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-LA ESCENA CATALANA

Curriositats y aneedotes
El! entorn del Musca del Ceatre
se

ÍGAM

perinés aixamplar

una

vegada

més

rnarc de la meya secció en interés de
aquesta bella idea que tot just llensada ha

el

al seu entorn una pila de
contribuit ab llurs orien
han
noms prestigiosos que
presentés
al públic duna
projectes
a
que's
tacions y
podría
ser el «Museu
precisa
lo
que
clara
y
manera
estudiat
y anunciat
altra
part,
Teatre»,
ja,
per
del
literat, don Marc Jesús
tan profondament pel culte
vist

Bertrán.

aplegats

_

Abans que

tot vui

consignar

mon

agraiment

al

es

mentat escriptor pel recort que li meresqué el meu
modest treball publicat en aquesta revista y que
consigná en el seu darrer article de La Tribuna, y
de la seva benevolensa, que molt estimo, me plan
aceptar l'unic mera que m'envaneix y es el titol de
haver estat el primer en recullir la seva iniciativa.
Al insistir avui en aquest punt, no'rn mou altre ob
jecte que'l bon desitg d'ajudarlo, en la mida de les
meves torees, a mantenir aquest favorable estat de
opinió que s'ha creat pera portar a cap la benemérita
obra.
Don Marc Jesús Bertrán ab extraordinaria modes
tia comensáls seus articles indicant que'ns presen
taría sois un lleu esbós de lo que ell creia que podría
ferse; peró els que hem seguit al desenrotllo del seu
projecte hem vingut a la evidencia de que aquell
esbós no era tal, y sí, una ben meditada exposició de
tot lo que cal ter per arribar a la realisació desit
jada. A més d'aixó, els noms d'Apeles Mestres, Adrik
Gual, Pere Aldavert, Alexandre Soler, Caries Costa,
Pompeyus Gener, Roca y Roca y Bernat y Duran
han aparegut en diferentes publicacions al peu de
notables treballs, d'encoratjament tots, y plens, molts
d'ells, d'observacions altament encertades.
Jo crec, dones, que s'ha dit molt, quo s'ha dit tot lo
essencíal pera la creació del «Museu del Teatre»•, ara
sois manguen aquells perfeccionaments que's puguin
ocorrer al anar madurant el projecte. aquelles modi
ficacions que en curs de realisació, beneficiin la seva

definitiva constitució.
Fora endebades cercarlos

altres;

si
falta quelcom tot anirá venint, peró lo cert es que
l'edifici's presenta ja sólidament bastit y que sois
obra pot atribuirse la cla
un gran amor vers aquesta
iniciador
el
seu
la ha imaginada
rividencia ab que
peró, quan
secuitclaris,
essencials
sos
detalls
fins en
ara,

unes

y

tracta de donar

realitat

a

una

idea, punt el més

y escolls ont naufraguen molts cops les més
hermoses idealitats. Vegis sinó el darrer article,
l'indicat
número IV de la serie, que fou publicat en
diari el 18 del corrent, en el que's salven de molt rao
nable manera dugues dificultats notables: el de un
local pera la instalació, sinó definitiva, al menys ab
a
una junta
una digna interinitat, y el d'encarregar
encarninats
lograrho.
a
ad-hoc els treballs
Jo recoman° doncs als meus llegidors que llegeixin
aquesta serie de lluminosos articles del senyor Ber
trán y tinc la seguretat de que, després, tots, sense
exceptuarne un, han de sentir ab nosaltres el fort
desitg de que no trigui a ser un fet aquesta patriótica
idea que ha de ajudar en molt a totsels que treballem

perillós

bé del Teatre.
si en tot temps aquesta fora obra bona per
tants conceptes, baix el sol punt de vista de cridar la
atenció vers l'art dramktic y enlairarlo ?que no ha de
esser en els temps que correm en que'l púb'ic, seduit
pels oripells del gente infim y per l'embrutidor es
pectacle deis cines necessita un constant esperó que
desperti en eh l l'amor al Teatre y l'arrenqui d'un cop
d'aqueix baix nivell en que'l coloquen els citats es

en

Perque

pectacles?
seguit

gneis

preocupen de coses
la corrent de públic que,
deixant buides les sales d'espectacle, se llensa a la
lluentor de les robes de len/eludas Y a les procacitats
de les canzonetistes. Peró no importa; jo cree que a
no trigar ha d'iniciarse una favorable reacció: quel
com
semblant a la que's nota ja, encara que lenta,
en la literatura castellana contemporánea, invadida
darrerament per uns quants antors ab més mires als
éxits editorials que a la bona fé literaria, y que, fentse
servidors de totes les baixes passions, fomentaren
aqueixa literatura,, no ja erótica, sino grollera y
burda, lasciva y pornográfica, com si la vida tota's
reduís a uns imaginats problemes de la carn, ab ex
clusió de tota altra materia. En bon hora diem que
sorgeix una reacció y fem vots pera que continni,
puig fins als que no'ns espanten els atreviments de
Es

un

clam

dels

d'art, l'alerta que donen

tota

mena en

literatura,

a

ens

embafa

y

sentim

que's

voluntariament autors de positiu mérit en el
cercle estret d'uns determinats contlictes com si
aquets fossin els únics dignes de tractarse.
Passem a un altre punt Els creuats del Teatre que
han predicat contra la malaventurada afició al cine,

tanquin
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han estat innombrables. Es qüestió tan debutada que
tots els raOnaments que's fessin foren tan sois repe
tició de les mil advertencies que s'han llensat al pú
blic contra un espectacle que s'ha convertit en una
exhibició renyida ab tota cultura en la inmensa ma
joría dels cassos. Per una pelícola verament artística
s'en projecten cent que degraden l'esperit deis espec
tadors, y s'ha arribat a un extrem que sembla extrany
que'l públic no revingui y protesti en nom del bon
gust, de la dignitat, del propi decoro y respecte, de
la cal itat y de la moralitat: no ja una moralitat de
fulla de parra—ja que posats a discutir aqueixa fora
més dificil saber ont comensen y ont finen els seus
limits—sino una moralitat que's sent ofesa en el més
primitiu sentiment d'humanitat y altruisme.

Ja no

treures al enganyós artifici, vulguin tornar la vista
a la llum y posar en la gran obra del explendor del
nostre Teatre lo únic que himanca, car es molt trist
veure els esforsot d'un nudrit aplec d'autors que
porten sava nova y plétora de forses tan mal secun
dats, tau deixats de banda en son sacerdoci de veri

table sacrifici.
Y heusaqui com si

fossin altres més enlairats
ab la Creació del «Museu
del Teatre», sería ara prou motíu pera que tots ve
gessim entussiasmats el de poguer ferne un fator en
el treballós laborar pera que el públic senti'l noble
entussiasme de les belles causes, surti de l'actual in
diferencia y s'interessi plenament per la nostra Dra
els resultats

a

mática.

JOSEP

aquella perniciosa exposició

de trucs de
lladres y assesins que tan mal han de fer als esperits
incultes; es el repugnant espectacle d'uns penjats
bambolejant al vent en una plassa de Trípoli; ja no
son

es

aquelles estúpides corredisses

y

aquelles sales abarrotades hont
sois sent pertorbada la placidesa de

veure

el
la

públic ni tant
seva digestió per aquell seguit de crims, incendis,
fusellaments, assesinats, crudels refinaments de tota
inacabable llista de crónica negra: sem
bla extrany que resti impassible y no sois no protes
ta, ans al contrari, s'hi troba bé y l'endemá hi torna y
no se'n sab moure.
mena en una

Per tot aíxó, doncs, tot lo que porti en si l'intent
d'atraure l'atenció de tants mal aconsellats vers l'art
veritable, cal tenirho molt en compte: es per aixó,

motius, per lo que hem de procurar
dels ulls tot lo que s'ha fet en nostre
teatre, guantes nits d'explendor ha tingut, guantes
obres capdals queden ab son recort perdurable,
quants actors han arribat a una hermosa plenitut

entre altres tants

posalshi devant

el seu art. Y aixís, potser avergonyits, considerant
que la culpable deserció seva vers els altres inferiors
espectacles será la causa de que temps a venir hi
hagi un lapsus en que llur manca d'ajuda deixi mi
grada la producció y s'hi vegi sois el guspireig del
agrat foc mantingut pels pocs que sapigueren sos
en

a

Les

aquell desllori

g-arse deis personatges en una bogería aclaparadora:
es un anunci ostentat en plena Rambla d'una pelícola
basada en una obra de D' Annunzio, ont se posa de
manifest el crudel refinament de la mort d'un infant;
ja no es l'engunia d'una visió folletinesca, d'aventu
res extraordinaries y violentes: es l'espectacle cru
de la decapitació d'u.n home, ab el mes petit detall de
un realisme extraordinari, com en
Una aventw a de
la Du 13wry; no son ja les bufonades burdes de rialla
grassa, que prostitueixen el gust com aquelles obres
que durant un temps infestaren el nostre teatre: es
Milá, la evocació
com en Una tragedza en la Cort de
als ulls deis espectadors d'una escena de tortura es
garrifosa, horrible, apreciada en tots sos detalls per
un públic que's va estragant de mica en mica y que,
com més va, necessita un menjar més fort pel seu pa
ladar insensible.

Fa pena

no

conseguir

M.

Verges del

BALLESTER.

mar

1011, filies de la escuma, gerrnanes d'Afrodital
ala ulls teniu miratges de les blavors serenes,
el foc de les calitges es sauc en vostres yenes
y'l ritme de les ones en vostre si palpita.
Sou fortes y sou braves cona un cantell de roca
y a un temps grácils y belles com afalac d'ondina,
y canta el vostre riure ab so d'aura marina,
y flaira a penuria d'algues l'alé de vostra boca.
-

les mirades encisos de sirena
y l'anima qui en Vostres ulls s'atura,
vostres Ila vis sent sempre més fretura,
eutrels vostres brassos per sempre s'encadena.

Teniu

y pert el
y ja dels
y

ja

en

cor

Mes pies sou pels nátitrecs que en vostre tat sojornen,
que us plau deisarvos pendre del amorós desfici,
y en el parany caigudes del propi malefici,
encants y sortilegis en contre vostre's tornen.
Y ja desde aquell dia vetlleu la son incerta
dele braus amante qui Iluiten ab la maror traidora,
taró sou quels hi signa la platja salvadora,
la próvida badía a Ilur renos oberta.
Y allá a les mars Ilunyanes, encara 'Is sospirs vostres
eta van seguint darrera les borbollants esteles,
y ornpliu els vents que gonflen les desplegades veles,
d'aroma de besades, d'encens de parenostres.
Y els llavis se us fan mística de tan resar trisagis,
y el rostre us pren la cera de vostres presentalles,
y a flor mateix de boca se us glassen les rialles,
y al Hit us atormenten els sornnis de nautragis.
Mes si el Ilevant reposa y Popa s'arnanyaga,
serenors, a 'hora els vostres fronts s'alleguen,
y les cansons floreixen de princeps qui naveguen,
mentrels boixets artisen escunaes de ressaga.
en

Y esdeveniu joioses d'un goig que us transfigura,
roses coralines la cara se us enflora,
Vis vostres peus avansen fina l'ona m•-iridora,
y endins de la calitja el vostre esguart fulgura.

de

Y, entre altres cent que
la vela que amor mena el

arribi,
cor

us

de la primera
endevina;

ullada
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sempre la més blanca, la d'ala de gavina,
batent ara en les boires, suara a trenc d'onada.
es

Y quan ha obert la lluna sa cándida corola,
la deserta platja l'enamorament us guía,
y allá «amor us parla, la veu tota armonía,
candenciosa y trista com una barcarola.

en

Y reclineu la testa en sa colrada
arrossada encara de l'aigua salabrosa,
y us adormiu sentictla bleixar misteriosa
al ritme da la onada que a vostres peus declina.
tota

!Oh verges, oh, nercides, que de les rnats nostrades
preneu blavors diátanes pei cel de vostres nines,
per vostres opulencies escumes nacarines,
el sol de llurs tuagdies per Ilum de les mirades!
MANEL FOLC,H y TORRES

ANTONI MUNTANOLA
TEATRE DE CATALUNYA

Cha Esbogerrada.—Comedia:en quatre:actes,

de Antoni

Muntanola.
Tres obres té ja portades a l'escena catalana, l'Antoni
Muntafiola: Jordi Heichler, L'exminislre y La esbogerrada.
Tres produccions dramátiques, ben distintes luna de l'altre,
que han servil pera revelarnos un autor de gran fecunditat
y d'inmensa imaginació.
En la primera d'aquestes obres, en la qual l'autor .le La
esbogerrada se doná a coneixe com a dramaturc, se'ns pre
senta com un ver airnador de la escoja alernanya per lo que
toca a la crua presentació de tipos dintre una acció punyen
ta, trencant aixís els motllos gastats y segnint ab instint de
imitació el modo de construir del gran Hauptmann.

Aquesta

C8,

doncs,

una

de les fases den Muntafiola.

Més tart, poc temps després,—per que aquest jove autor
ha dernostrat un gran afany de producció,— se'ris tou pre
sentat L'exministre, drama de saló, ahont se plar.tejal una
acció realista en forma tan perillosa coca es el que siga de
senrotIlada entre personatges del gran mon, tipos de l'aris
tocracia, que,—per més que diguin el contrari els que's
tan l'ilusió de saberho,—no existeixen en nostra capital, pe
ra que puguin servir d'exernple als drarnaturcs que intentin

portarlos a

les taules.

Iquesta segona producció,—tres actes de deliciós diá
lec y discreteix delicat,—en Muntafiola sena presenta en
altre fase, se'ns presenta enamorat del teatre italiá, din
tre l'escola
que cultiva l'Insigne Rovetta y altres mestres,
de qual genre'n pot ser exernple el drama Papá Ministre.
Ab

1

Y arribern a la tercera obra, que es la comedia estrenada
dissabte passat per la companyfa del Sindicat d'A utors, La
esbogerrada, en la qual ja se`ns rnostre reposat, puig en ella
s'hi ven aplonn no posat de maniíest en les anteriors obres
y una vivacitat y un coneixement tal de l'escena, que'ns fa
confesar nostra adrniració, recuneguent,—en la construcció
dels quatre actes de que's compón la tal obra,—un tecnicis
escénic ben propi de qui l'exposa y una gran sobrietat
la distribució de personatges, tots ells a la moderna, re

me
en

de una nova escola completament distintes de
les dues de que hem parlat, un género de comedia fina que,
Posats a cercar modelos, diríern que está inspirada ab les
hermoses escenes dele famosos De Flers y Caillevet.
Está clar que dintre d'aquestes semblanses en Muntafiola,
segueix modestament un carni ben seu, y alfa) ho hecu de
dir en honor del nostre comediozrat y sobretot en honor

presentatius

als citats rnestres drarnaturcs inventors deis géneros qu'hern
retret.
Y lo que té mes mérit en l'autor de L'Extrainistre, es que en
el cultiu de la comedia revela més talent y coneixement tea
tral que no pas en els anteriors &arpes, lo qual explica ab
claretat que el senyor Muntanola nos den haber de moure
d'aquest género, y sobretot en la comedia de licita per quin
cultiu se'ns ha revelat un gran observador y coneixedur de
les

costurns

d'aquesta

societat

tant

poc tractada

catalá, potser per CIB motius expresats rnés

en

acount:

el

teatre

perque

prodiguen els motilos.
novell autor,—tota ce
corn que's tracia de l'obra «un
gada que'ns ha presentat tres produccions en l'espai de dos
anys—y l'autor aquest es jove encere, no creiern haber de
ter un estudi analitic de La Esbogerrada, sinó donar una
impressió dels avensos tete per son autor en sa carrera artís
tica, cooperant ab un estudi digne d'estima en la producció
no's

Y,

de la dramaturgia catalana.
Y

ara,

quar.re

pesonatge
Baró,—es

paraules Inés,

per acabar; la protagonista.—
bellament per l'excelent actriu Einilia
mol( ben observat y destrament portat a

encarnat
un

tipo

té en compte el perque l'autor, d'ell, en diu
la esbogerrada; el «Senyor Martí*, encarnat ab veritable art
per el ductil Jaume Burrás, es també un tipo ben construit,
que qui'l representa hi dona una bellesa artística digna de
aplauso; aixfs també trobern mencionables. per lo caracte
ristics, els personatges 4Senyor Pons» «Caixé, y «Perit Es
les taules, si

es

leven—que interpreten respectivament els senyors Berges,
Galcorán y senyoreta Buxadós, tentne verdaderes creacions
ab les (pies guanyen l'agrahirnent del auditori. Y de la Bu
xadós en direm quelcbm Fries ja que's tracta duna actriu que
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demostra excelents condiciona, ja revelantse posseidora de
envejables dots pera el conreu del art a que's dedica, ja mos
trantse estudiosa y entesa en les coses
indispensables pera
assolir la fantástica veritat de la tarea escénica.
La Elvira Fremont, una de nostres més estimables actrius
contribueix no poc a posar de relleu un tipo que l'autor sha
cuidat prou de ferio jugar entrels demés, pero que no !'ha
detallat lo suficient pera terne una primera figure en el pro
cés de la comedia, ab tot y ferio parlar per les butxaques,

vulgarrnent diem; aquest pa per posat en rnans d'una
desprovista del talent de que ha tet gala la senyoreta
Fremont, baurla compromés de bon tros a son autor—cre
guins el senyor Muntariola.—Un tipo epissóclic, qu'está ad
mirablement desempenyat, es el de «Senyor Pujadas», en
carregat al senyor Torres, actor de bona pasta qu'estem se
gura despertará l'atenció el día que la casualitat l'atavoreixi
confiantli tema abonada pera distingirshi.
Els demés tipos secundaris han trobat també bona inter
pretació en sos executants, (y perdonin els interessats sinó
els detallem) la selly ora Verdier, senyoretes Roldán, Persi
va, Castejón, Mestres, Huguet y'ls senyors Blanca, Bardem,
Barbosa, Capdevila y Guixer.
corn

actriu

.

L'autor fou cridat en tots els actes,
dament al acabar la comedia.

especialment

y

PRINCIPAL

L'Enric Gimenez s'ha lluit

en l'interpretació de la
comedia El misferiás Yzmmy Samson. obra
original de Pau Armstronc y traduida al catalá per

la

nova

en

Caries Costa.

Ab l'estrena d'aquesta producció, que es de les
bones dintre de son género, se va celebrar el bene
fici del primer actor senyor Gimenez, qui va veures
correspost ab una bona entrada y ab forses aplausos
ben merescuts. En Daroqui, actor excelent, també
va fer
una creació del seu paper.
Secundaren per
fectament els demés Intérprets.
Un programa que'm rebut directament de l'ern
presa, ens comunic4 que a víat s'estrenará la trage
dia alemanya Elecktra, traducció catalana den loa
-

quim Pena; un'altre tragedia, catalana, d'Ambrosi
Carrión, E/fil/de üzst,N, L'amor Pez feo', comedia en
tres actes de Bracco, iraduida al catalá per J. M.
Jora.
Ademés l'Adriá Gual, ens presentará Ei geni de
la comedza, cicle históric teatral, qual interpretació
anirá

a

cárrec d'elements del «Teatre íntim.»

.

repeti

En °cosió de l'estrena de bu

TEA 1-RE DE vATALUNYA

Dietari de la setmana:
Divendres, día 19: Naustea, La forastera y La Ver
go del mar.
Dissabte, día 20: La /oras/era y estrena de la come
dia en quatre actes, Lo esboget rada original d'Antoni
Muntanola.
Diumenge, día 21, tarde y nit: la mateixa funció.
Dilluns, día 22: la mateixa funció.
Dimars, día 23: la mateixa fundo.
Dimecres, día 24: la mateixa funció.
,

***
De La esbogetrada, comedia

en quatre actes d'An
estrenada dissabte passat, ja'n do
nem compte en son lloc corresponent.
La forastera continúa en el cartell, y com a plat
nou y fort se'ns anuncia per'avui El despattiat, obra
en tres actes de Santiago Rusinol.
En La esbogerrada den Muntanola, obra que ha
posat en desconcert als nostres crttics,—de lo qual
en pot estar molt orgullos son autor --han
tingut
ocasió de huir ses facultats físiques casi tot el sexo
bello de la companyta del Sindicat, presentantse molt
ben habillades les dames intérprets, fent constar aixís,
una vegada més, que nostres actrius poden fer co
medies de senyors ab el mateix éxit que'l quo s'han
conquerit executant el teatre d'espardenya.
En Borrás, representant el sexe fort, vesteix tam
bé elegantment, no escatimant detalls ni propietat en
l'indumentaria. D'aixó ja'ns había donat bona proba
aquest actor en El Rei, de memorable recordació.
En ensaig, El gran Aletx, dos actes, den loan Puig
y Ferrater.

toni

Muntanola,

Esbogerrada

proposat portar a la nostra escena
el testimoni de una educació social que
la majoría de nostres autors han oblidat
de portarhi.
Estic convensut que al nostre públic no se li dona
catalá la expresió de la seva propia y
en el teatre
actual educació y qu'es per aixó que el nostre públic
no estima el teatre catalá com a teatre propi.
En aquest propósit, en aquest camí que jo'm signo,
m'hi sento bé, per que entenc que va de dret a una
fita qu'es l'amor deis mew amors, y que dú per nom
la efectiva catalanisació deis barcelonins.
Sé per endevant que la crítica no ha de sopesar en
les meves primeres obres, el valor d'aquesta orien
tació perque no pot tenir en sí mateixa, un valor téc
nic ponderable, y bona part de la nostra crítica ab el
nostra rooderníssim intelectualisme, al meu enten
dre, se ressent avui, de un empaig de dogmatisme.
La nostra crítica més definitiva en la seva forma
d'actuació que'l nostre propi art, en la qüestió del
teatre, se trova tant allunyada del gust del nostre
públic com bona part deis autors.
Aixó vé, de que el nostre intelectualisme en l'ori
gen es més rural que ciutadá de la mateixa manera
que ho es l'origen de la nova Barcelona
No ha arrivat el mornent en que la ciutadanía ca
pitalisi el nostre intelectualisme y aixó fa que hi
hagi qui ha parlat de L' e vlwer rada ab perfecte desco
neixement de lo que passa entre els barcelonins de
rassa.

Es per xó que jo cree que les meves inexperiencies
meus desacerts de teatriste m'han de fer més mal
als ulls d'aquesta crítica que tant estimo y respecto
de lo que han fet a molts deis meus confrares.
Y prou, car es una gran tortura parlar de l'ob a

y'ls

propia.
ANTONI MUNTANOLA,
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Aragonés
Estiuejadora de

Centre

La «Joventut

Vallvidre

representar, baix la direcció del
sensor Prats y en la tarde del passat diu
snenge, la comedia de l'Apeles Mestres,
Els sense cor. Cal fer especial menció de
la senyoreta Roig (J.) y dels senyors
Payas, Ferrer y Riba (A.), per la bona
ra» va

que donaren en els seus
papera, puig els teren de una manera tor
sa aceptable. Tarnbé son dignes de men
ció els senyors Riba (J.), Gonzalez, Ca
sas y les senyoretes Roig (M.) y Pagés,
els gneis toren secundats, ab bona vo
luntat, per les senyoretes Ros, lioig (D.),
García (gerrnaues) y senyors Seuillosa y
García

interpretació

La

Va
sat

Aliansa

(Poblé 1Vou)

represeutarshi, en

la

diumenge, el drama

vetlla del pas
en

un

acte

somatent de Girona y s'estrena la come
dia en tres actea, traduida al catalá pel
senyor Ernili Graells Castells, Com s'en
reda la troca. L'interpretació donada al
drarnet bu bona, Iluintshi tots els que
hi prengueren part.
En Padaptació el públic rigué les di
verses situacions cbrniques que's desen
rotIlen en el transcurs de la mateixa. La
interpretació, que fou excelent, anaba
a cárrec de les senyoretes Riera y Abron
zini y deis senyors Pladevall, Doria,
Carbó, Ferrer, Gils, Benet y Roca. La
presentació fou expléndida, sense man
carhi cap detall.
L'arranjador bou obligat a sortir al fi
nal del primer y tercer acte.
Circol Barcelonf d'Obrera
El diumenge, día 7, va representarse
L'hereu de la Baronía, ab una regular

interpretació,

no obstant y aixó varen
Iluirshi els senyors Escartín, Canales,
Gurná y Soler.

Casaino Andreuenc

(San/ Andreu)

El diumenge passat, la cornpanyía que
dirígela en Joan Pons, posa en escena
El crit deis pobres y Pastilles Hércules.
En abdues obres el treball dels iutérprets
bou

aceptable.
Pabelló Tetuan

Ab satisfacció del públic, va debutar
cbmic-Iíric
el passat dissabte un quadro
dirigit pels senyors Cuyas y Norns, re
presentant la sarsueleta bilingüe Panta
lones en danla y El somni de la Ignos
cencia, que foren justarnent interprensdes
y ela
per les senyores Soto y Lozano
senyors Cuyas, Noms, Roca, Soto y Re
fiander, que demostraren estar ben pos
sesionats dels
La

seus

respectius papers.

Marguerida (Gracia)

L'agencia d'informes comercials, se re

presenta diumenge passat per la tarde,
en qual desernpenyo sobressortiren els
seny,rs Cabanses, Calmell y Martí, Inés
la senyoreta Cama. Els senyors Olivé,
Huguet y Pujol, se portaren rnitjana
men

t.

Café del Brasil (,Corts 5.13)
Darrerament s'Ita representat la ser
suela
intel pretada superior
y
ment pels senyors Marleges, Murcia
Busquets y senyoretes Situentes y De la
Fuente.
Centre

(Sant Martí)
companyía del T.

la concorrencia.

de S. Lluis Gonzaga (G1!)
día a I ens donaren la comedia Les
calces de vellut, d'A lbariell
Molt be els senyors Obradors y Gime
no. Els demés ho teren regular.
L'Agencia d'Informes comercia Is, do
nada per postres, bou ben rebuda.
A.

El

La

Filantrópica

(Gracia)

torrnat en aquesta enutat.
d'aplauso
En l'estnentat día bou digne
i'encoratjament y bona voluutat que de
mostraren tots plegats o siguin les notes:
seuyoretes Arameria (A.), y Molinas y

elsjoves: Molinas, Roca, 'san, Carabi,
Lladó y alguna
recordar.

altres

quin

norn

sentirn

no

Centre Moral Instructiu

(Gtacza)

Diumenge passat tingué etecte la re
presentació del drama den Joaquín Roig

Fou digne d'elogi en l'in
el seuyor Guardiola, no
menys afoJtunats toren tarnbé en Masip
y Boviralta, y en Rovira, Bonatou y
Llansana secundaren regularrnent. Pos
tenorment se representa la revista Mo
das, ab poca fortuna.

?Fratricida/.
terpretació

Circol Católic (Gracia)
La gliesiió son guarios, que bou jugada
da ab moka bis cómica per part deis se
yors Carreras, Marte y Prats, Bobera y

iguell.

Cort

Angélica

de S. Ll. G.

(Gracia)

Diumenge passat, tidgué lloc l'estrena
del entremés, de Juan Camelias El gen

Catalá (Sant Gervasi)

Ateneu obrer

del districte II

y Comedia
Ab les obres
d'amor va tenir lloc el diumenge passar,
honor den Pom
a la nit, la tunció en
peu Crehuet, resultant una de les testes
més lmides que ha celebrat la casa; illás
tima que alguns deis artistes que hi
pas posse
van pendre part no estessin
no
sionats dels seus respectius papers1
obstant, van terse aplaudir les senyore
Albert (P. y D.) y
tes Durán, Cuto y

Fonialegría

una

nena,

qual nom desconeixem.

La senyora Vidal, bé; lo mateix quels
senyors Garrigó, Boquet, Simón, Farra
Fábre
rons, Guiu, Tarruella, Dejean y
gas.
L'

en Pornpeu Cre
paguer assistir a la testa, per
trobarse ausent de la capital.

huet,

L'últin3 diurnenge, ab les cornedies:
La sala de rebre, Un pa con: unas ostias y
Lo capó de Nadal, féu son debut un
quadro escénic juvenil que baix l'exper
sha
ta direcció del veterá Eugeur Roca

Foni

Centre A.

Misteni de dolor, fou l'obra qu'omplí el
programa del passat diumenge.
No pogueren etmotllarse en Ilurs pa
pera tant les senyoretes Oliver y Piquer
Barraseta
com els senyors Sala, Oliver,
y Batalla, perqueels personatjes de l'obra
pel carácter dels elements de
no son
aquest quadro escénic.

Tradicionalista

Diurnenge passat la
E. O. de Sant Andreu,- representaren el
drama El relorn del hereuhet.
L'interrretació bou torsa aceptable pels
joves Patanás, Pera y Codina, no desrne
reixent els demés. Un mort ressucitat, de
Saltiveri, dona tí a la festa, diverrint for
sa a

til home, que resulta ser una obreta mes
de aquest tant modest com sencill reper
tori de Teatre Católic.

autor

homenatjat,

no va

Mont Carmelo

Diurnenge passat

se

(Harta)
posa

en

escena

L'idiota del gorc negre.
Foren digne d'elogi per son treball es
cénic els senyors Corberó y Castelles,
que's teren aplaudir. Els senyors Pons,
Perxés, Corberó (F,), Tusquets y Valls,
cooperaren ab acert en el bon conjunt.
Després se representa el !Sereno... les
vintiguatre, en la que teren les delicie.s
del públic els senyors Corbero, Prona,
Penes, Tusquots y Oliveras.
Ateneu

Obrer districte LII

(Cassadors, 41)
Diurnenge, día 28, se celebrará una fun
director del
dó a benefici del afilcionat

quadro escénic d'aquesta

casa,

en

Nar

cts Perbellini.
Formen part del programa les estre
produccions: El Ma
nes de les segflents
drigal, un acte, de Ll, Capdevtla; Cinis
Torrent Ciurana, y Da
me. un acte de J.
E. Graells Castells.
ma alegre diálec, de
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tagenista no estigué gens en caricter, el
Torres, molí incorrecta, y la se

senyor

nyoreta Casanovas

no sabía el paper;
els demés no pasearen de regular.
La pessa; La gran rifada, feu riure
molt pela senyors Sanllehi, (F.), Soler y
demés intérprete.

DE.1105TRE5 /,
CORRE.3P0113A
omplenabal

<Societat Choral

Colón.» El passat

diuroenge, se posé en escena el quadro
de I. Iglesias Joventut, que tingué una
regular interpretació pels senyors Fainé,
Ninet, Mas, Sanllehi (F.) y Alavedra,
desmereixer la senyoreta Clara
munt També's representé el drama d'en
Guimerá; En Pólvora, que desempenya
ren un primer acto admirablement, el
segon Iluixejá bastant en alguna passat
jes, y més en el final; y el tercer delira
quelcom que desitjar per manca d'estu
di, emprb estigueren acertats en Hura
papera els senyors Ninet, Patiné, Salvat,
Mas y Sanfielli (F.). La senyoreta Etnilia
Claramunt tingué moments telissos. La
joguina Un tros d'home, tau les delicias
del públic ab la bona interpretació que
li donaren la senyoreta Claramunt y el
senyor .Sanllehi
sena

Sant Vicens de Castellet.—<Teatre
Casino.» El día de Pesque, la compa
nyía de aficionats posé en escena un
drama en castellá y la pessa Sogres del
día, per la senyoreta Colom y ele joves
Besora, Castelle, Riera, Berges y Bedía,
que feren riure forsa.

la concorrencia que

local.

Gratallops.—cLa Fraternalé Instruc
tiva.» Bis aficionats d'aquest centre, el
día de Pesque, varen posar en escena les
obretes Les ~líes de don Pass, Les Caro
fines y la sersuela Lo primer día, qual
direcció anava a cárrec del senyor Po
rrera que'ns demostré un cop mes sos
merits. En la execució sobressortiren,
com elle saben ferho, la senyoreta Biar
nau y eta senyors Ripoll y Arboll. Los
senyors Piqué, Ferré y Guiu complirem
moli bé.
El públic sortí molt satisfet premiant
el sea treball ab m'Una aplaudiments.

Sallent—teentre Catblic.» S'ha cele
brat una funció, el día de Pasqua,ab les
obres: Cegos del cor. Un mort ressucital y
La casa de les Bruixes, executades pela
aficiouats senyors Noet, Martorano, Ra
monet, Llenas, Crusellas y Riera.

<Fraternitat R. Radical.> El mateix
día posaren la comedia d'Asmarats Un
trbs d'heme, que fou desempenyada per
la senyoreta Basseda y els senyors Bo
gué, Brunet y Lompte, essent molt

aplaudits.

Isrenys de Munt.—Han comensal
els treballa pera la construcció d'un nou
tetare que seré dotat de toles les condi
ciona necesaries pera la representació
d'obres ab tota propietat. Nostre con
vehí en Joaep Colomer, aimant del tea
tre de la torra, es qui s'he encarregat de
tant bona obra. Rebi la riostra enhora
bona.
-

Badalona.--(Centre Ntra. Sra. de
Montserrat.» El passat dimitente el grop
Premié de Mar.—(Asocia ció Cata
dramátic d'aquest centre, ab la coope
lanista Ha tingut 'loe una representació
Joaquirn
Ca
ració del notable aficiouat
del drama de Pitarra, Batalla de Reines,
sas, possá en escena el drama d'en Ru
presentat ab tota propletat y interpretat
sifiol La Mare. En la execució estigue
per les senyores Marta Valleapir, Pilar
ren justissiros tots cuanta hi prengueren
Fernandez, y els senyors Joan Boher,
pan, que foren les senyores Parreno,
Dionía Pons, Modes Vinas, A rueden A r
Giró,
Prat,
Vallvé y Vidal y els senyors
pi, J0812 Carilla, Ramón Garriga, Joa
Minguella, Terricabras, Abel, Puig, lío quím Boher. Se distingi el senyor Boher
selló y Pazalt. 111 senyor Casas ens afir
la
en el papar «Berenguer d'Abella», y
mé una vegada més les seves dota de
Vallespir en la <Reina Sibila.»
senyora
actor,
d'una
manera
ad
bon
encarnant
Seguidamentposaren en escena el dialec
mirable el dificil <Manel». Per fi de fasta
d'Astnarats El Ball Infantil, desempe
posaren El bon /ladre, de Bonavía, que
nyat per la nena Joaneta Carbó y el tren
tingué una bona -execució.
B. Pié, que ho executaren bé. Y per fi
Mongat.—(Lo Progrés.» Aquesta no de febte posaren en escena el epissodi
cémic d'en S. Bottavía El boa Iladre,
va societat acabé sea tasques de Quares
ma la nit del 31 del passat ab el drama prenenthi pert la senyora Vallespir y la
senyoreta Fernandez, junt ab els se
cien Guimerá María Rosa. En l'execu
ció cumpliren les germanas Perelló. nyors Pons, Arpf, Durán y Cauhé.
Deis aficionara cal mencionar en Codina,
Sabadell.--aTeatte Camps de Re
en Baffle y l'Arguemí, secundanlos molt
creu.» El ditnars 16 del corrent, hi tin
y
en
Comas
(B.).
bé en Comas, en Sana
gué lloc una vellioda benéfica, en la
En la pessa La nit del Tenorio, s'hi no qual hi prengueren pan t varia elemento
taren manca d'ensajos.
de n'ostra ciutat, entre ella la Secció
Dramática de la Societat Choral Colón,
Reus.--aCentre R. R. Autonomista.»
que posé la marina de Apeles Mestres-,
El- día 14, tingué lloc una funció a bene
Sirena, qu'ogradá. pela senyors Gol, Fi
fici del director de l'<elenc» d'aquesta gueroa, Fontanet, y el kenyor Viladomat
Divi
casa. Estrená'l monélec d'Antón Gabi
en el «Quirse», estigué molt flac.
nament el senyor Sanllehi, en el «Ro
fían. ElCeguel,que está escrit ab bas
gel, secundat per la senyoreta Lola Pi
tant desembrás y te alguna toca emocio
net, que feu una <Remei» digne cPelogi.
nants.
«Centre Sa bedelleve.» (Gelats.) El di u
El senyor Ríba l'interpreté de una
mengn 14 del corrent s'hi representa el
manera acabadissima, essent sorollosa
drama d'-en Godo. La pubilla de Caixds,
ment aplaudit junt ab l'autor que tin
gueren_de_presentarse al palco escénic se distingiren eta senyors Gumbau y
per acallar els aplausos (vuela hl-tributé Sanllhei (F.), el senyor Soler, ab el pro

-

Bellvis.—eTea tre la Lira.» El 21 del
corrent la companyía que dirigeix el
actor Josep Pubill, posé en escena Terra
Baixa. Tots sos interpreta jugárenla de
una manera admirable, mereixentse ci
tar en particular al senyor Bruguera el
qual ens feu aplaudir sos cualitats artís
tiques en el dificil papar de <Manelic.»
En «Sebastiá» també ens agradé forsa,
sentne intérpret el senyor Pubill; del
<Ermité» se'n encarregá el senyor Cqlvó
tent bona &irle. La «Marta» fou tnolt
ben encaixada per 18 senyoreta Roca,
fent una labor digna d'elogi. La .sen yo
reta Martí (nova en aquesta companyía)
tan- bé ens va agradar en son papar de
«Nuri.»
fenti
Per final se repetí Gent
un treball acabadissim els senyors Pu
bill y Puigbentés (aquel admirable en
la carecterisació de <Ignasi») eent molt
ben secundat pele dem és intérprete.
Tora foren aplaudits y felicitats, dei
xant al públic content.
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de dita entitat musical, bala
director el mestre Artur Marcet.

avensos
sea

l'infatigable

esfors del

CD
Avui arribará, de Madrid, la erninent actriu catalana do
nya María Morera, qui ha fet—com saben nostres lectora
una brillant campanya en
el Teatre Espanol de la Cort,

Avui repartim
Folch y Torres,

16"planes de la

comedia den Manel

campanya que se reanudará a primen de Setembre vinent en
el mateix teatre y ab la mateixa empresa, qu'es la del Doctor
Madrazo.
Nostra festejada actriu pensa descansar aquets tres rnesos
y per ferho ha triat la seva estimada patria, ahont conta ab
tants bons

arnics y admiradora.

LA GERMA NETA
ilustracions, personatges intér
prets (equivalentes 16 planes) de la comedia dra
tnática den Josep Morató,

y acompanyem dues

a

EL TRESOR
Aquets grabats y altres que publicarem será una no
ta gráfica que enriquirá els exemplars de la nostra
biblioteca, donantli aixís una elegancia tipográfica
que estem segurs ha de plaure als nostres abonats.
***
Y ara, tenim la satisfacció de comunicar que hent

adquirit el permIs pera publicar l'última obra
da per la companyía del Sindicat, que es

estrena

LA ESBOGERRADA
comedia en quatre actes,—de nostre company de re
dacció en Antoni Muntanola (Amyc),—que ha obtin
gut un bon éxit y ha sigut representada ab molta ele
gancia pels notables artistes del Teatre de Cata
CI)
L'Adriá Gual ha donat a Madrid les tres conferencies
anunciades.
Ha estat un éxit brillantíssim. El Teatre de la Princesa
s'ha vist molt concorregut de un selecte públic que s'ha
quedat adrnirat davant l'obra den Gual.
La intelectualitat madrilenya ha obsequiat ab un banquet
dramaturc creador del <Teatre 'núm.»
Aquest cicle historic teatral, se representará en nostre
Teatre Principal, en catalá, que's tal corn de bon principi
l'escrigué l'inspirat autor de Doncell qui cerca muller.
nostre

no

tragedia y la comedia, y s'ha
a aquell gobernador roma, y

Hem rebut:

tW,i)
La Schola Orphebnica va celebrar el diumenge al matf
dedicat sis socis
en el Teatre Principal l'anunciat concert,
pretectors, ab un plé de gom a gorn. Varen ser molt aplau
dides

les pesses executadessobressortint entre les can
Remera del Volga
sons !Oh quin son eco...! Sola del olm y
que rnereixeren repetició.
El Credo de la misa solamnis exec wat per solistes, chor,
orga y orquesta va impresionar al auditori pel bou conjunt.
lgualment Tornada a la patria del senyor Pedrola y la Mas
xa de Tannhduser conseguiren Instes ovacione per la gran
diositat que oteriren dites composicions, dewostrant els
totes

en

actes, de Adriá
per la empresa de

tres

impressa

El Teatre Catald.

en quatre actes,
d'Enry Arthur
catalá deis senyors A. P. Manstany y
S. Vilaregut.—Segona edició publicada en el folled de De
bota colora.

—Els

Ilipbcrites,

Jones, traducció

comedia

en

—II Teatro !Ilustrado. Revista teatral tialiana, que's publi
pot compararse ab les
a Milano, y que per sos treballs
rnillors revistes del mon. El número corresponent al 31 de

Josep

Tretfatal.

mon,

per si sola.

rida

nom

drama de
bellament

—L'Avi Xena, monblec d'Apeles Mestres. Es la composi
ció que ab el mateix titol está compresa en ei volum Poe
mes de mar del mateix autor. L'empresa del important set
u.anari El Teatre Catad, l'ha repartit als seus abonats, en
forma de monblec. 'rractantse d'una cono posició de l'Apeles
Mestres no cal recomenaria, que bé prou que's recornana

ca

I

dolor,
Segona edició

—Misteni de
Gual.

L'Enric Guitart, un deis primera actora del Teatre Princi
pal, celebrará la funció de son benefici avui dissabte, repre
sectantse la nova comedia El misteri6s Jimmy Samson y es
trenant un quadro drarnátic en un acte, arranjat al catalir per
M.* Closa, que du per
Li augurern un plé.

"%nesompwr” -9,17~71,179T

hi ha vist més que les dues figures que simbolisen la
dit <no li trobo causas, imitant
s'ha rentat les mans.
De modo que no es cert lo que ha dit algún diari de que
hagi sigut manat retirar la capsalera del cartel! del Sindicat.
Aixto es tot, per ara.
y

setmanan

lunya.

a

Feia bé de no volguerse morir aquella vella, perqué sern
pre se'n veuen de noves en aquest mon.
Ata resulta que el cartell del Sindicat, el dibuja de nos
tre company de redacció, l'Amyc, que encapsala el cartell
anunciador de les funcions del Teatre de Catalunya, es
obcé.
Abrís ho ha cornunicat la Junta Diocesana al senyor Go
bernador, ab la pretenció de que aquesta primera autoritat
privi l'exibicib de tals cartells en els llocs pública.
Perb el senyor Gobernador s'ha mirat ben bé el tal dibuja

Mars, que fleto rebut directatnent de la casa editora, publica
de gran tamany de riostra actriu catalana Margue
Xirgu, representant Saionze. Acompanya un atticle de
presentació d'aquesta eminent actriu en el qual fa grans elo
gis d'ella, del que'n copiem el següent paragraf.
«Margherita Xirgu é una donna colta: si é forrnata da sé,
un

retrat

con
cese

l'assiduitá e con lo studio. Conosce l'italiano ed il tren
ed e ammiratrice convinta del nostro teatro e dei nostri

poeti.»
CD
Junt ab el número de la LA ESCENA CATALANA de la setrna
na endant sortirá a ilum el segón suplernent auunciat, que
conducirá ab cobertes y tot, la nova comedia de gran éxit
La Forastera, original den Pan Parellada.
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