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Curiositats y Anécdotes
DUGUES COSTUMS

JAPONESES

Si entressim en un teatre japo
nés deis que conserven encara
molt del seu color primitiu, aixb
es, deixant de banda aquells en
que la Sada Jacco y els seus se
guidors han portat una alenada
d'aire europeu, ens hauríen de cri
dar forsosament l'otenció dugues
costums molt esteses y altament

originals.
Una d'elles es la de permetre fer
han pagat un suple.
us, als que
ment, dt la facultat de posarse
drets sempre que aixís ho desitgin malgrat que pri
vin de veure al qui tingutn al darrera. Y aquesta ex
tranya prerrogativa no cal dir qu'es molt més enut.
josa que'ls capells de les clames que ab tants treballs
s'han lograt desterrar d'entre nosaltres, sobretot si
vol la mala fortuna que el devanter sigui un d'aquells
inquiets personatges orientals pels quals es un supli
ci guardar per massa temps la mateixa posició
Y laltra, profitosa al menys pels actors més
aimants del diner que de la gloria o mellor de les
dugues coses poguent anar ben agermanades, es la
deis característics aplaudiments d'aquelles terres.
L'auditori, entussiamat pel treball deis actors,
llensa a l'escenari tot lo que li vé a m'a y, prompte,
la escena apareix coberta de tota mena de prendes
d'us y de vestir, que al acabarse la funció son recu
llides per sos propietaris mitjantsant la entrega de
diferentes quantitats establertes segons una mena
de tarifa.
Y heusaquí com al Tapó, en certs teatres tenen
instituida la propina deis comediants.
DE LA GRAN T

•

El bei de Junis, un home jove encara, de rostre
colrat y ulls brillants, ocupava la llotgela habillat al
estil oriental, ab riques vestidures, rodejat de per
sonatges en quals trajos esplendíen diamants y riques
gemes; y malgrat no entendre una paraula de fran
ces, era manifesta la seva atonció al joc de l'artista,
de quals gestes y mirades estava pendent el jove es
pectador. Era una atenció entussiasta la que's re
flectava en sos ulls y li feia seguir áridament a la
gran trágica mentres estava en escena.
La Raquel va donarse cornpte de la atenció que
deixondía y emocionada, trobava en sa ven inflexions
no' es y naixten son esperit mil nous matissos insos
pitats que enardíen el públic en una ubriaguesa d'art
veritable.
La ovació que va tributarli el finalisar la represen.
tació fou inponderable y potser la més gran que ob
tingué en sa carreta artística, peró, deixant aixb de
banda, fou més grat per ella aquell triomf que cap
altra cor hi batejava la adrriració despertada per
mágica e vocació del seu art en un magnat d'estranyes
terres.

Perb,

quan

emocionarse fondament la artista,
a

va

Tunis: el foc de

la

meya

ánima ha abrandat la

glassa.»

JOSEP

M.

BALLESTER.

,1111.1••

El una

AUCA RAQUEL

El nom de la eminent trágica francesa Klisa-Raquel
elix coneguda per la Raquel es consagrat en la
historia del teatre y de la literatura per la gran in
fluencia que exercí com a renovadora de la tragedia
y del gran art
Anem a consignar la frasse de un seu admirador,
frasse ab qual recort finá la vida de la gran actriu.
Era una representació de gala al clássic Theatre
Frangais y la apareixfa ab tal motiu desbordanta de
llum, sedes y pedreríes. Representaven la PhM're de
Racine y la Raquel semblava encarnar ab més in
tensitat emocional el seu paper.
En la llotgeta reial, un espectacle exbtic atreia,
en els entreactes, la atenció del públic, que, no obs
tant, duraht la representació sentía's subjugat per
l'art sublim de l'artista.

va

sapigué la opinio que el bei forma d'ella
«Es, digné al ajudant del rei Lluis Felip que tenía
ses ordres, un ánima de foc en un cos de glassa.»
recordarla
Y aquesta frasse, que jarnai oblidá,
la Raquel en son llit de mort. Ab feble veu digué al
doctor que la assistia: «Quanta rahó tenía el bei de
fou quan

distingida pianista

Jo he vist

en Vós toca la poesía
vida serena y reposada,
jo he vist en Vós el goig y l'alegría
de una ánima que viu ilusionada.

de

una

Jo

he vist en Vós tota la placidesa
somni amorosit del bell istiu,
jo he vist en Vós la gracia y la bellesa
de un cor de verge que batega y riu.
de

un

Y he vist també un no sé que d'encant,
l'encís deis divait anys qu'en Vós florta
entre somnis d'amor y jocs d'infant,
y us he vist seriosa, ab melangía
fent vibrar ab devot reculliment
de Chopín la tonta y sentiment,

EMILI SALETA

Y

LLORENS.
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adequat a les aptituts que'l distingeixen. Mes
consegueix lluirse, treient partit de les terribles peripe
cies que travessa el rnásic. El qual,
havent anat a reposar
prop del Montseny, si's descuida una engruna rne'l tanquen
a Sant Boj, per més esparjo y tranquilitat.
La Frewont, tragicómica, ab una trassa y discreció ad
ge
eh l

no massa

mirables.
Els senyors Barboaa,
TEATRE DE CATALUNYA

ba forastera.
rellada.

—Tragicomedia

en

un

acte, per Pau Pa

En Melitón Gionxalm aixerit caricaturista, bu popular
sois per les historieles que dibuixava en eis periódica

no

hutuo,Istics,

sinó pels ?emes tant enginyosos que les acom
panyaven.
Don Pablo Parellada, iluit coronel de l'exércit espanyol,
que ara viu a Saragoza, ha donat al teatre castellá algunes

boniques comedies,

entre elles Los asistentes, El
Cuenca y Las olivas, que han proporcionat al
profit y gloria.

filósofo
seu

de

original que'l públic, presenciantne la representació,
en
sorpresa y casi podriern dir d'espant en
esglai, si la expressió nc resultés un xic dubtosa aplicada ala
trucs de la comedia. Ab habilitat extraordinaria juga l'autor
va

tant

sorpresa

de

ab la

Feliciten) a tots, rnentres prornetern as nostrea lectors
que La forastera será editada dintre la Biblioteca de LA ES
CENA CATALANA. En la secció de «Noves) pot trobarse el cbm
y de quina manera publicarern el darier éxit del Sindicat
d'A utors Dra mátics.

autor

En Pau Parchada, catalá, fill de Valls per rnés senyes, es
l'autor de L'himne de Riego, la comedia en dos actes gra
cioaíssirna, creació inoblidable del nostieJaume Capdevila.
Y aquets personatges, en inevitable y sortosa colaboració
—tres persones distiutes y un sol enginy verdader,—son els
que ,han escrit la tragicomedia La forastera que acaba de
Metimos, en estrena, el Sindicat. El qual, colo ha tingut
ocasió de demostrarse, no es pas exclussiu protector de les
obres deis autora associats, ja que ha bastat que rebés una
corn-dia de un escriptor allunyat, absolutanaent, de nostra
vida teatral, per Ilegirla desseguida y posarla en escena ab
tota la proruptitut y distinció merescudes.
La forastera, perb, no ha defraudat les esperanses del Co
mité de lectura. Se tracia de una producció culta, graciosa
y

Capdevila, Galcerán, etc. y la senyo
Castejón, dignes d'aquella cornpanyta que, representant
una farsa, Iluny
de bastidors y banabolines, consegueizen
acreditarse de bons cornediants davant del arnic escéptic.
ra

atenció duentnos a través de un la berinte des
de situacions que, quan sernbla que's resolen,
tornen a coruplicarse y entortolligarse, tan tossudes y espe
sses, que fa l'efecte de que mai podrem escaparnos de la
confussió
prén l'esma... Ab tot, fina lment, s'aciareix
y ilormalisa el conflicte y n'aplaudim, ja tranquils, els ro
dameuts de cap y empentes consegüents...
Convé veure aquesta comedia per ferse cárrec de fins
ahont poden arribar a intrigar y desconcertar unes guantes
figures de teatre, quan son clibuixades—y,—sobre tot,—
mogudes per un home coneixedor deis ressorts escénics.
Dugues o tres vegades creu l'espectador resolta la comedia
nostra

TEA

I

RE DE (:ATAI.UNYA

Dietari de la setmana:
Divendres, día 12: Nausica y La Verte del Mar.
Dissabte, día 13: Nausica, estrena de la tragicomedia
en un acte de Pau Parellada La forastera y La Verge
del Mar.
Diumenge, día 14, tarde y nit: la mate ixa funció.
Dilluns, día 15: la mateixa funció.
Dimars, día 16, funció popular: .Nausica y La foras.
tera.

Dimecres, día t7:11/ausica,La forastera y La veige del
mar

.

Dijous,

día 18: nit: la mateixa funció.

***

concertant

tantea voltes se complica ab combinacions v gira.
inpensades. No barroerarnent y a la babalá,—que no
tindria cap gracia;—ines ab enginy y claretat de exposició
envejables y acreditadors de un bou comediógraf.
La forastera, a mes, es viva de diálec essenthi ben a pun
tades les figures. Conté, encara, alguus tocs d'humorisme
ben oportuns per cert, tal com s'apliquen. Es, en resum, un
bon sainet desunat a aguantarse en els certells d'aquest tea
tre y recOrrer després, ab éxit de interés y dalles, els altres

y sities
voltes

escenaris catalans.
En Josep Bergés conseguí un triomf interpretant un per
sonatge molt aixerit de l'obra. Dificilment pot donarse tant
relleu y gracia a una figura escénica. Perfectarnent carac
terisat, viu de gest, colorida la dicció, l'espectador no cessa
va de celebrar les ocurrencies del popular actor cómic.
Molt bé en Tor, que aquesta vegada encarná un personat

Ressenyem,

en

altra secció, l'estrena de La foras

tera

La shoger, ada, comedia en quatre actes de l'Antoni
Muntanola, el jove autor de L' exministre, es espera
da ab vera curiositat,
solament per l'interés que
inspira la tasca literaria deis escriptors novells que
han re velat talent y aíany d'avens, sinó per les noves
e

no

que han corregut respecte al carácter de l' obra.
De «comedia barcelonina» la califica l'autor, y no
saltres afegirem que la classe social que s'hi presen
ta no es la popular ni la mitja; més aviat será l'aris
tocrática. Aixti marca, doncs, un nou matís dintre el
nostre Teatre. Y bastaría el sol intent, per acreditar
en áluntanola d'ágil, curiós y interessant observador.
D'atrevit també, si resultessin certes unes indis
crecions que han corregut darrerament...
Obra en porta: El despattiat, obra en tres actes per
Santiago Rusinol.
PPINCIPAL

Un teatre com aquest, obert a tota ínvasió extran
gera, bé podría al menys, ens sembla, distingirse per
les novetats que'ns oferís, enlloc de entretenirse re
produint L'arme Ftitz, enternidor de generacions
passades, traduint FlouFrou, rebregada per totes les
companyíes extrangeres que'ns han visitat y posant
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Theodota,

corcada y esquerdada producció
que deguda al «famoso arquitecto
del arte escénico M. Victoriano Sardou» com tingué
la gracia de fernos saber el desorientat manobre del
mateix ram M. Franqueza y Comas.
Deuría, així mateix, la empresa del teatre Prin
cipal, recordar que la companyía que esplota está
formada d'artistes catalans. Y partint d'aqui, ens
hauría estalviat Lady Godiva, El genio alegre y Malla
del Carmen, posades en escena ab acento de la Barce
loneta sur mer. Noresmenys La perragorda, de infaus
ta recordació y esgarrifosa mostra de teatre anal
fabet de l'altra part del Ebro.
en escena

dramática,

encara

Tampoc es d'aplaudir la conducta de la mentada
empresa redactant en castella els programes y aque
lla adhessió que sembla haverhi prestat, usant el ma
teix sistema en els cartells de benefici, distingits
artistes de la Casa.
Tants

desacerts, rebequeríes

bles, empaitantse

tantes y així formida
y estalonantse inacabablement, no

podíen deixar de produir el seu efecte—mal efecte,—
en el públic, resolentse en reserves y abstinencies
que solen pagar, sovint, justos per pecadors y qui
gemega ja ha rebut, sinó perque t'hi acostaves y feies
els ulls grossos quan
hora de posarhi remei. Així
divagávem nosaltres l'altre día,—funció en honor de
la Xirgu,—contemplant aquella entrada del Principal,
desitjosa de testimoniar, la eminent actriu, admi
era

a

ració y entusiasme.
No direm que la Xirgu
de culpables– car ella, si
per

imposar criteri,

-

sigui excepció en la llista
haguÉs volgut, tenía forsa
peró si que'ns dolgué veure, ja

patent, com una empresa desballestada té prou forsa
per restar simpatíes als artistes que son colaboradors
en l'obra mal encaminada...

Aquesta

trista demostració, qu' era palpable,
no
la relativa poca gent, sinó en l'escás fervor ab
que presenciava l'espectacle,—ens ornplí verament de
pena. Sabíem que un boig ne fa cent— allissonats per
l'adagi,—peró ignorávem qne un home impopular
podés tenir virtut per neutralisar prestigis y arras
trar reputacions en la caiguda.
Volem creure, de totes rnaneres, que aquesta ac
titut del públic—que tenim obligació de registrar,—
será cosa passatgera \rolen-, atribuir la reserva,
més
que a desafecte per l'actriu, a cansanci de l'obra la
mentable qtre's posava en escena
Peró, aixís y tot, no sabem estarnos de donar un
crit d'a/erial Aprofitin, aquest intent de Ilissó, els
que tinguin prou talent per entendren la Iletra y
penetrarne l'esperit que, verament, ben rumiat,
sois

—

en

.

inquieta!

«No es Barcelona terra propicia a rebequeríes de
cap mena, ni els catalans gent prou infelissa per dei
xarse ferir impunement»—com deiem l'altre
día.
ESPA N Y01.

Per aquest

dijous

estava anunciada la funció de
comiat del actor negre Panchi/o M. Fernandez ab
l'obra de Guimerá Mar y Cielo. Aquesta representació
té precedents, ja que a Madrid, en el Teatre de
la
Comedia, fou organisada també per varis distingits
autors dramátics obtenint, el negre Fernandez, un
bou éxit.

ERÓTICA
Vos extasía'l véurem tant alegre?
Si es que us agradal carnbi qu'en mi's
oiutne si volea quatre paraules.
Jo us la diré si us plan tant bella cosa.

nota

Vos sembla estranya la conducta meya?
No sé com explicarvosho, senyora,
mes

y el

trobo que respiro ab més gaubansa
de mon cor la vida'rr torna.

glatir

Oh, si'n soc de ditxós! Mes, escoltéurne:
Avui ja'm considero sé un altre horne.
y espero, y esperar lo que un desitja
es

viure

rodejat

de

cauts

y

roses.

Desitjo

lo que obra) donava pena,
era, el véureus riure venturosa;
rebutjo lo que abans me delectava,
la tristesa que a cops dilieu al rostre.
y,

He cambiat, es molt cert; mes tant depressa
que jo, no hi tingut temps de darmen compte;
he sentit com un foc dintre loes yenes
que ha omplenat tot mon ser de vida y joia.
En mi ja no hi trobeu la tnelangía;
ulls oberts vos fiten amorosos

tnos

y aquell defallirnent que'm pertorbava
l'ha dilos l'alegría que m'inonda.

L'agro y la brusquetat de mon Ilenguatge
s'es con vertit ab parla arrulladora;
del mal-estar contín I1U de ma vida
non queda ni un borrall que la dissorti.
De

idees inconscients y estranyes
sois les ha esborratja lotes,
y d'aquells somnis duts per la follía
la nit serena n'ha allunyat la sombra.
una

mes

tont

Sois l'alegría en mi veureu desde ara.
No ho espereu que la desditxa torni,
sortosament els dubtes que tenía
s'han esvait enduentsen la discordia.
No cornpreneu, encara, ma Ventura?
No hi atineu perpue no tinc ja engoixa?..
Recordeu les paraules que m'heu dites:
1Es vostre amor que tu'ha anerdit, senyoral
Joinco.
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tournée,
del

mostrant

teatre

El misteriós

Jimmy Samson y

altres éxits

extranger.

—En Lluis
de Reí.

Puiggarí estiuejará

en

la seva

torra

de Molins

—L'autor de Montanves blanques posará plet al
empresa
del Teatre Principal per no haber cornplert ab el compro
mía con tret de estrenar, aquesta temporada, Les Sirenes
ne
gres.
—En

Les obres que comensárem

passada,

a

repartir

la setmana

coro a

haber

EL TRESOR
comedia dramática

en

tres actes den

exacta

Josep

de la

en dos actes den Manel Folch y Torres, avui
segueixen publicantse ab tota la rapidesa compatible
ab
artística presentació. Van doncs, ab aquest
número, 16 págines íque corresponen als nostres sus
criptors) de cada
d'aquestes produccions, veres

comedia
una

una

modern, literari y selecte.

Preparem, mentrestant, el tercer programa com
plert de la temporada. El qual, com el vigent y an
terior (compost de L'estut,t de Sant Martí y Torre To
tretes) será format de produccions novissimes, de la

La gran aceptad() obtinguda per la nova comedia den Pa
rellada La forastera y el bon desitg que tenia] de no retras
sar la publicació
de l'obra, ens determinen a anunciar la

próxima aparició del segón Suplement a «La Escena Cata
lana.> El qual contindrá, sencera, ab cobertes y tot, La fo
rastera, y's posará a la venda al preu extraordinariament
económic de 20 céntims l'exernplar.
El Suplement aquest fibra de la colecció del peribdic,)
sortirá dintre dues setmanes, junt ab el número correspo
de LA ESCENA

tuts

CATALANA.

corresponsals poden,
quels convinguin.
nost res

desde

ara,

producció

teatral.

CORRESPONDENCIA
L. Ector: A

Els

vant dita

Hern rebut.
—De la casa editora «L'Avena,» el volum 125 de la «Biblio
teca Popular,» que
compren les obres escéniques, de
11(1terlink, Les set princeses y Sor Beatriu, traducció del de
licat escriptor J- Massó-Ventós.
—Del escriptor Ramon Portusac, la seva traducció de la
graciosa comedia den Pous Pagés, Golpe de estado, que,
com saben nostres lectors va ser estrenada a Eldorado
en
en
'última temporada de la cow panyfa l.arra-La Riva.
Dues obres molt ben traduides, que's recomanen cada
una per son género.

terra, y de indiscutible exit y actualitat dintre els
cartells del Teatre de Catalunya.

nent

a

Morató y

LA GERMANETA

mostres de Teatre Catalá

Paparaz, traductor y propietari de la traducció La
de mi mujer, cobrará les mil pessetes dernanades
indemuisació a don Ramon Franqueza y Comas, per
escrit aquest últim la comedia La cambrera, copia

donsella

ter les solici

Les societals «Foment de la sardana» «Esbart Artística y
«Unió Familiar» domiciliades al carrer Comte de l'Assalt
número 26 pral. han preparat pel día 21 del corrent, una
vetllada artística, estrenantse el drama liric en tres actes, Ile
tra den J. Calsada Carbó, música den P. Escofet Virlals, que
porta per tito! Nadal trist.
La Societat L'A rica, le Gracia, ens fa sabedors qu'está
ultirnant la confecció del Candi deis seus Jocs Floral, (any
IV), que tindrán lloc el día 15 del proper Agost, y que, dats
els treballs que porta tets la Comissió organisadora, prome
ten tenir gran solemnitat.
(=I
Durant la vinenta temporada d'isriu, es probable que:
—El «Sindicat d'Autors Dramátics» realisi la tournée pro
jectada per les principals poblacions de Catalunya, ab la
companyía y les obres donades a coneixe durant l'actual
temporada al Teatre de Catalunya.
—La gentil Ma rguerida Xtrgu formará una notable com

panyía, portant de galant a l'A lexadre Nolla, al objecte de
passejar Theodora, L'amic Fritz, Frou-Frou, La novela de
la vida y altres traduccions de don Salvador Vilaregut.
—El prestigiat actor Enric Girrienez al front d'una com
pauyía composta ci'elements escullits, també realisará una

la feina

pero

raques

mentres

heu

anal

de

duri

fora l'amo, jo salto y bailo; vui
Pausencia.—P, C: No volieu

romerra.—

dir que reprenc
auar

a

Romea,

Ulisses:

borne; la facunditat del autor helénie a qui vene
diari, no es més que una parodia de la vostra D'aixo se'n din
matar dos pardals de un tret. Es de ereure que
descansaren, perque
no tots els autora estant dirposat a que en lloc
d'estudiar el papi, per•
deu el tem ps cercant dida.—A. M.: Jo de vos, no li diría res, per por
de que
ngegués a dida; ho ha tel ab dos de casa seva...
P. y
B.: A casa del galaut hi ha golgorio perenne; els vástagos encara no
hablen obert els ulls, que jala habla inscrit sou avi a la Casa del Pue
blo —Cervera: Ja se ab qui anirán a pendre el sol guau comensaran a
caminar.—Galeeran• Y tu, qué fas parat? Mirat ab el miran de ton
cunyat y déixet de Cines.—Mugo: Al veure aquella Mera de servil,
aduladora ab Dure poma de flora. no vaig saber si sortlen del benefici
o si veuien del bateig deis Borras eadets —E. de la F. Sha rebut car
ta den Borras ainé Rabell, felicitant a son germÉt per son últim gest,
y al matenc temps diheut que ha posat en ensaig La Santa... espina.
—Miguel y Morera.; Feia goig de debo, la comitiva, els que's passeja
ven per la rambla s'apartaveu pera tenis pes
Obrien la manca dos
heraldos, ab bouquets; després segulen els gremis, ab bouquets nimbé;
un represeutant del sindical de tradnectors y un de l'empresa lambe
ab llur pom de flora; varis palillos y al danera, ab tota magestat hi
anava la beneficiada y el director espiritual, acuse pom. Fila rete
molí, y per so vaig creure qu'en Ii contava qüentos de color Da Rosa.
—Bergés: Sou Púnic; si en Melitón vos veles fent la seva comedia,
vos en cedida la ineitat de la propietat Prepareuvos per IVint anys
desprésl
R. Franqueza (a) Satrustegui: Com hi ha Deu, que m'admira el que
encara tingueu humor pera enviar aquets anónima. El qu'he rabut
avui Phe posat al aparador de la botiga ab una carta vostre al costat
(de les moltes que tine rebudes) perque el públic pugui cotejar la Ile
Jaunzet. Son tot un
ren

a

—

tra

y

se'n

enleri de la vostra poca solta. Ab tot,

linfa, peró

no us

porto

cap

rna•

compassió, ?que voleu que us digui? El prospecte
que m'envieu de Theodora, el trobo molt vistos, coto també vos ala
bo el que vos hagueu decidit a posar la tragedia anunciada. ?Ja sa«
beu piel ilustre galant ha sigut obsequiat ab dos vástagos? Diuen els
qu'estaven presenta, que quan li van portar el prime:, el pare, deis:
«Un altre fin! siga ben vingut;• pero quan va veure venir al segón,
posautse serio, va exclamar; •?A hont-vas-tago ara?.
P. G B.: Ro es es estrany que no hi hagin trobat; la senyoreta
Vallvé ara no viu al carrer de Balines, s'ha traslladat al carrer de
<regó, 277, 3, 2. Un dia d'aquets publiearem la Dista complerta.
us

tinc
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EME
La

Marguerida

Baix la direcció del senyor Calmell se
el diumenge día 7 per la tarde
el drama en tres actes de l'Iglesias Foc
Nou. L'interpretado, fent referencia a
a les senyores Cama (R.) y (M.), Rodés y
Morrós, bu passadora, la nena Marxuach
encaisa son paper ab rnolta naturalitat.
Els senyors Cal wel I, Cabanyes y Regás
treballaren ab molta discreció y en Martí
y Huguet saberen cooperar acertada
ment. Al final del acto:e tercer, que per
cert sortí ben arrodonit, loo sorollosa

representa

ment

aplauda.

Circol Católie de Sana
El drama inc en dos actea y tres qua
dros La morí de l'escold y la comedia Lo
Castell deis tres dragons, toren les obres
que completaven el programa de la diada
de Pasqua. Ans que tot tenim que dir
que la presentado escénica en la prime•
ra signé molt pobra, mancanthi certs de
talla en escena que's teten indispensa
bles.
En l'execució de abdues obres també
s'hi nota poc estudi y assarjos, casi casi
per part de tots els que componen el
quadro, en particular els senyors Pocovi,
Agell, Basté y Papaceit, que eren els que
havíen de dar més relleu y tenir més in
terés en que les obres sortissen ajus
vades.
Obrer Martinenc
vetlla del diumenge día 7 va om
plirse extraordinariament aquest local ab
motiu de donarse la fundó a benefici
deis aficionats del quadro dra mátic
L'obra esculiida va ser e: dama Mar
y ce, y eta seu intérprets demostraren
haver estudias l'obra car no hi taltava
bona voluntat per pan de tots. Aixís ho
comrrengué la concurrencia que al final
nols va escatimar els aplaudirnents.
Per pessa representaren As peus de
post& que sigue torsa celebrada.
Ateneu

En

la

Lp

Filantrópica ( Gt acia)

El diurnenge día 7, baix
Eugeni Roca, se posaren

o

la direcció de
escena les

en

eninedies: A tres quarts de quinze,Com a
cal sogre y Tal hi va que no s'ho creu.
La interpretació de les pr:meres signé
bastant aceptable per part de la senyo
reta Badía y senyois Roca, Manso, Tarré
y Tarin. En la última no hi sigueren
gai re atortunats els seus intérprets.
LaFamilia Catalana
Darrerament la Agru pació (Talla Jo
el
ve» posa en escena en aquesta entitat
drama en tres actea Les Joies de la Roser
y b comedia Un bon debut. Discreta es
tigueren en Ilur treball la senyoreta Ro
Fornaguera y els
ca y senyors Maten y
:dernés corn l'Angelats, Carratala, Aresté,
Hernando, Valls, Soler y Nuibó, teren
esforsos per poguer sortir airosos en

Ilurs papers, mes el
bastant deficient.

seu

treball resulta

Circol de Propietaria (Gratia)
Van representarse, el passat diumen
ge, les obres Bvbaterfa y Gen! d'ara.
En la primera obungué un verdader
triomf el senyor Clararnunt, molt ben
seeundat per la senyora Prats y Sabater,
y senyors Adriá, Papaceit, Teixidó, y
demés parts de la cusnpanyia.
En la haterpretació de la segona, s'hi
notaren alguns detectes. No obstant, cal
matisar el meritori treball deis senyors
Devenat y Papaceit, per mes que aquest
últirn ensenyaba la cucurulla. La senyo
ra Parra°, bé. El seu3 or Nolia, poc enér
gic, y els senyors Cuyas y Rovira... no
més que regulars. La senyora Prats y
la senyoreta Sabater, sencillament dis
c

retes.

Unió Familiar (Comle A ssalt, 249
Per benefici del director senyor Sis
quella s'hi representa El pati blau, den
Rusinol y Comedia de comedies, den M.
Giol, iluintse en sos papera, a rnés del
beueficiat, els senyors Güed, Gironella,
Moncunill, Vila, senyoretes Pahissa, Lá
rnolt acertat,
zaro y Manan. El decorat,
a cárrec del senyor ltrant.
Centre

Pla

de

Bages

La Mare, obtingué una bona inter
pretació per l'acert en que interpretaren
Hura papers la senyoreta Riera—que es
una
bona dama jova—senyora Alen
torn y seyors David, Miguel, Monné,
Cuadrado, Mas, Reig y els gerwans
La senyora Guart—en lloc de la senyora
Cardalda com deja el programa—queda
molt bé, aixts tnateix el noi Isdonné, que
feu un «Ballet» ab carinyo.

L'Aliansa (Poble

1Voti)

Derná diumenga, a la nit, tindrá lloc
l'estrena de la counedia Com s'enreda la
troca, traducció al catalá, feta per Emili
Graells Castells. L'obra será presentada
baix la direcció del discretaficionat Sal
vador Pladevall.

Joventut Autonomista
La xamosa aeti iu senyoreta V irgili (H.)
esculll les obres Cors defane y La morta.
En la primera digné son paper ab gust,
com
aixis matra els senyors Forga,
Vera, Clapera, Vinas y Llasat, donaren
vida a l'obra. El drama den Pompeu
Crehuet, emocioná de veres al auditori,
degut a la bona interpre ació de la bene
ficiada, y senyoretes Virgili (A.), Viura,
Jordá, senyors Jordá y Forga.
El públic, nombrbs per cert, sortt sa
tisfet de debh.
Ateneu Obrer del districte 11
La morí civil, va ésser l'obra escullida
pera la vetlla del diurnenge pasaos y per
cert que va resultar un perfecte treball el
del senyor Boquet.

Tarnbé'ns va agradar forsa la tasca rea
usada pels senyors Farrarons, Valls, Fa
bregas y Cowpta, aixís coca la portada a
cap per la nena Font, que digné arnb
molla naturalitat el seu paper; la senyo
la sen
ra Vidal, discreta corn sempre y
yora Durán podern dirli, una vegada més
que'l seu treball eus plan,
Per final de festa se posa en escena A
ca la modista de Asmarats, fent riure els
xistos que conté; sobressortí en son de
sew peuyo els Srs.
Garrigó, Fábregas y
Simón y senyoreta Durán.
Derná diurnenge, tuució en honor d'en
Pompeu Crehuet, posant en escena Co
media de amor y Fontalegría.
Ateneu Regionalista de Poblet
El passat dissabte se celebra el bene
fici deis estudiosos aficionats senyors
Martell y Rodrigo. Forrnaben el progra
ma el d'ama en tres actes Reixes enjoya,
en

qual interpreteció se distingireu

no

dos beneficiats y la senyo
reta Roca, molt ben secondats per los
seuyors Jordá, Sala y Climent; y la sen
yora Arnau que molt justarnent meres
qué l'elogi unauim per son discretissim
treball.
Com a tí de testa representaren El capó
de Nadal, hont el senyor Avitió feu las
delicias de la concorrencia, secundas per
la senyoreta Roca, senyora Arnau y se
nyors Martell y Rodrigo.
tablement

Centre
El

els

Moral Inatructiu

passat diumenge

se

(Gracia)

posa

en

escena

La figura del Re! Wamba y Cura de mo
ro, ab una execució bastabt esmerada,
els
senyors Guardiola,
se distinguen
Blanco y Rovira en qrtmer rengle. y Ma
sip, Llansana y Garriga secondaten wolt
justament. La presentado escénica, en
el

seu centre.

Angélica de S. Ll. G. (Gracia)
Tingué lloc el passat diumenge la re
presentado de la comedia en cinc actes
Cort

Sherloc Holmes,
que l'efectuada

ab
en

la mateixa execució
el día de Pasqua.

Joventut Católica de

S. LI. G. (Gracia)
L'Oncle rector comedia en dos actea de
Fu ch y Torres y Dia de pluja rn uu ac
te, traducció den
Vilaregut, toren les
obres que formaren el programa del pa
ssat diumenge. En la primera sois hi es.
tigueren encaixats la senyoreta Vila y
els senyors Iligol y noi Manic car la se
nyoreta Capdevila y senyors Riese°, Es
quia y Clariana, si be sabírn Ilurs papers
no interpretaven prou bé els
persontjes
de l'obra. En la segona tots plegats hi es
tigneren més telisos, en particular la se
nyoreta Riba y en Rigol y A yrnerich.
Ateneu Oracinch
L'obra que constituí la fundó del pa
ssat diurnenge bou la comedia en tres ac
tea Don Gonlato ó Vorgull del gech, la

7

LA ESCENA CATALANA

qual You en honor deis socia Matías Pu
jol y Jaume Tomás. L'interpretado a cá
de les senyores Serradell y Colom
y senyors Tort, Toll, Gene, Pujol, To
más y Navarro, sigué del tot discreta.
Posteriorment tingué lloc l'estrena del
diálec cómic, original de Jaume Tomás,
titulat !Quin pare!!! interpretat pel roa
teta autor y el senyor Pujol. Dit diálec,
es un de tans que no oterí
cap novetat;
len passar una bono estonets al rrúblic
poc exigent.
rrec

Centre A. Catalá (San! Gervasi)
La creu de la Afasia, bu el drama en
tres acres que se posá en escena baix la
acertada direcció del senyor Sala, el día
14 del corrent. Pregueren pan en aques
ta funció les senyores de Sala y Perra
'non, quines interpretaren Iturs papers
y els vestiren ab rnolta propietat, lo ma
teixdirem deis senyorá -Sala, Bartrina,
Giben y Batalla, els unics que no s'et
motIlaVen foren els senyors Olivar, Oli
veras y Barraseta.
Terra Baixa (Can Taxis)
El passat diumenge se posaren en esce
na /Quia. compra maduixest y A ca
la

modista, desempenyades regularment
per les senyoretes Parera, Batel, Caseny,
Prat, Lloret y Bás y senvors Lloret. To

rrijos, Calaf,

Torres Va'entí y d'altres.

Mont Carmelo (Horta)
Diumenge passat la companyía Corbe
ró-Castellet posá en escena les dos co
medies Els grills,de les sebes y L'últim in
glés ab una reguhr interpretado.
Arenen Obrer del disnicte III
La mort civil. den Glaccometti, ob
tingué una escul ida ioterpretaóió en les
escenes m-s
cultuinants de l'obra, dis
tingintshi Li senyoreta Romagosa y se
nyors Perbellini, Ramón, Lluch y Car
bonés.
Per demá, s'esta enunciar l'estrena del
drama Tenebres lluminoses, del senyor
Lleixá.

Unió Ultramarina
Baix la direcció del senyor lila s'hi re
presantá Un manresa del any vuia d'en
Ferré y Codina, que fou executat ab for
per la senyoreta Velero y se
sa cura
nyors Monné, Estela, Vilar (germana),
Valls y Cuadrado. Tambe se executá el
sainet d'en Ramón Ramón El carro del
vi per tors ala esmentats senyors que la
feren ab forsa voluntat y discreció.
Rebota Horpheónica
El dissabte, día 6. se posa en escena la
pessa Vap y cua, arranjarrent d'Aulés,
Iluintshi de debo en el desempenyo les
senyoretes Oliveras, Camps y senyor
Fábregas, que estigueren molt bé en sos
respectius papers.
Pabelló Tetuan
Dissabte passat va debutar un quadro
cómic-Hric, representaren la pessa Pri
teles, que
mer jo y el diálec Un cop de
foren desempenyades ab mol acert per
la tiple María Vilar, que‘s va distingir
notablement, corn tarnbeels senyors Sán
chez, Gurguí y Hius, essent tots molt

aplaudits.

DE/1105TI-RE:-) /,
CORRL3POrl5A
Masnou.—cCentre Coral Unió Mas
El día 17, la cornpanyla d'afi

nouense».

cionats va representarhi, bala la direc
ci6 de l'Antoni Guardiola, aquestes pes
ses cómiques: Un gendre del altre mon,
S. SI., Tres cors y el drama de l'Iglesias
Lladres.
La senyoreta Artau y els senyors Fer
nández. Roig, Vila, Grifota, Mestrés,
Bartrés y Guardiola, executants de les
obres, foren molt aplaudits.
Palamós.—L'element joya d'aquesta
vila ha organisat una gran fasta patrió
tica pel día 30 del corrent a benefici deis
ferits de Melilla. Se representará el dra
ma den Rusinol El Misfich. La pan de
protagonista y direcció corre a cárrec
del joya primer actor don Joan Santa
Cana.

Canonja.—Per la companyía que en
capsalen la parella Benet-Basseda, en
la diada de Pesque doné una represen
tado (en el teatro de «La nova a n3istat»)
de la comedia Lo sant Cristo gros, qual
dessernpenyo, a cárrec de la senyor eta
Basseda y senyora Galtes y els senyors

Benet, Sabaté, Vila, Riba, Salvat, Agua
dé, Sobrepera y Sangenís, feu arrancar
fortes rialles al públic que ornplenaba
el local.
Comensá la vetlla ab el quadro den
Burgas Calvari amunt, dessernpenyat
per la senyoreta Basseda y els senyors
Benet, Riba. Vila y Aguadé, mereixent
forts aplaudiments.

de Quaresma, ha § treballat durant
elles en los pobles Sant e'ructuós y
Artes, guanyaritse les simpatías en ab
dos Ilocs ala interprets senyors E. Ron.
joro, M. MiravitIlas, J. Coldeforn, E.
Miravitllas. J. Tomás, J. Moncunill, R.
11~11, y les actrius senyoretes Nernesia
Aldaba y María Santiago; han represen
tal les següents obres:
L'Escorsó, Muralla de Ferro, La mon
ja enterrada en vida, L'Abella perduda,
loan Trapella, La capada deis pelona, Els
mals esperils, Jugar a casats, Un melsic de
Regiment, Indica y Un Tenori de Saló.
«Joventut Cortina.» En aquesta enti
tat ens han donat reprersa percinc o set
vegades de l'obra Bíblica nomenada La
traició de Judas, de la qual ja'n férem re
senya el día de l'estrena, y per tant
avui sola direm, que no perdent ni malla
del conreu que tenen emprés per l'art
de Talla, en lo día de Pesque de Besu
rreccI6 nos donguéren nou comiat ab
les obres següents: Mesera Ola guer, pos
sat en escena per l'aficionat Ramón Sala.
D ultramar a cal notan. Representada
pel senyors Algné y Farreros. Y finalisá
la ~liada ab la comedia en dos actas
den Esteve Trullás Un embolic de Pre
tendents.
nes

totes

Reus.—cLa Palma.» El

diumenge día

7, posaren en escena La Vocació. El se
nyor Benet, hi estigué notabilissim; la
senyoreta Basseda, aceptable; ala se
nyors Serret y Vila sobresortiren, com
lambe la senyoreta Novials y ala senyors

Vilaseca.—«El Fénix.» El día 24 leal Ferré y Salvat.
passat, la cornpanyía López-Cubells
L'apuntador se sentía

un xic massa.
Alexandre va donar una representado
«Centre R. R. Autonomista» En el mo
de la comedia den Pitarra, loo,000 duros teja día, representaren el drama d'Igle
essen ben dessernpenyada.
sias, Lo con del poble, ab bona execució,
La pena de mort y Sense sogra. sigue
deguda a Is senyors Riba, Segalh, Angue
el día ra, Montagut y Bicto y la senyora Galtés.
ren les obres poss des en escena
de Pesque, per la mateixa companyía
Per pessa, A pel y a repel, fentse un
de la que'n formen part les actrius xic alarma pessada per la mala interpre
Miró de Cubells y Novials, qual desena
tació que li donaren.
penyobigué portar ab molla cura. Foren
<Patronat obrer.s Per la cornpanyía
rnolt aplaudits.
de aficionats, se han donat dugues re
Vic.—«Catalunya vello.» S'ha rosal presentacions del drama sacro en 4 ac
en escena, el día 7 d¦-•I corrent el drama
tea Les glroies d'IsraeL
La presentació, molt bé. El mobiliari
Reixes enfora, d'en M. Folch y Torres.
La execució bou bona. La concorren
y a tres, superior.
El día de Pesque donaren rina repre
cia y els aplausos abundaren.
«Joventut Católica.» Se ha estrenat sentado del drama Mal'aranya,11uhint
la sarsuela La cansó frisia. Presentado se en ella quants hi prengueren part.
regular. Al final foren cridats els autors
Badalona.
«Centre Badalone» La
senyors Gomis Sentís (de la !letra) y comnanyía Terradas-Casas representá
J. Muset (de la música.)
RI passat diumenge,
les obres L'Himne
--

Manresa.—«Lo quadro artístic no
menat «Talla Manresana, compost y sur
tit de Manresa, aprofitant les set sema

d'en Riego, den Parellada y Gent d'ara
den Coca. En la primera el senyor Camp
many,, encarregat del paPer de «Nestori,e

,,,,,

J

tregué molt partit y per lo tant eldafi
blic no aeixi de riure ni un moment.
Les senyores Pa rrefio, Vallvé y Hernan
dez y senyors Ferrant, Boix, Clapés, Ca
bailé Gatell y Navarro, molí bé. En la
segona hi prengueren parí a més de les
senyores y senyors deis ja anomenats,
el senyors Terradas y Casas. enearre
gantse el primer del senyor «Francisco»
y el segón del senyor «Josep» d'els quals
en feren una
verdadera creació, siguent
molt ben secundats per tots els demés.
En els finals d'acte se seotiren forts y
llares aplaudimentre
Sabadell.
<Centre
Sabadellenc.>
(Gelats.) El diumenge, día 7, represen
taren el drama d'en Guitnerá; En Pól
vora, qual interpretació en conjuut dei
xámolt que desitjar, per manca d'nsa t
jos; la pasea, Un Cros d'home, feu riure
mole
«e-ircol Tradicionalista.» S'ha posat
en escena el drama Les cures del mas, y
la pessa; Les Carolines.
«Academia Católica.» El diumenge
día 7, posaren en escena el drama de Pi
tarra; Lo ferrer de tau; (seuse <lames)
L'interpretació, admirable, corrent la
direcció a cárrec d'en Tomás Penalva,
distingintsi en el desempenyo els senyors
Altés (J.), Alóm y Altés (Q.),com Lambe
els senyors Junyent y Fontdevila, sent
ne s-cundats pel senyors Mas (P.),
Ra
moneda, Mas (LI.), Mouistrot y Casa
—

miqueta.
<Societat Choral Colon.» Per les tes
de Pesque se posa en escena el drama
en tres actes d'en Gol y Anguera La bo
gerfa. En el desempenyo sobresortiren
els senyor Figneras (M.), Viladonaat,
tes

Sanllehi, Figueras (J.), Pons, Fontanet,
Vila, Got, Bruguera, Miró y Guerra,

desmereixer la senyoreta Angelina
Gua).
El sailiet d'en Pompeyus Gener; La
agencia de Informes comercials, agradá
molt. El passat diumenge un Elenc ar•
Ustic de la mateixa, ab la cooperació de
la senyora Sofía Pujol,representá El cor
det poble. L'execució sortí bastant ajus
tada pels senyors Carné, Ninet,Junyent,
Vila y Giral, y la senyora Pujol ab Ii
«Madrona» no'ns va convencer. La pessa
El llit del Capik), feu riure rnolt pele se.
nyor Gira), Mas y senyora Pujol.
sens

moltes

simpatfes

ab que conten

teta

aquets bons aficionats.
«Centre Radical.» El diurnenge, día 7,
representá el drhma Los trabucaires.
Com a comiat de temporada, y a bene
fici de la seccib dramática obtenint una
execució magistral especialrnent pel se
nyor Casases, notable aficionat, aplau
dit ja altres temporades; tots los demés
interprete que 1«acompanyare'n, secun
daren perfectament al final de tots els
actes, tingueren que sortir al palco esce
nic a rebre ele aplausos del públic.
se

0111"
L

Lleida.—aoventut Católica.» (Aca
demia de Lleida) Ele aficionats, el diu

Per la nit una obra castellana y la pos
La gran rifada. El nombrós públic la
rebé ab molí agrado logran fer riure de
debó tots sos interpreta.
El día 14, la mateixa companyla posi
en escena Tot cor y Gent d'ara, obres
que foren del agrado del públic.
ea

rdahó.—(Teatre Principal.» Per pri

vegada ens ha posar en escena la
compa nyte Casa ls-Cazorla, 61 tima ment,
La filia del mar y Tristos amors, quals
obres foren interpretades a satisfacció
dels espectadora, que premiaren als a r
tistes ab sorollosos aplaudiments.
Després de la represa de La bona gent
en quina obra s'hi Ilueixen forsa l'Ende
Casals y na Marta Cazorla, sens ha ilo
nat la sacra Pauló y mor: de Nostre Se
nyor Jestscrist. En les distinta represen
tacions d'aquesta obra &ha vist setnpre
el nostre primer teatre plé a vessar.
Per lo que, apart el bon gust artístic
de la presentació, ha logra t l'empresa
un verdader <macees» de taquilla.
Y tothorn con tent.
mera

Arenys de Munt.—(L'Unió Are
nyenc.» El día 24 del passat, la compa
nyía d'aficionats, baix la direcció den
Josep Vives, posaren en escena el drama
Lo cor del Poble, prenenti pan t la senyo
ra Madrona Borralleres y el joves aficio
nats senyors H. Atabla, 13. Moresma,
.1. PIS, J. Soler y J. Forts.
Com a fi de (esta posaren De Panxa
al Sol.
El día 7, la matelite companyía posá
en escena el drama Lo Majordom, qual
execució va anar a cárrec deis senyors
H. Alsina, J. Pla, J. Solé, J. Bosch y J.
Forte, debuten el mateix día en Gustau
Ribera, el qual va treure bou partit del
paper que se li confite
La pan t femenina fou encarregeda a
la senyora Pardellaus.
Per fi de (esta, posaren en escena «Mala
Nit. Tots ne sortiren airosos.
Ripoll.--tTeatre Casino de Ripoll.>
Diumenge pasat representaren un dra
castell y la pesa& La carretera nova,
den J. Burgas que fou executada, en es
especial el senyor Taran ens feu un pa
per de «lloren Tonal», y es Ilásti una que
dit jove no s'hi dediqui mes puig pro
met per arribar a ser un aficionat dels
bona, ele domes esteren molí ajustats,
ab molí bon zel y presentació dirigí les
obres el despert inteligent jove A. Pel
yan; el teatre estaba ple de goal a gom y
el públic en sortt molt satisfet.
ma

Vilanova y Geltrú.—«L'unió Vila
novesa.» El día
de Pesque tingueren
lloc en aquesta societat les representa
cions de les obres, Gendres d'amor, La
mala madrastra, La tarjeta postal y Un
marit gelbs, obtenin thi apla udiments la
actriu Maria Zamora y el. joves aficio
nata senyors Camarós, Segura, Sanca
ment y Fa rrás.

J
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Bellvis.—«Teatre Romea.» En aquest
menge día 7, celebraren son benefici, teatro debutá el 8 del corrent la cona
possant en escena un antic drama cas panyta Pubill, de la que'n forma part la
tellá y la comedia cata. lana, La Sala de primera actriu Josefina noca.
rebrer, que fou Miljanament interpre
Per la tarde posaren en escena La Di
tada, per les senyoretes Puig y Solé y
tOtS SODS interpreta desernpenyaren
senyors Gonzalez y Purroy. El graci6s son paper ab molía correcció y lo escol
Farras, ens feu riure per les butxaques. tan aplausos, en especial lo senyor Ma
La entrada un pié a vessar, prova de les sip y la seuyoreta J. Roca.

Banquel
CID en
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En el Rhin, com s'havía anunciat, se
celebra el dijous el banquet íntim en
obsequi del reputat escriptor y notable
estilista en Josep Pous y Pagés, per ha,
ver estat traduides a l'alemany les seves
noveles «Per la vida» y «Revoltas.
En la taula presidencial ocupaven lloc
en Pous, l'Apeles Mestres,
en
Massó y
Torrents, en Pere Corominas, en Gurni,
l'Ignasi Iglesia, en Roca y Roca, y I.Au
gust Pt y Surier; y eu tres taules perpen
diculars en aquella fins a uns setanta co
mensals, entels quals recordem als se
nvors: Solé, Benet, Figuerola Massó
Venlós, Montoliu, Miguel y Planas, Vi
la, Giol, Ametlla, Rovira, Coscolla, Mo
ragas, Roure, Bonavía, Pujol y Brull,
Aguilar, Durán, Soldevila, Alexandre
Plana, Ors, Gembiís (Xavier), Noguer,
Folch y Torres (Manel), Gausacha, Frel
xas, Maurel, Trullás, Garnbús (Aguad),
Lladó, Juliá, Pous, Figueras, Ribot, Ma
llo), Muntanyola (Antoni), doctor Derch
docter Torrell, Corominas, Ros y molts
altres guata nonas no recordem.
A l'hora del brindis s'aixeca l'Ignasi
Iglesias a oterir an en Pous l'obsequi
que se 11 dedicava.
El discurs del erninent dramaturc fou
acullit ab estrepitosos aplaudiments.
Brindaren també l'Apeles Mestres,
(Ilegint una hermosa composició alusi
Josep Roca y Roca, en
va a: acte,) en
Pere C.orominas, en Rovira y Virgili, en
Con rat Roure, y altres.
Se

Ilegiren

adhesions d'en

Josep

Mo

ran), Pompeu Crehuet, Surifiach Senties
Victori Bisbal, Agusti Parefia, Ernili

Guanyabens,

Joan B.

Pagés

y

Antoni

L'acte ton solemne, constituint una be
lla n'ostra de les arnistats ab que corita
el celebrat drawaturc, nostre estimat
amic, Josep Pons y Pagés.

