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LA ESCENA CATALANA

NAUSICA
Tragedia

en

tres actes de

JOAN MARAGALL

Fragment de l'escena final del acte segón
cap com aquest que ara t'espera.
Arribareu a un punt de la mar blava
molt prop de la manció de les sirenes,
que son unes estranyes criatures
mitj clónes y mitj peixos; ajegudes
s'están en un bell prat de la marina
y atalajen de Iluny les naus que passen,
y quan ne veuen una que s'acosta
se posen a cantar, y't dic que tenen
qui l'es
un cant tant dols, tant dols, que

perb
Tu ets aquell Ulisses
que maquiná l'astucia tan famosa
del gran cavall de fusta ont't'amagares
ab tos companys, y duts d'esta manera
pels mateixos troians que no ho sabíen,
a dintre la ciutat, sobtats saltaren
del vostre amagatall, düent la guerra
al cor mateix de la ciutat famosa
y aixís determinareu sa ruina?
Ulisses.
Aquell soc jo, donzella, aquell, y encare
altres n'he fet pel mon, que si ho sabíes...
Nausica. Ai! mare, es ell! y a casa nostral Ulisses!
Y es cert. com conten, de que a Polifermo,
el gegant que os tenía per menjarvos,
tu li buidares el sol ull que havía
al mitj del front ab una teja encesa
mentres dormía embriagat, y promptes
ab els companys saltaren y arrapantvos
cada hú a la llana d'un molió, fugireu;
y qu'ell os perseguí fins a la costa
llensant demunt la nau penyes senceres
fins a tirarla a fons, y tu't salvares
nadant de día y nit fins l'altra costa?
Ulisses. Es cert, donzella, es cert.
Tot es cert, mare,
Nausica.
lo que contaven d'ell.

Nausica.

(colta
oblida deseguit tot'altra cosa
y s'en hi va de dret: mai més al miser
el veurá de retorn la llar en festa,
ni la muller el rebrá dintrels seus brassos,
ni els fills li saltarán entorn ditxosos;
sino qu'ab el cant llur les enciseres
l'atraurán sens remei fins a tenirlo
y endúrsel enPassat fins a llurs coves
hont el devorarán, y d'aixó viuen.
Quan t'hi acostis, als companys depressa
els taparás ab cera remollida
les orelles; mes tusi vols, escolta
el cant fente lligar en l'arbre mestre,
y digues a ne'ls teus que no't deslliguin
encara que plorant els ho preguessis
fins a serja ben lluny de la encontrada.
Aixi'm parla ab amor la encantadora,
y varárem la nau, y férem vela.
Arribats al indret que'm deja Circe,
vaig fer com ella m'ensenyá, y encara
no havíen acabat bé de lligarme,
caigué'l vent, la mar tota s'ablanía
restant com adormida, els meus plegaren
les veles, v ab els rems bateren l'ai gua,
per cap mes se., ni cap mes plec moguda.
Llavors comensa a oirse un cant dolcíssím
de moltes veus tant fines y acordades
que a mi'm sembla va entrá en els camps

Exaltantse per gratis

Y tu lluitares
ab Aiax, tant valent, sobre qui hauría
les armes resplandents del gran Aquiles
quan morí aquest y haventles tu guanyades
Aiax de rabia's doná. mort?

Ulisses.

Princesa,

que'm retreus aqueixos fets terribles
tu qu'ets tant dolsa? Pró per molt que sa
(píes
per

de

mes

gestes

encara

que obriríes els ulls
sense esma

de

t'en diría

marevellada

(elissis.

parlar.

Si? Digues, digues.
Jo he sentit el cantar de les sirenes.
Nausica. Tu has sentit el cantar de les sirenes?
Oh!
Nausica.
Ulisses.

1

Sha anat /cut fose
bond s del sol
ea

ponent

y

sols els

Iluminen

raiga
un

mori.

reeó de la

mbra.

Nausica.

Y tu ente níes lo que dejen?

Ulisses

Dejen:
vina assí, Ulisses.
Mena la nau a nostra platja. Escolta
el cant suau de nostres llavis dolsos
d'ahont brolla una divina sayiesa;
vina Ulisses, assí
Oh! Vina, vina
Aixís dejen, pról cant
inesplicable.
jo'm debatía en mos Iligarns fortíssims
implorant ab la veu y ab la mirada
a mas companys que, sorts, girant la testa
y doblegantse sobrels rems ab forsa

«Vina, vina, inmortal,

»

.

Ulisses.

Aquella tarde, Circe, la encisera,
la dels cabells rutllats, aspres y rossos,
me prengué per la má, y allí a la vora
de la nau que enllestíes per la marxa,
me digné:— Has passat perills mol t grossos,

que's vinclaven

com arcs

damuntdel aigua,

LA ESCENA CATALANA
se'n enduien la nau com una ploma
fugint del gran perill, que, miserable
sois jo, el més advertit, no reparava.
Y axís se pende '1 cant en llunyanía. Pausa•
Ai, mare, quina tarde, quina tarde!
Pro espliquens, si es que't lleu y vulgues

que'm parles el primer.
Nausica.

Rei.

a rependre la paraula; y exis
reprén, cau el teln pausat, perdentse les
paraules darrera d'en.

Ulises torna

que la

Ulisses.

Tot de sopte, del fons de la negrura
surtí un espectre gran de barba blanca,
que s'acostá

(dirho,
quin es aquest mal astre que goberna
axís la teva vida y se t'emporta
d'aquí y d'allá, y d'un perill en altre
destorbante el retorn

Ulisses.

Nausica.
Ulisses.

a

Ulisses.
Nausica
Ulisses.
Nausica.
Ulisses.

nit. La

eambra

es

fosca.

N'exía per parlarte?
No; que jo he devallat al fose imperi.
Y tu has estat al infern?
Jo el primer home
só que hi he estat y n'he tornat.
Ail pare!
Pausa.
Ai, mare! No ho sentiul
Era nit negra
que la nau nostra va encallá en el gélit
confí del occeá: allí sentírem
l'estrépit deis dos rius qu'udolant cauen
dins l'Agueró: la nit allí es eterna;
pugi pel cel o baixi el sol en terra,
allí no hi toca mai; allí tot ombres.
Pausa y gran silenei.

sorgiren prompte al entorn
pálides figuracions y vans espectres
D' elles

del que foren

Jovenets

un

nostre

temps formes humanes.
temps de bodes,

morts abans del

novelles ab el fill tendríssim
al bras, molts homes fets y dones
ab el gest del patir imprés al rostre,
guerrera ab l'arma en la ferida oberta,
vells decaiguts y velles cordormides...
entre elles vaig conéxehi a la mare.
mares

encara

Pausa y grad silenei.

Nausica.
Uásses.

Y

qué

més? y

qué

més?

Afauyosa.

Jo que m'estava
l'espasa nua

allí assegut pero ab
demunt la fresca sang chi sacrifici
que havía ofert als deus del fosc imperi,
no hi deixava acostá els pálits espectres
que sois tostantla treu semblant de vida;
alió els estemordia; m'imprecaven
ab el gest, retorcentse, y entornantsen
a venir; pro inconmovible
d'esperar a Tirés l'oracle

y tornant

jo

havía

Teló

teva.

Y aquest bonastre ensems qu'en tot t'ajuda,
y que a cada mal pas de nou t'aixeca,
y en cada Iluita't dona la victoria,
pro mai del tot,
Mon astre es que soc home
estremat en el bé y el mal: ofesos
tinc als deus inmortals en moltes coses,
y en altres molt servits, y axís batallen
per mí o contra de mí, y vaig fent vía
combatut per corrents molt encontrades.
Mes ara espero que la fi s'acosta
de mos treballs, y una suau vellesa
promesa m'ha sigut.
Per qui? Vols dirho?
Per l'esprit de Tirés, el vell oracle,
sepultat en l'imperi de les ombres
de temps remot.
S•ba tel

Nausica.

casa

Qué més, Ulisses?

Tremolant.

.

Nausica.

Pausa,

.

TEATHE DE CATALUNYA

nauslea.---Tragedia

en

tres actes, per

)oan Maragall,

El poeta nacional eminentíssim es moit, mes la seva pa
raula ha triondat de la mort. «La victoria de la para ula so
bre la mono, es el títd del treball de l'Eugeni d'Ors, llegit
per en Ramón Tor, ab que s'obrí la festa. Y heusaquídesse
guida, damunt del escenari, preparat un ambient excep
cional.
El Sindicar d'Autors Dramátics pot-estarne joiós d'haver

otert, dignarnebt, l'obra póstuma del poeta. Les gestions
del Sindicat eren aixf coronades de prestigi y trascendencia
extraordinaris. Despres de la estrena de Nausica, en la nit
del dissabte de gloria, vingués lo que migues, el Sindicat
ja hauría compIert ab una torta, bella y envejable-missiO. No
necessita, per tneréixer bé de la patria, d'altre estora ni de
més alta gloria. Mercés poeta, dones, per hacer consagrat,
nos

providencialment, ab la teva tragedia herrnosíssitua—que
ja en vida posares en mans deis autors dramatics de Cata
lunya, germans teus
generosa

de

en

bona voluntat y entusiasme—l'obra
empresa pel Sindicad

emancipació

***

Nit solemne y memorable tou aquella en que el Teatre
Nacional vibrava com un temple y s'enriqula ab una
jota de rnolt preu y de rant mérit corn aquesta Nausica
que viurá rnentre hi hagi recort de nostra literatura escé
nica! Car Nausica ha triomfst, no solawenr per simpatía del
públic y amorosa devoció de tots plegdts, mes per propia
virtualitat y eficacia de lea inspiracions den Maragall, l'al
tíssim. No bu un homenatge tret y correcte aqw-11; que fou
un poble en roentor d'amor per l'obra del poeta. No passará
y caurá, descolorintse y perdentse, Iluny del gran día, la
tragedia que'ns llegares, Maragail; ans enfortintse y asse
renantse, a través dels ternps normals, restará terma y só

lida, fita d'honor y resplandent, en nostre Repertoril Hi ha
qui deia:—«Obres alai tan un Teatre. Un Teatre bixt fa
néixer actora que van pel mon interpretando. Aquestes
obres y aquets actora foren b-n dignes de triornfar arreu...»

***
Obres aixt fan

un

Teatrel

Diguernho alt, diguernho ciar y repetirnho encara, ab ver
ab tort orgull, aixbt Que no s'ho penal el públic, que
no ho sospiti ningd, que sola d'agraiment y veneració's man
té aquest toc que s'encenguel dissabte y eulluerna, a hores
d'ara, iota la Catalunya. A ns el caliu que'n restará, esvaides
les flames de la solemnitat, será de bona mena y llei ines
tingible. A ltres grans obres s'estrenaren abans de Nausica y
moties, segurament, la segnirin. Mes la calor d'aquella, fil
amor,
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eminentíssirn

prou fareu

y

essent

dignes

d'arribar

a

ad

mirarla!
Y vosaltres, desconteuts de cada día, cercadors de detec
tes, regatejadors d'elogis; que quan trobeu acció en les co
medies us manca vida y trobanthi sentit hi anyoreu l'a, gu
ment, y rés us plan y tot us sembla poca cosa, aqui teniu

Nausica, per darla unt de tota contingencia, superior a
ssodi; imposantse y vencent com obra mestral

tot

epi

Obra rnestra d'avni y de demá. Es prou torta. Y si, mo
mentaniament, guises novel les l'obscuríssin, esteune cena
contemporanis: esteu segurs que un día, enllá del temps,
revissió y selecció del nostre Teatre Na
en peu, terma y rejovenida, oferint
se al estudi deis inteligents y a la adnuiració de les gentades.
Que Nausica es prou torta,—corn hem dit,—per sobreviu
re a desviacions, petiteses, malentesos y pobresa de esperit
que totes coses sobrepuja...
quan

lora beta

cional, Nausica restaría

***
Ja está dit tot. No rodea-1 ni (leven] afegir cap altre rnot
sobre l'altesa de l'obra. Aplaudir, ovacionar, admirar incot
dicionalment: aquesta es catalana la tnissió nostra clavan1 la
flor selecta de la Rassa. La tema de regateig, freda y migra
da, resti pels inca paseos de conmoutes davant de tanta be
-

JOAN

MARAGALL

Ilesa

y extenentse enllá y ensá del postre Repertori, per
durará Ilargament y ab eficacia y resplandors que la revelin
sempre...
No's diuen, vanarnent, paraules vives. No's mouen y so
mouen, així com en joc, les més pures, essencials y primi
tives passions del home. Qui es prou gosat per ferho, pro
la conciencia humana, omple de
mou graos remolina en
lum el mon, se it arbora el cos y n'hi esdevé 'anima m

trantse

i:mortal. Y el poble que ha tingut la sort de véurel neixer,
borne abrí elegit, se n'ennobleix y dignifica y'l canta y
el venera... Perb l'encantarnent admiratiu, confonentse ave
gades ab la inconsciencia, podría donar lloc y avinentesa a
l'atac traidor de l'enernic mesquí. Cal, doncs, sortirne un
moment al menys d'aquesta devoció incondicional y pendre
l'obra y colocarla, per propia virtualitat, ben alta. Y des
un

prés

que torni enhorabona el culte casi
fiic poeta que'ns la llegava...

religiós pel rnagní

***
Nausica, la hospitalaria filia de Grecia ha

esteta

Catalunya,

de la mi per un excels iluminat. Nausica ha
respirat en aquets aires que ji eren plaents y ha mésesarrels
tant forte& en terra catalana que d'ara en avant serán nostres,
enriquintnos, els sentirnents de Nausica y nostres també
aquelles paraules inmortals que inspira y dio en la idílica
aventura... Ulisses, el deis herbics tré-balls y astucies tant fa
meses, evoca a casa nostra les perspectives sublims de la
Odissea y ja desd'ara ens pertany tota la sugestió del verb
conduida

com

Homer,
robust del héroe y tota la grandesa de sea gestes
pare inmortal, en terra catalana y en Maragall li portal Heus
aquí el sentit de la nova tragedia; heusaqui la cantitat—si
que acabena d'enriquir nostre
es que pot comptarse,—ab
patrimoni, germans d'aquest Casal! Fernne gran testa de
con
tanta son t que'us entra per la porta, graciosarnent; y
videm els estrangers a gaudirsen ab nosaltres! Car presents
tan ciar resplan
cona aquest no son de tots els elles, perb
deixen que bastará ser horne per cona pendren tota la bellesa!
.

***
perdoneu la vida ni'ns miren compassius, eterns
menysprenadors de l'obra deis artistes, vosaltres que assis
tiu a nostres festes ab aires protectors de gen' que aspira
mes enlaire! L'obra den Maragall, ja es punt culrninant y
No'ns

y

agrairla

coralment...

Grades, poeta, pel present que'ns has fet y que'ns arriba
quan ja ets lluny de nosaltresl Gracies, encara, per la forsa
que has dut al Sindicat dantli rahó de vida tan aolarnent per
haverte acullit a casa aeval Y tu, poble, poble, noblet no
oblidis que, en el Teatre de Catalunya, hi batega lo millar
de la teva ánima!
Sies digne, assistinthil Feste digne de tu mateix donant
Ilarc ressó y ben alectuós a la paraula viva del poeta que,
mort y tot, encarafencoratja, rfairacle del amor!..

***

Després d'aquestes liriques

efussions se fa dificil seguir,
en tala afers
establerta, ajad
es parlar d'interpretacló, presentació y dernés de la tragedia
estrenada. La tasca benemérita del Sindicat, paró, facilita,
aquest cop, la curial empresa.
Elogis solsment caldrá apuntar en el capítol. Elogis al
de bona

manera,

la

consuetut

Sindicat, per la

cura en presentar robra, les decoracions de
oragas y
la qual, degudes als senyors Junvent, Vilurnara,
Alarma, son dignes de Nausica. També 'ns plau el vestuari,
fet seguint la pauta que rnarcá l'Apeles Mestres. Y la direc
ció de escena, junt ab filtres detalls, honren le lnstitució
que, per protegir el nostre Teatre, s'ha constituit a Cata

lunya.
Noresinenys els actors de la companyía particularment y
colectivo, son inereixedors de una entusiasta cantada.
Entonaren els versos, jugaren l'obra, ab armonía vera, no
altrament corn si la hadició del teatre poétic no estés casi
trencada enti e nosaltres. L'elogi d'aquest arnor y bona yo
luntat, d'aprop o de Iluny, a toas pertoca. Essencialrnent,

perb, a en Jaume Borras, de veo sonora, declamador esqui
sil; a la Emilio Bar& actriu ductilíssima, aiaí intensa de
expressió corn rica en tole mena de matissos; a en Caries
«Gentil» de Canigó quhl arana presenta un
aDeirnó» poeta, ab tota dignitat y encís de vida; a la Elvira
Frernont, plena de reginal magestat; a en Lluis Blanca, Bel
Feeci nobilíssim...
Els senyors Barbosa, Barden], Tor, Galcerán, Guixer,
Torres, Martori, y Donato, en uns papers epissOdics, afro

Capdevila, aquel'

donint el quadro.
Y realsantlo ab discreció, bellesa o talent, en sus respec
tius personatges, les senyores Verdier, Mestres, Buxadós,
Roldán, Persiva, Castejón, Huguet y Gurnit.
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En Maragall, d'esser present a la estrena, els haurta clós
dintre la rnateixa abrassada d'agraiment. Aquest es
y ab Iota justicia,—el millor elogt que sabam dir jutjara l'es
torsada n te pretació que escaigué a Isl.ausica,l' hubo' tal be
tots

nacullidora que s'ha tet catalana.

.

antericá per torna, se combinen una barreja que el
públic ja no sab a quina paret 'toca. Ells, en cambi, si
que jan van tocan/ les conseqüencies de tanta confusió
terratrétnol llingütstic. Ni la torre de Babel, cava
llers, fou cosa tant esmkperduda y perdedora!

PRINCIPAL

NOVETATS

Theodora. Obra de Victoriá Sardou, traducció
talana de S. Vilaregut.

ca.

Aquesta obra, ja coaeguda del públic barcelont, ha estat
posada en escena ab c-trta propietat, Iluintshi, a més de la
Xirgu y en GLmenez, els alttes actors y actrius que hi pren
gueren part.
Es una produeció mas, duta al
No se'ns acut abre comentad.

nostra

repertori.

Ja es sabut com ha debutat, ab brillantíssim lxit, en
aquest Teatro, la cornpanyía den Ferrán Villagotnez, actor
catalá.
Sernbla que, confirrnant nostres inforrnacions, en Villa
gornez progecta donar algunas obretes del nostre repertori
en la Ilengua original.
Se parla ja de La lianati de sempre, aquel! deliciós diálec
den Santiago Ruitufiol.
També es probable que en Vil lagotnez representi Eridon
y Asnina, la pastoral de Goethe ab tant amor traduida per en
Joan Nlaragall.
Fora ab veritable sstisfacció que veurtern realisar aquest
programa.

TEA FRE DE CATALUNYA

Dietari de la setmana:
Dissabte, día 6: comensa la temporada de Quarestna.
Estrena de la tragedia en tres actes, de loan Maragall
Naustca, y el quadro poemátic La ves ge del mas.
Diumenge, día 7, tarde y nit: la mateixa fundó.
Dilluns, día 8: la mateixa fundó.
Dimars, día 9: la mateixa (unció.
Dimecres, día ro. Dia de moda: la mateixa funció.
Dijous, día ro: tarde y nit: la mateixa fundó.
La solemnitat que fou l'estrena de Nausica ja
co
mentada, degudament,
altra secció del periódic.
L'Eugeni d'Ors, l'eximi glosador, dedica
bella
prosa la memoria den Maragall. En Ramón Tor,
veríssim, la Ilegi, entonantla admirablement. El públic
aplaudí, conmogut, el piadós recort.
Se prepara, per aquest dissabte, l'estrena de La fo
rastera, tragicomedia en
acte den Pau Parellada,
firma ben popular.
També s'ha repartit a la companyia, y sera estrenada
próximarnent. La esbogerrada, comedia
quatre ac
es

en

una

a

se

un

en

en

perspectiva

-

entre

altres, El desPatriat den Santiago Rusifiol, mentre
continua Péxit extraordinari de l'obra póstuma den
Mara gall,
Podem repetir, doncs, la frasse: Continua la historia
—y ara dignament, del Teatre Catali
PRINCIPAL

consigna en altre lloc, aquell «famoso ar
francés descobert per el Franqueza ja ha co
mensat a ter de les seves, ab planos catalans aquesta
vegada, en l'escenari de la casa. Aixts y tot, per si algú
nb entengués prou les maniobres, s'anuncien y venen
en el mateixteatlo, «argumentos en castellano» Aquesta
amalgama internacional que s'han empescat, a mes de
peregrinky municipalesca, es a ltament desorientadora.
Entre catalá, castellá, mus nano, francés y un xic de
Com

se

quitecto»

Con-.
vostra

una dama gentil
aparició subtil

confón y nu'enquimera,
y al mirarvos ab delit
me

sembla

florit
l'amor primera.

novament

mon

en

Sou

***

tes de l'Antoni Muntafiola.
Mes novetats, encara, hi ha

Pecatta minuta

cor

com

esbelt Ihri blau

que ab un grat perfurn suau
escampa goig y alegría,

perxó de sobte
hi reviu

de

un

en

nostalgia

y

mon

qu'es

temps

cor
mor

melangia.

ja veig que tot vostre

encís

tá l'aire

anyoradís
d',.quella visto sagrada;
mes tansols ab el parlar
no

y ab la llum d'aital mirar

queda

Pánlma torbada.

!Oh, senyora, no'm parleu!
Mon intent dessimuleu
sou joya y sou poncella.
Perdó, perdó si que cal;

que

es

ab la tebre d'amor tal
vos he comparat ab ella.

T. VIVES

y BORRELL

LA ESCENA CATALANA

las
e

N

SOCiETAT5

Centre A. calatá (Sant Gervay)
Amory parentiu, sarsuela en dos antes,
es l'obra que's posa en escena per la dia
da de Pasqua, que bou molt ben jugada
per part des intérprets senyores Sala y
Lore,i y senyors Sala, Serra y Bariaseta.
Cine Carril

(Sant Getvasi)

Darrera went s'ha represeutat la come
dia en un acte Gura de moro, ab una exe
coció bastant deficient, per la compa
nyía que dirigeix en Joseph Antón.
Sant Gervasi,
la companyia Capa
fons-Sala. posá en escena Joventut de
princep, posada ab gran cura per lo que
pertany al decorar. L'execució fou exce
lent bayeta d'esmentar a primer rengle
la simpática da meta jove senyora Noga
ret qui fé
una
aCarerina» acabadíssima
plena de sentiment y pulcre. El senyor
Sala (R.)en el «Garles Enric» se feu dig
ne de tor elogi; els senyors Clariana, Ca
pafons y Castas feren també una bona
labor. El púbiic no escatima els a plaudi
ments partid pautue tan: be tls demos in
térpretes que eren la senyoreta Comore
ra
y senyors Tort, Molla, Vilaplana,
Gres, Conoorera etc.
Ateneu

Diumenge passat.

,

La nova estrella. (Sant Gervasi)
Darrerament tingue efecte l'estrena de
la comedia en un acre, original del se
nyor Grasas Un vialje precipitat.
Aquesta sencilla obleta'ns va semblar
l'escena
esser una de tantes portades a
ab bona cura. El diálec es torsa correcte
y l'acoló es fa interesant desde les pri
meres'escenes.
El públic l'escolta ab aterido y rient
contínuarnent els nombrosos listos, de
gut a la bona iuterpretació que hi dona
la senyoreta Esparló y senyors Guasch,
Sala, Ferrán y Carreras (Higinio).
L'autor se vegé precisat a sortir per
tres o quatre vegades al palco escénic.
Cort Angélica S. Ll. G. (Gracia)
El detective Scherlok Holmes bou l'obra
que se posá en escena el passat diumen
ge. En els seus respectius papers feren
bona feina da senyors Milla, Negre y
Ferrer, secundantlos en l'execusió en
Comella, Paliarols, Nicolau y Llorens,
rnitjanarnent. En la direcció s'hi notá
quelcow de desacert y iguaiment que
en la presentado escénica. No obstant
l'auditori passá una vetlla bastara dis
creta.

Católica de S. Lluis Gonsaga
Les obres qu'ompliren el programa
del passat diumenge foren el drama trá
gic en tres actes Romeu y Julieta y la co
media en un acte La Baldirona. Pren
gueren part en dites obres les senyoretea
Capdevila, Ernbuena, Balagué y
Vilá novel les en trepitjar les taules y que
treballen por amor ,al arte de manera

Joventut

que

PECREATIVE5jj

imparcials direm que are com
les pot jutjar en Ilur treball pro
bou zél
sí, elogiarem l'interés y

sent

are no se

aixb
que van demostrant en conreuar l'art de
Talla. Se disiingiren forsa en l'interpre
tació el senyors Riesgo, Rigol y Avine
rich y ben ajudats per l'Esquís, Cangrós
y Rifa.
Ateneu Obrer del districte II
El diuwenge passat va tenir !Ion el be
nefici deis distingits aficionats Josep M.
Gallifa y Pere Fábregas, essent un veri
table aconreixement.

Van posarse en escena, l'arranjawent
d'en Ferrer y Godina !Tenorios! y El ca
rro del vi, d'en Ramón y Vidaies, merei
xent
abdues produccions una execució
esmeradíssima.
A. més, cal citar pel seu trebal I, després
deis a qui anava dedicada la testa, els sen
yors Boquet, Garrigó, Farrarons y Casti
llo; mereix tanabé mencionarse la coope
racib del notable actor Arthur Buxens,
que len el paper de (Cebriá» en l'ultima
de les obres esmentades.
La tasca encarregada a les actrius tam
bé mereix elogis liuintshi uua vegada
mes les senyores Ceballos y Vidal y les
senyoretes Cantó y Durán.
R. del districte IV (Bailen Ig.t)
Diumenge passat se posá en escena Jo
ventut d'Iglesias, y Gene d'ara de'n Coca
baix l'encertada direccib den Josep M.a

C. N.

Ponseti.
La primera sortí

bastant

ben

interpre

tada, principalmenf ea lo que correspon

gué

a lo senyora Rodriguez y senyors
Martinez y Ponseti y ajudant ab el seo
treball els senyors Molas, Escudero y La
fuente si bé aquest últira estigué sempre
baix de tb. La senyoreta Perdió en la
«Rita» no'ns va acabar de convéncer.
En la comedia Gent d'ara cal elogiar al
senvor Ponseti que estigné sempre just
y acertat fent el «seuyor Josep» tenint
mornents molt felissos. La senyora Ro
driguez bé, la senyoreta Perello firrixa y
regulars en Lapuente, Martinez, Bertrán
y Ciusellas.

La Llum Andreuenca (Sanl Andreu)
El diurnenge passat se posá en escena
l'obra de'n Rusinol La Mare. L'execució
de tots plegats, forsa aceptable. Hm pren
gueren part les senyores Guart, Molgosa
y Montal, y'ls senyors Vifials (P.), Mo
renta, Beilafont, Estruga, Comas, Rodri
guez, Bigorra, Vinals (J.), .Nolins y'l noi

Jorge.
Per

fi,

Un boa

debut, que

satisfé molt.

Ateneu O. Martinenc (C/00
La tragedia Mar y Gel, representada el
tila de Pasqua sortí forsa arrodonida.
Molt bé els senyors Abelló, Puigalí, Lla
gostera y Pina.

senyorera Vidal y el senyor Vila
quelcorn fiuixets.
Nostre aplauso més sincer al senyor
Marques per l'acert a que ens té acostu
mats ab la seva experta direcció.
Als peua de vosté, dona per final de tan
bella verllada„ sent aplaudits tots quanta
hi prengueren part, lo matera que en el
drama.
Fraternidad.

I.

R.

«El Pueblo»

(Sant Martí)
En la primera festa de Pascua estrena
ren en aquest centre,
l'obra de Iglesias
En Joan deis miracles y El marit de la
sainet de Figueras y Ribot. En
el drama ens agradaren forsa les senyo
retes
Prats, Guardia y Casanovas. Be
també el senyor Marcó, en el protago
nista.
Després en Canadell, en García, en Ro
vira y el Rós regular.
L'Albert y en Monjonell arrodoniren
el conjunt.
En la pessa teren riure tots quanta hi
prengueren part sobre tot el Ros.

difunta,

Centre Moral Instructiu (Gracia)
Per la diada de Pasqua tingué lloc la
representado de Eta Picarols y L'Agen
cia d'informes comerciads.
En la primera, la presentació escénica
bou excelent, més l'execució tingué quel
com que desitjar, car estigueren atoan
nata en encaixar Ilurs papers els senyors
Rovira Guardiola y Bonafont. En la se
gona passá l'auditori un rato ben distret
rient la vis comica deis senyors Guar
diola, Vilefranca y Masip.

Centre Nacionalista Republica
El passat d
l quadro escénic
societat posá en escena la co
media en tres acres d'en Conrat Roure
Un pom de violes. L'ingenua senyoreta
Ortis ab una delicada interpretació se
guanyá las simpatías de la concorrencia,
liástima que a excepcib del senyorltenat
no los ben secundada pels senyors Milá,
Costa, Brasb y Deza, car se veia en les es
cenes de conjunt requeden mes assaigs.

d'aquesta

Circo! de Propietaria (Gracia)
La companyta deis aficionats Clara
m unt-uevenat. representa, el passat diu
rnenge, la comedia Don Gonxalo en qual
execució que fou admirable sobiessor
tiren notablernent la senyora Parrefio,
senyoreta Sabarer y senyors Adriá. Ro
vira, Noi la y Glaramunt, molt ben se
condats per los senyors Papaceit, Teixidó
y Xaus.
Finalrnent representa ren Lo castell deis
tres dragons, quina interpretació no es
tigué en conjunt a la altura a que`us té
acosturnats dita cona panyía,
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Ion:, arranjament de LI. Millá,

a

cárrec

de la dama joya senyora Vila, qui va ser
molt ben secundada per ele joyas Mau
ret y Serra.
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Corbera.—Rn'un 'ton tret 'finprovisat
en el lacrimal catenei 'centra, 'en 'doná
una
fundió el passat dinmanga, com
posta de les obretPs A cal sabati. Calvari
amunt y Un bon debut, dPsemoPnyseles
un quailro ilP discrats oficionlits de
la capital, y que proporcionaren una
bona vetlla als coacurrent a dit local.

par

Cervera.—Tes Ir- Principal.> La goa
ció dramática da la Jovantut Católica,
el día da Pampita, y baix la diracció dan
Miqitel Martorell, se raaresenta el que
drat drarnátic, original de Joan Parré,
Legos de cor, coopalant a la vetllada
«L'IOrfa6 Cervpri», va con tinuacio es re
prasantá la comedia en tras Retes La tra
es deisembulls. Abdries obras (oren in
terprata das pele javas aficione is san vos
Martorell, Matarnala, ~t. Jové, Roca,
Busquéts, Flibragas. Monrós, Martí, Pi
n6s, Llamas. Minguell y Juacomartí.

Teiá.--aTeatrP La Palma.» En la nit
del pasat diumenga, el guacho d'aficio
nata, iunt ab la cooperació de la san vo
reta Mastres (A.), y la senvora Lázaro,
donaren una reprasantació de la come
dia d'Apalas Ma4tras Le Presentalla y la
pessa La Sala de rebrer, de Palá.
En quant a intarpretació, cal parlar
ab imparcialitat y dir que toa moltfui
lela, y sena feu un ala pasada daga t aet
bona part a falta de ensaig y en alguna
fina de Ilisó; ab airé no'ns van con
vencer.

La pesas

va

traura

un

bon ala l'anso

pirnant, puig l'ascoltá ab molla rnés atan
ció el nornbrós públic qua va assistirhi
clagut lat volts a lo qua's fa agradable
correcta sentit literari.
aTastre La Unió.» En al Instala día,
posaren en escena Pi drama d'Iglesias
La Mare Eterna y la pesca La Criada
actriu sanyorata
nova, cooparanthi la
A ri i ta Morera.
son

Badalona.—«Contra de Ntra. Sra. da
Mon ts- rrat.» Lo jerrer de tall y Les tres
alegrías t'oren las obres (veis joyas de
aquest centra esculliran pera represen
tar el diurnenge passat com a primera
fundió de la temporada da primavera y
en lea cpals s'hi distinguiran notable
ment tots quanta y irengueren part.
«Unio F. N. R.» Raíz la direeció del
notable aficionat F. Guardia s'hi posá
en escena la nit del prop-passat diumen
ge L'Hereu Escampa, el qua I tingué una
Vona exectació per part de la sanyoreta
Vallye y Soto y senyors Guardia (J.),
Carbb, Bosch. Gili, Dalmau, Tugas, Es
cnuela y ultras. Com a fi de fasta posa
gument. Fou representa' per
ren Sense A r

Molina de Rei.—iCentre Catalanis
L'obra da'n G a cosa Trigos amor:,
y La eterna gafan& d'Anís, (oren repre
sentadas en aquosta societat la vetlla de
Pasiva pala joyas aficionats sanyors
Costa, Vives, Julia y Al-U y las senyores
Pecho y Morera.
La traducció dan Nereís 011er posada
ta.,

la sanyonata Vallvé y sanyors Dalrneu,
Hachuela y Pujol ele ralleis estiguaran
justissinas ab ele seus reepectius papera.
«Gent Nova., En aquast centres repre
santá el diumanga pessat al drama Eh
dos erepuscles, da Godo, y la divertida
pasea Le sabia casualitat, de Folch y To
rres. La ezecució de las dula" obres no
paliarla a la altura de les qua venen re
prosantant els joyas d'aquest centra,
qua a més de no saber el papar semblava
qua treballessin par 'farsa.
Girone.—(Centre moral.» Ele oficio
da la casa varen posar en escena, el
día 3, el drama en tres actas Asprors de
Jeventut, qua va essar deaampenvat pels
sanvors Llanas, Castells, Valls (L.), Cu
lubr-t (M.), Torras, Rovira (J. y ('..). Cu
lubrat (J.) y Casa damon t fent un traba II
ban meritori digna da lloansa; saguida.
mant posaren tan escena la comedieta
De gorres, que va casar divina ment ju
gada pele sanyors, Creta, Amar, Torres,
Pavia y Rovira
nats

•

Mataró.—Centre Republicá Federa
lista Radical.» El quadro de aficionats
que bala la direcció den Tomás Ribas
ab la cooperació de la actriu senyoreta
'j'alisa Martín, varen donar una (unció,
diumenga represantant el drama en un
acta da Ganar, El Patró Pere March, en
el que varen lluirsa de un modo espa
cial la senyoreta Martín y el joya Ribes,
easant ben secundats pal restant de la
co rn pa n Iría.
Dasprés se posé en escena la tragedia
den Balagaer, Les esposalles de la monta.
que varen presentarla ab molta cura,
anant ala principals papera a cárrec de
la senyoreta Martín y al sanyor Ribas.
Y acabé tan bonica yetIla ab la co
media Qui més busca... ahont varen din
els saus papers ab molta corracció els
sanyors Vilalt. Casanovas y Ribas, si
guent molt ben acompanyats par la sen
yoreta Marfil), els guata escoltaren molla
aplausos al final.
«Foment de la sardana.» L'Esbart de
aficionats de aquaia Foment van donar
una (unció el chlluns de Pasqua, asen
Ilint el drama en tras actas, de Roig
Fratricida, qua va ser posat en escena
per l'intaligant aficionat senyor Galle
go, que ab la cooperació dala dama jove
sanyora Patroci ni Vila da Gallego, y deis
estudiosos aficiona ts Ribas, Miguel, Di
vi. llaguen, Gallego, Dedau, Arra y Ca
nadó, tots ele quals varen donar reals
en
sos papera especialment ele joyas
Ribas y Miguel.
Acabé ab la joguina La capsela deis pa.
•

en
una

,

escena

preparació, obtingué

sense

representació

pesar de la bona

un

ale descolorida a
deis mentats

voi untat

joyas.
«Cine Delicias.» Els actius aficionats
que actuan en aquest Cine representaran
ab acert, la comedia Un cop de cap.
«Joyantat Católica.» Fra Francesc y
Eta sardinal era, la tarde del día da Pas
qua; una acurada execució per part dels
loare aficionats d'aquesta societat que
ab una voluntat !loable 'tomen con reuant
l'art eseérlic dintrals motllos usuals en
las societats catbliques. El nombrós pú
blic ola aplaudí de valent.

Sallent.—cCentra Católic.» El día 34
del passat se van representar tres peinas
(que ja están tips de véurelas en aquet
local) qua son Eh tres valents, La Fan
tasma de Sara Telm y El mort resucitat.
Alzó sí. fiaren riure molt a la poca con
correncia els senyors Noet, Crusellas,
Ramonet, Martorano, Riera, Llenas, Vi
lanova y Vilaseca.
Lleida.—tLa Paloma». El día 17, se po
sé en escena, por la tarde, dugues vaga
des la comedia La Cartilaginatalgia es
sant discreramant interpretada per la
senyoreta Comas y sanyors Gua!, Bai
get y Puntos.
Ei día 19, una roprasentació de La
Cartilaginatalgia y un a Itra de Mala nit.
Les sacciónslse con, pta ren per plena y
els aficionats (oren aplaudits.
«Centra Radical». El día 1'7 del pa
ssat, la secció de aquest centra posa ou
escolia les obretas, La fantasma de sant
Telm, Oras y magra y L'última caricia,
ab bona execució per pan da alguna afi
ciona ts.
«La Violeta». El día 17, par la tarda,
esteva
anunciada s'Ira representa
cié del drama sacro La Passió no po
guardia verificar par falta de públic.
Sant Celoni.—Diurnenge passat la
couipanyía d'aficionats del <Centre Po
pular», posa en escena la sarsuela cata
lana La Marmota, de Conrat Roure, en
qual dasampanyo obtingueren nutrits
aplausos tate quants hi prongueren part;
bayeta de repetir varia números.
En el Circo' «La Constancia» la com
d'en Joan Santaeana, representa
les obres Otello,(en catalá). La taberna
y Felicitat Eterna les quals foren ben in

panyía

terpretadas.
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Olga Sachfel-Lichtenffein (non entortolligat, pea) que
sospitnn que expressa,) ha traduit al alemany Els Savia de
Vilatrista—comedia en la qual hi té que veure, també, en
Martinez Sierra.
Els mateixos Savis serán

estrenats

a

Siena

(Italia)

per la

gentil

Tina di Lorenzo.
La bona gent, (aquesta de exclussiva cullita den Rusifiol)
será representada, a Roma, per en Carril. Un company
postre, que ara s•hi arribará per aquell territori, no des
confía de presenciarne algunes representacions. Si el bon
desitg no l'enganya, ja`ns ne dirá alguna cosa desde La

la hem repartit, desde les

nostres reformes, un pro
de Teatre Catalá: L'esttuet de
Sant Martí, comedia en tres actes de l'Apeles Mestres
y Torre Torretes, sainet en un acte den Josep Burgas.
Avui comensem, tal com havIern anunciat, a repar
tir el segón programa, encara més complert que l'altre
—ja que consta de cinc actes y igualment interessant:
grama,

nou

selecte,

y

-

EL TRESOR
comedia dramática

en

tres actes

den

Tosep Morató

y

LA GERMA NETA
comedia en dos actes den Manel Folch y Torres. Van
dones, ab aquest número, 16 págines (que corresponen
als nostres suscriptors) de cada una d'aquestes obres.
Y ara, mentres ab tota la rapidesa compatible ab una
artística presentació, procedim a editar aquestes du
gues noves comedies, prepara rem el tercer programa
complert de la temporada. El qual, com els anteriors,
será compost de produccions novissimes, de la terra,
vigents en els cartells del Teatre de Catalunya y,
—també com les anteriors,—d'éxit merescut, garantit
y sorollós.
Ens han sobtat, per les cantorades, els anuncia de la fin
ció a benefici de la Xirgli que deu tenir lloc,aquest dissabte,
.al teatre Principal. Fa Theodora. Bueno. Peró la alisa, ar
gument,—diriem,—dels cartells, es condimentada o redactat

castellá, seguint en alió la moda de la Casa...
Bueno tambe, per no enfadarnos. Per-6 entengi, la distin
gida comedianta, que no es Barcelona terra propicia a re
bequeries de cap mena, ni els catalana gent prou infelissa
per deixarse ferir impunement. No's queixi dones, la Chirgu
en

si

día

vegés

que se ti torna, ab la mateixa rroneda
decure, el carnbi de lo que'ns ha donat ea agraiment
per la nostra generosa conaucta defina ara. Recorell,—ja que
ens ve a torn y eh fa exercieis de castellá,---la dita
tan cas
tila que canta ,<A mor con amor se paga.» Y, res... qae a pli
qui el cuento la Chirgu.
un

Per la vida y Revolta, les dugues precioses novel-s den
Pous Pagés, han estat traduides al alema ny ab l'amor y co
neixement de causa que en Vogel, president deis Jocs Flo
rals d'enguany, posa en les einpreses de divulgació de
nostra

literatura.

L'alegría que ha despertat la nova, han volgut solemnisa r
la dignament els amics y admiradora del escriptor ciaalá
distingit. Mida, s'ha organisat un sopar oue tindrá lioc,
dijous vinent, en el restaurant Eí Rhin. Per donar a la fesia
cobert tos a
tota la popularitat possible, s'ha acordat
cinc pessetes.
En Santiago Rusiriol, l'infatigable, treballa y fa treballar
de valent. Ara matéis té en dansa una pila d'escriptors y co
mediante de foro Catalunya.

ESCENA
La com

pan vía den Sainati,—el deliciós actor que encara
records el públic barceloní,—te en ensaig La lletja que es
trenará a Italia y després durá pel mon. Car, cona es sabut,
en Sainati corre rnat (artisticament y
de l'abra manera.)
No lora estrany, dones, que se'ns presentes a Barcelona, a
1' hora més impensada, y tinguessim °cosió de aplaudirli
La lletja...
en alegren
con] sla, d'a prop e, de Iluny, sempre ens
d'aquestes vietories que van conseguint, en honor dele
catalana, nostres dramaturcs. Els quals, segons se demostra,
si alai perdessin el públic de casa, Une:tríen el d'Europa per

Sis
molt

adinirar,os. Y sernpre es un coneol semblant
sol de honor y gran categoría...

recurs.

Con

Durant aquestes testes de Pasqua, ha treballat a Perpinyá
companyia catalana dirigida per en Rodríguez de la
Vega y de la que n'era primera actriu la Concepció Llores
te. ?e forma ven part els estimables arriates Mercé Ferrer, y
Joan Munt Rosés. A rrodoiden el quadro les seoyores Fran
cisca Panadés, Martinez y Vilches, y els senyors Banyeras,
una

Martí, Ferrer,

etc.

La filia del mar, La mare, Les garces y El
ren les obres que posaren en escena,

carro

del

vi,

fo

no pog•ué repartirse,
la semana
suscriptora. Els quals, el rebrán degu
dament enquadernat, junt ab aquest número.
Les cobertes de i'obra,—presentada artisticament, tal corn

L'Estiuel de Sant Afartí

passada, ala

nostres

hi haurá °casto de complovar,—son degudes al eminent
Apeles Mestres que ha posat, en Pesquisit clibutx, tot
l'amor qu- sent per la bella producció estrenada de poc pel
Si,. dice, d•Autors Dramática.

CORRESPONDENCIA
S, Burooda: Serveixis portar ele folletius, que reenDirá El Trine y
parlarem de la susct pelo -P. (3, : Vosté revela condicions, peló el
seu treball no es encara publicable.-E V : Es poca cosa.-P. 111. G.:
A 1E1 cona diuen que ni ha peixos que ja's porten Poli, eertes coses
ja's porten el comentri Per eittó ene llestalviem nosaltres -Cinto
Claveras: Li hem conegut la d'a/x(5. Dones nn'smolesti mes ab d'atló.
-J. (1.: Mollee grades de la invitado. Hi assisttrem. Peró el

perlódic, eom ja indica
fora dele

cessos

en

que

titol,
s'aplica
el

no

parla d'aquesta

al teatre.-Lor/a: Encere

blicables ele treballs de voste, si bé

va

notantshi

nostre

brenca de

avens.

l'art,

no son

pu

Treballt ab

paciencia, sense prernatuis desitjos de donare a conéi
agrairá el coticen
F. T: Lo rnateix li die -Tomás
Llasat: La pregunta que'ns fe poden contesterli a la .Societat d' A u
torro, Passeig de Gracia, 78, entressol.-AgrupaciO 'Talio joya,: No
hera rebut el programa de que'ns parlen. Respecte a la suscripció,
eerveixinse enviar un propi a la nostra administració, perenterarlos
de corte detalle conveniente. -C. R.: Voste, senyora, no den llegir el
perihelio. De lo coutrari, ja harina vial, en el mimen° passat, la
constancia y
xer, y

•

nova.

sus

que demana.

1

