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perfecciona una interpretacio
omfat; que vinguin els prudents

NA bona obra teatral ben ensajada,
sol estrenarse ab éxit. Dura ales
hores al cartell y aquí comen sa, per
l'actor desitjós d'avensar en la carrera, lloc y

treball.
Dugues les maneres son de dominar un
paper. La més corren t, la més usada—per des
gracia,—es aquella en que l'artista posa punt
el persona tge
a tota seriosa innovació. Se sab
sortides
y ja
de memoria, de cor en trades y
arriba
no necessita per res l'apuntador. Ara
Pi nstant, per l'actor Pocacosa, de mostrarnos
Penginy y lleugeresa que'l caracterisen. Si
«menjarsho
es de un drama que's tracia, vol
tot», frísós com está de ferse aplaudir, y re

ocasió per refinar

son

tres o qua tre vegades,
sense solta ni
companys
interrompent els
Patenció
del pábilo. De
volta, a fi de cridar
y converteix
atorrolla
tant gesticular ve que
sensates. Sí
frasses
més
en «latiguillos» les
s'espanta
l'ac
tampoc
cómic el «caudal»,

peteix els «bocadillos»

es

lamentables
naturals,
a copia
les persones mes corrents y
má
en els
d'acusarne els trets, de carregar la
tor Pocacosa. Torna caricatures

acudits que li pertoquen, Y si aixó no bastés
per «refinar» el seu tipo, «colabora» ab l'au
fentli pagar
tor sense cobra me els drets peró
la co
melodrama,
drama
es
els perjudicis. El
sem
«astracanada»
ab
sainet
media sainet, el
L'actor
val!
se
anárquic.
Tara
blant sistema
s'expansiona, algún bon home
se diverteix y
de lo que abans
del públic plora o riu més
gracia
y hem tri
solía,.. Dones ja está feta la

varhol
Peró els

víssimes,

a

compro

prudents vindrán, ab formes sua
«reaconcellar» prudencia malgrat

a

tot... Car no es així

com

se

fan els

noms

prestigiosos, ni es aquesta la bona manera
diguin lo que vulguin amics o aduladors,—
de «afinar» interpretacions. La única, la só
lida, parteix d'altres principis y usa ben di
versos procediments. No es esbarjo. Es tre
ball. No fa broma. Fa .veres, va de veres; y
perxó no deurá tenir tants partidaris...
Escolteu la doctrina, camí de perfecció:
que'l
Un cop aprés el paper y convensut de
acertadament,
respec
interpretes
presentes y
ten el sentit y «la lletra.» Investiga, d'altra
part, «els límits» díntre els quals s'ha de
moure el personatge. Y un cop cenyit, disci
plinat; en ton lloc y posició—ni invassor ni
deixante invadir,—comensarás la tasca.
L'apuntador no't fará nosa ni servei. Pots
prescindirne, dones. Tot Pescenari es teu.
Sabs quan te toca parlar y les paraules pre
cises que has de dir. Calcules el silenci, y les
«estones» de silenci que Vimposen. Pots, per
conseguent, fér cas omís, sinó de Patenció,
«entrar» apunt.
al menys de la nerviositat per

«detallar,»
creaciól
per brodar, adhuc per la
L'atracció de la «conxa» está abolida en tu.
Ja veus

quin marge

't resta per

com
Les diverses «actituts» de la figura pots
póndreles ahont millor te sembli: al mitg de

Pescenari, al fons, a qualsevol recó; assegut
fragments de diálec,
o a peu dret, Així els
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podrás dirlos desde la banda que triis. Y
quan calles, com que no ignores ja la «esto
na» de silenci, «estarás en escena»
ab tota la
intensitat que vulguis...
Imagina la sugestió, l'encant que exercirá
en el públic una interpretació natural, ágil,
elegantíssima com la que't proposo. Pensa
com, cada dia, pots enriquir ab una bella ob
servació, ab un nou geste, la figura que en
carnes. Com les paraules de l'obra, a copia de
repetirles a conciencia,t'oferirán nous secrets
que tu, ab la expressió y el tó más adequats,
podrás revelar als espectadors. Viurás aixf,

ab tota

sa

complexitat,

una

'figura humana.

Ara rellevant, després en segón terme,—més
tart, entre bastidors,--l'ombra y la Ilum, al
ternativament, matissarán ta presencia y ton
recort així com passa en la vida... Y creu,'
amíc, que 'I mérit de una interpretació equi

librada com la que't predico, valdrá más, pero
molt más, als ulls deis inteligents, que no
pas aquell constant desfici de ser «protago
nista» que al comensar Particle 't retreia y

sge,nyora.

Comedia

en

quatre actes, per f. Pous y Pagés.
Sortim de l'estrena d'aquesta obra alegres y lieu
gers El bondadós somriure de l'autor, encomanantse
a nostres llavis, enriallantnos els ulls,
refrescantnos
el cor ens fa veure la vida amable y fácil Heusaqui
les miseries comentades sense fel, ab ironía piadosa•,
heusaqui com se tornen redemptores les virtuts, sense
declamacions ni petulancies. Serwra avia vol marit
murmura en Pons. entre indignat v tendre
Y desse
guida posa en moviment, tremolant per la herencia
que s'escapa, tota la parentela de l'avia rica Comen
sen unes belles escenes d'avaricia y
intrigues.Seguei
xen totes les petiteses que inspira la ambició mal
contingudq, casi ni disfressada ab retallets d'afecte.
Venen maniobres, confabulacions y martingales de
mala llei y pitjor intencionades Estudiat a fons, ana
lisant ab compte, apunt de cedir y descompoixlres en
les mans de l'autor, veiem el fanc groller de nostra
naturalesa Y ab tot, no sabs com ni per qué, rés te
molesta o repugna; les aspreses més fortes se suavi
sen. les discordancies més intenses
s'armonisen y,
casi tocant al cap d'avall de la humana vergonya, te
sents endut y conduit, misericordiosament, fins allá
hont se solucionen ab dolsura, bon cor y inteligencia
els més tristos conflictes—de la vida Y- el miracle s'ha
fet sense aparent esfors, com si jugant se resolgués
el cas; així en la terra conviuen, imiten y's resolen
les coses niés diverses; aixt deu vetllar y presidir el
mon desde un espaí més alt, la
providencia Pater
nal o piadosa la que'ns priva de caure. malgrat nos
tres defectes, en baixesa irremeiable. La que'ns guia
y sosté a través :dels abims que s'obren sempre al
peu mateix de la felicitat...
.

censurava...

Partem, en altre lloc del número, de l'éxit
de interpretació, conseguit per la'!companyía
del Sindicat, ab la nova comedia den Pous y
Pagés «Senyora avia vol marit.»
Aquesta obra va en camí de durar al cartel]
Els comediant tindrán ocasió, doncs,de per
feccionar encara son treball.
Peró quin camí, quin sistema, quin proce
diment seguirán, entre els dos que a vuí hem
esbossa t?

primer, fácil, enjogassat, anárquic, des
figura les comedies, confón les figures y en
reda les situacions. L'altre, pacient, d'estudi
y sacrifici, posa els fonaments de un reperto
El

assegurant la vida de les obres, forma un
públic culte y guanya per l'actor, a la curta
ri

la llarga, el nom de mestre...
Hora es de pensarshi, abans de decidirse
pel más «cómodo.»
o

a

***
correspondencia, tot amor son se
nyor, cada llágrima consol, en aquesta comedia deli
ciosa. Qué fora de la pobra joveneta, qué (le Vado
lescent, y de la vella ilusionada, y del vell resignat
si darrera hora no vingués el dit providencial sig
nalshi parella? Y els parents tremolosos que vivien
a l'ombra del casal no trobarán, propicis
encara, au
xili y amistat després del desenllás de l'obra? S'han
despertat concupiscencies, han embestit passions,
una tempesta llargament
congriada esclata a nostres
ulls; qué hi fal Peró l'Are de sant Martí no falla, re
cullint y transformant, en suavitat y delicadesa, els
colors que més desentona ven. Per-6 res s'ha perdut
en el naufragi y si ja, pressentint la sort
darrera,
somréiem de les peripecies del camí, ara podrem ale
grarnos coralment de lo fortuna deis amics que peri
Cada afecte

té

a

a

llaven...

***
Amics y coneguts de sempre'ns semblen els per
sonatges de la nova comedia Així en Pons els pre
senta de ben caracterisats, humans y conseqüents

L'anguilejar de l'obra,

la

ríquesa d'epissodis, l'abun

•
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dancia de matissos que la fa interessant, no es que
tinguin origen en la claudicació de les figures. Nei
xen de la trassa,de l'enginy de l'autor en preparar la
intriga y conduirla. Cada personatge está en son
lloc, a la Ilum o peombra convenient.Cada personatge
fará la seva servitut quan sía l'hora. Aqui del domini
técnic que acredita el comediógraf... Mai, per conse
guir un efecte,preparar una situacio.avivant un inte
rés,en Pous maneja con-1 titelles les persones de la co.
media Observador, artista, bon psicólec, els mou na
turalment,sense cap desencaix y -com ja apuntávern,
--ab vera conseqüencia.Doble mérit encara,tractanse
d'un obra com aquesta, hont la rapidesa y impensada
manera de desenrotllarse l'argument era un deis re
cursos mes importants per obtenir un éxit...

***

Tants perills evítats, tants obstacles vensuts; la
gracia y bonhomia que ressalten de totes les escenes
de l'obra; la experiencia que dona, la llissó que'ns
ensenya y l'obtimisme que encomana, bes mereixien
la ovació del públic; com, en efecte, esclatá sorollosa
al final de cada acte. La complascencia ab que s'ha
vía presenciat la comedia, el gust ab que era oida, la
delicia del desenllás clarissim, redoblaren els pica
ments de mans En Pous, vencia Els comediants,
colaboradors, entusiasces, cornpartien la victoria. El
Teatre Catalá, inaugurant aixi les estrenes deis seus
autors del dia, está de enhorabona. Felicitemnos tots
plegats del triomf.

***
La colla de comediants del Sindicat son notabilís
sím esbós 'ssegons déiem en son dia,) de la futura
companyía ideal catalana. Quatre actes de diálec
subtil, intriga equilibrada y ambient senyorial, foren
viscuts per ells ab acert extraordinari, sense extremis
ni discordancies de cap mena, no fentnos anyorar,—
ans evocant y a voltes superantles,--les millors inter
pretacions de comedia moderna que haguéssim pre
senciat. Fora injust no consigriarho així y es ab gran
satisfacció que apuntem la bona nota Sobre el fons
armonios de la decoració den Vilumara, les airoses
figures de Senyora avia vbi mara se movien, parlaven
y accionaven, de molt bella manera y delicada.
Actriu estudiosa, de talent demostrat y cada cop
aplaudit ab més justicia, es la senyora Plá Les
grans diiicultats que presenta la protagonista de la
ob a, foren vensudes a copia de táctica y discreció en
l'artista. Punt just de caracterisació, perill de caure
temps, energies
en la caricatura, tendreses a son
quan calía, tot fou entés a maravella per nostra co
medianta La qual, mes a més, presentá la figura ab
certs detalls ben vistosos de elegancia
La Fremont, bé com sempre Els dos aspectes de
dóna qu'encarnava interessada y seriosa essencial
ment; frévola y lleugera al seduir, foren destriats
ab justesa y energía, e vítant confusions perjudicials
ab més relleu, les
a l'obra. Ressaltaven, ensemps,
gelosies del espós. L'autor de la comedia deu restar
-

—

nhi

agrait.
gracia y pit_ardía de l'Antonia Baró,

La

al serveix

cambrera, feien la figura interessant. Sois
un'artista de les bones condicions de la Baró, pot
treure l'interés del públic, ab semblant intensitat,
sobre un personatge secundani
de

una

Siga per la Ramona Mestres
ment Treballa ab té, avensa ab

un

altre

rapidesa.

encoratja

Cada pa

per que li encarreguen es una nova mostra de lo
molt que fa y pot arrivar a fer encara la simpática
actriu.
Solapat, sornaguer, astucia y práctica en joioses
maniobres memorables, en Caries Capdevila presen
tá el personatge. Passets de vell ben conservat, tos
seta decorativa y unes mirades, de tant en tant, ca
passes de atravessar conciencies y cassar al vol els
pensaments mes recatats. Aixís entra al casal un
germá de la mestressa (calavera impenitent,) decidit
sangonera bonhomiosa.
a conservar la plassa de
Desdell primer moment, ja's coneix que domina.
Desde'l segón instant, ja's pressent que guanyará
la batalla. Y aixi que s veu el lloc segur, encara que
continuin temenses y sospites, en Capdevila's tran
quilisa y te prou seny per fer notar a la parentela
descuits y impertinencies... Es cosa deliciosa el per
sonatge y la manera original, personalissima, com
l'actor 1 interpreta. Certs cops d'un ab que el broda,
determinades badoqueríes que se li acuden, valen
per una llarga acotado...
Casi bé una sola escena important té en Joaquim
Vinyas. Es al darrer acte, quan prega indulgencia
pels enamora ts y gosa confessar una vella passió...
Dones el perfuni d'aquesta escena, se filtra y tras
cendeix a tota l'obra. Car en Vinyas, magistral de
expressió, emocionant de geste;—magnífic de intimi
tat, devoció y delicadesa,—grava'l recort d'aquell
moment en la imaginació dele espectadors més insen
sibles. De molt temps ensá que no haviem vist tant
inspirat al distingit artista.
L'Aymerich, graciós de bona mena, cercá la nota
cómica per les taules del contrast. Digne, serios,
enérgic y aplomat, defensant la situado ab un su
prem sacrifici y aguantantse en la prova fas que'n
tem les conseqüenciencies, feia riure de valent.
També'n Daroqui va agradarnos per la propietat
mestre ab que encarnava un personatge, no deis més
colorits—sigui dit ab justicia. de la nova comedia.
El pare intrigant, ni bb ni dolent, pero mai pervers
que representa en Bozzo, es de ben complicada y di
ficil
Deu mantenirse en constant equi
libri. Ni les maldats d'aquell borne arriven ben bé a
canallaaes, ni els seus enternimets son sempre de bon
dema
cor. No fa indignar del tot. Avegades, potser,
naries un cástic pels seus actes. Molt sovint, per-O,
veientlo apunt de impressionarse y cedir davant dels
precs del noi, voldries tocar l últim ressort per con
vertirlo. No's converteix ni's pert. Fa sotnriure tant
sois... Y en Bozzo ha comprés tant deliciosament la
humaníssima figura, que'ns es dificil imaginarla in
terpretada per un altre actor.
El jovenet, inexpert y coibit com l'interpreta en
Barden>, ens fou forsa agradable Tímit y silenciós
al comensament, recobra, gracies a l'amor, forsa de
voluntat per imposarse. Aquest cambi, acusat ab es
tudi y gradació, guanyá un bon éxit a l'artista.
Ferreny, casi silvestre, amic deis arguments a cops
de puny fou en Casanoves, tal com l'autor marcava.
Dicció un xic aspre, gestes ab un punt de violencia
y aquell no estar mai quiet que li notárem, encaixen
perfectament en la comedia. Cal esperar altres in
terpretacions per judicar ab mes amplitut la perso
nalitat d'aquest comediant En Senyora aria vol marzt
meresqué la simpática y aceptació del públic.
En Sirvent, servint la escena ab la vivt sa y bona
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voluntat de sempre. En Galcerán, silueta de pas,

conseguint

Cervera, notan i passa
oportumíssim. Y en Bonet, el porter,
quadro.

deixar rastre En

volant, segur

y

arrodonint el
Ja s'ha fet referencia al decorat den Vilumara.
Cal parlar d'obres mestres?... Y la escena presenta
da y els personatges vestint ab aquell compte y jus
tesa que revelen la bona má de un director artístic.

De París estant
be

prise de Berg-op-Zoom

al 17audeuille —be mulada imagi
l'Odeon.—Ilue affaire d'or al Teotre FIntoine.—
Muja d'estrenes.—Fins a l'abre.
naire

Eb5 5EGFIDOR5 DE PObODIFI
Epissodi dramdtic

en un

ad! y

en HM

de

a

Mr. Sacha Guitoy, autor y prin
cipal intérpret de La Przse de Berg
op-Zoom ha conseguit un nou éxit

9osep Burgas

FRAGMEBT

autor y
autor té el do
com a

SERGI PADLOWSKI

!Que poc coneixes el meu corl ?Ditis odie
Si no'n tinc ni als butxins; fins an ells, planyo,
Odi el sento y ben feral, contra les gestes
dels opressors malvats, deis poderosos;
odi tinc als goberns de tiranía,

perb ane tu qu'ets carn de carn del poble
qu'ets tan pobra com jo y com jo eta esclava
del egoisrne humá?... No, criatura;
ane

tu,

no.

batejarta

Si ab sang de ma ferida
mateix els llassos

ara

de la nostra amistat, de la miseria
y l'infortuni nostresl... Pobra viuda!
Tu eta forastera, si; mes tu trucares
a les portes pietoses de ma patria
per compartí ab nosaltres la pobresa.
El pa y el vi, ab tu rai, ja vui partirme];
mai ab aquets superbs que, plens d'astucia,
venen copdiciosos en mal'hora
a xuclarse la suor deis que treballen...
L'amor patri no es pas lo que tu't penses.
No ve tot de la sang. ?Vols fer la proba?
Deixa qu'aquest fill teu, plansó de vida
que dus tan amorosa en les entranyes
y es sang d'un austriac !sang forasteral
besi la llurn del sol aqui a Polonia,
en aquest gran ducat, en' questa banda
de Cárpats gegantinsl Déixal que neixi
!veurás quina visió consoladora!
Dei ja que aquest fill teu trastegi díes
y rnesos y anys jugant ab la mamada,
arrelant afeccions santes y pures,
coneixent del amor tots els matisos,
veurás com ton intant, ab inconsciencia
prirnerament, mes tard concient, fet borne,
estimará les glories de la terra
que haurá estat son bressol y, al adaptarse'n
els usos y costuras dels que hi conviuen,
la parla y fins l'ambient li serán propis.
Estimará eixes coses, que per santes
tindrá molt aviat y vindrá un dia
en que trobará estrany que tu, sa mare,
sola no les estirnis y respectis
sino que les den igris fentne mofa.
No's compbn sois de sang, oh, no, una rassa,
que es tradició, ademes, y experiencia;
llar y treball y amor... !y tantes coses
que no saben que son, els aixuts d'anima,
ni les podrán capir mai de la vida!
no

JOSSP BURGAS.

com a

actor. Com

a

d'abandonarse lliu
rament, amplement,a la seva fan
tasía sense caure en exageracions
ni efectismes; com a actor, te tota
la serenitat, tota l'audacia del
creador junt ab una cultura vasta
y refinada.
Un artista es lliure d'escullir el
genre que pretent tractar y la úni
ca falta de Mr. Guitoy es, devega
des, l'escullir certs assumptes que de la comedia re
llisquen al vaudeville.
La prise de Berg-op-Zoom, no obstant deixa endavi
nar una evolució del seu autor vers un millorament
que la prempsa de París ha remarcat ab elogis.
Veusaqui l'argument: Monsieur Vannaire, boa bur
gés que fa camí cap als quaranta es ja fa cinc anys el
marit de Paulette. Ell no es pas dolent pero no esti
ma a la seva dona
malgrat qu'aquesta sigui jove y
hermosa. El sentiment, d'afecció o l' amistat que
guarda per ella es solament fila de la costum, del
hábit matrimonial, de manera que el esser casat no
es per ell un obstacle per poderse divertir ab les fá
cils cortisanes.
Paulette no es pas felissa y sent per el seu marit
una indiferencia benévola. Un dia ella se n'adona de
un inconegut que
la segueix ab persistencia sense
que s'atreveixi a parlarli, tan es aixís que Paulette
en el corredor d'un teatre prega a l'inconegut que la
deixi tranquila fentli saber que ja es casada. L'inco
negut respon ab una tranquilitat espiritual y li dona
la seva targeta y com qu'ella l'amenassa de dirho tot
al marit, ell se'n va dientli a cau d' orella qu'está a
la butaca de baleó número 53 y qu'espera qu'el marit
vingui a provocarlo —y vosté —segueix dient a Pan
lette—demá vindrá a casa nieva a les quatre.
Paulette ho diu tot al seu marit pero monszeuz Van
naire, home aburgessat y aura de la calma no pensa
pas anar a provocar a l'amant ni menys al camp de
l'honor y ella descobreix la cobardía del seu espós
com Nora ea La casa
de reines ven la baixesa d'Hel
mer.

Paulette, es ciar, acorda no anar a casa de l'inco
y esquinsa la targeta en mil trossos, peró no

negut

obstant hi va sense saberho car havía donat cita per
telefon al comissari de policía y aquest resulta esser

l'inconegut.
Primer, obrant

com a comissari la reb ab amabilitat
y galantería,després sorgeix l'inconegut de sempre y
ab la mateixa tranquilitat afirma a Paulette qu'ella

J.. 7.
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beneficis. El seu pare, efectivament, té en pers
pectiva un magnífic negoci, un negad d'or; Iohn igno
ra quin negoci es aquest y ni tan sois tracta de saber
ho;lo únic que fa es enviar desseguida els diners qu'el
pare reclama, lo que prova que si als Estats Units,
els financiers, son una colla de bandolers, no deixen

será. la seva dóna el dia 24. El calendari marca el 15
y Paulette que poc a poc s'ha deixat convencer per
l'amor y la sinceritat del comissari, arrenca els fulls
del calendari fins al dia 22. Dos dies després es la
preza de Betg-oft-Zoom y csmensen per celebrarla ab
un bes sorollós y persistent.
Aquest acte es hermós, emocionant, Iliberti y ple de

grans

gracia.
Monszeur Vannaire

qu'ha sentit

com

la

se va

dóna

comissari de policía
per constatar el delicte y en aquest precís moment
sorprén Paulette sobre la falda del comisari y consent
telefonava

a un

arnant crida el

ab el divorci contra d'ell.
L'obra es admirablement representada y
tre del «Vaudevillea fará carrera Ilarga.

després,

en

el tea

-

—Mr. Antoine ha remontat ab éxit El ~late snza
de Moliére.
El director de l'«Odeon» ab el bon gust que tothom
sab, ens ha presentat l'obra ab els cants, els bal lets
y ab la música de Carpentier restaurada per en Saint

ginatz

Saéns

L'espectacle es deliciós y la cerimonia burlesca
passa en una magnífica carnbra del sigle XVII.
Lo que han tingut de reniarcable aquestes repre

sentacions es que Mr. Antoine ha restablert en la co
media de Nloliére alguns passatges que fins avui hi

•

havía la costa m de suprimir sense que ningú sapigués
per qué.
L'acció passa dintre la cambra d'Organ com ho vol
l'arcova del malalt y la decoració
en Moliere. Se ven
íntima y recullida peró ben iluminada Els personat
ges van y venen entorn de la cambra ab misteni y
reculliment, la comedia tota pren una vida nova,
En aquesta reconstitució que ha fet Mr. Antoine
han ajudat tots es actors de l'«Odeon» y sobretot Mr.
Vilbert en el paper d'Organ y Mlle. Allems en el de
Toinette.
Paul Bourget, Mr
—Després
Marcel Gerbidon acaba de des(obrir l' América. Vuí
dir qu'ha estudiat als Estats Units, els homes de ne
gocis yns presenta en l'escenari del«Teatre Antoine»
el resultat d'aquest estudi. Si voleu saber l'argument
prepareuvos a apendre de memoria uns quants noms
entortolligats y estranys.
Patrick Hutchintson es un ric banquer de Nova
York y té un secretan i que s'ha posat al cap el fer for
tuna.Té per arribar al lioc que somnia una gran ven
tatja,car John Gibbs, el secretari, es home sense es
de Colón y de Mr.

crúpols.
L'autor sembla que'ns vulgui dir qu'als Estats
Units tots els homes de negoci ignoren les nocions
rudimentaries de la honradesa. Entre tots els finan
ciers que intervenen en l'obra,un sol, un irlandés no
menat Sam Royce,es l'úaic que no es indelicat en els
negocis. Aixís resulta que quasi tots son bandolers y

negociants.

no

pare del secretani John Gibbis
Pare y fill han estat onze anys sense veures, no
obstant el fill ha guardat sernpre una admiració y un
respecte per el pare de manera qu'aquest no mes te
fill els
que demanarli cent mil francs per carta y el
diners? Es
envía desseguida. ?D'ahont surten aquets
deixa car Sarn es
el bon irlandés Sam Royce qui'ls hi
riquíssim y vol fer felís al seu company John Gibbis
portar a John
per que aquets cent mil francs han de

Timothy Gibbis es el

de tenir una certa ingenuitat y bona fé.
El negoci que Timothy Gibbis ha imaginat es ben
banal. Ell posseeix inmensos canaps en una regió que
desperta la curiositat deis buscadors d'or. En aquets
camps hi ha sembrat pepites y es ab aix45 que'ha em
pleat els cent mil francs, per enganyar als buscadors
d'or y treure una fortuna d'unes ternes sense valor.
Una missió composta de tres savis es de ira enga
banquer Patrick
nyar per aquestes aparíencies.
Hutchinson, que coneix el resultat de l'enquesta deis
savis, ha resolt adquirir els camps de Timothy Gibbis
Aquest fingeix esser un pagés embrutit per l'alcool
y últimament cedeix la propietat per tres cents cin
quanta mil francs.
Un cop el banquer ja ha firmat el cheque, Timothy
Gibbis pare y
es descobreix com a pare de John. Els
fill s'han burlat del banquer.
Aquest primer acte, que'm perdoni el autor Mr.
Gerbidon, té per mi quelcom de pueril, quelcom de
pelícola. dispensable si's vol car fins aqui sembla
que 1 autor s• hagi proposat no més escriure una
fantasía sobre els americans y sembla que hagi escrit
aquesta obra ab un somriurd irónic. ln cambi a me
parlar ja seriosa
sura qu'avensa l'obra l'autor vol
ment y vol embolicarse ab la eterna qüestió social
y allavores la pelícola es torna drama, revista, opere
ta tot a la vegada arreglat ab una mica de sentimen
talisme peró sense forsa y sense passió
En resum, una obra qu'en el teatre Antoine per
forsa s'hi ha de trovar forastera y'ns sembla que no

trigará
Ab la

a anarsen.

pluja

d'estrenes que hi ha

hagut darrerament

aquesta crónica es faría interminable; permeteume,
doncs, que'm reser vi les darreres novetats per la vi
tienta.
MILIU
París. 28 10-12.
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Contentemnos per a vui ab les coses segures, compro
vades y aprovades. Temps de sobres tindrem per anar
divulgant altres secrets, aixi que la natural reserva
deis autors y prudencia del Sindicat consentin noves

indiscrecions.
ELDORADO

CATALÁ
Dietari de la setmana:
DIjous, día 24, tarde. .Foc nou y El triornfde la carn.
Nit: estrena de la comedia en quatre actes den I Pons
y Pagés Senyora avza vol mara y El triomp de la carn
Divendres, dia 25: El trzomf de la carn. y Senyora
avia vol ?nazi/.
Dissabte, dia 26: La mateixa funció.
Diumenge, dia 27, tarde: Cm top de teles, adaptació
de Ferrer y Codina y Senyora azzza vol nuzrzt,
Nit: La mateixa funció.
Dilluns, dia 28: La mateixa funció.
Dimars, dia 29: La mateixa funció.
Dimecres,dia 30: La mateixa funció.

***
Els segadors de Polonia o d' allá hont sia, den Bur
gas, que comentávem la setmana passada, ab textos
den Pereda, deuen estrenarse avui. Ja 'n parlarem
en el número próxim, mermes oferim al lector un
sa
borós fragment de la darrera estrena del Sindicat.
Vegis, en altre Itoc del número, la Ileminedura
aludida.
Segueix éxit sorollós de la comedia Senyora avia,
vol marzt, també glosada en la secció corresponent.
Se prepara, segons noves, un'altra funció d' home
natge. Será, aquesta vegada, en honor del mai prou
ponderat Albert de Sicilia Llanas, autor de Don Gon
salo o I' orgull delgec y Perdiu pet garsa. Vol dir, que
aquestes son les obres escullides per posarse en escena
el dia de la solemnitat.
La figura den Llanas, popular a Barcelona, estimat
de tothona, obgecte d'admiració pels seus companys
de lletres, no necessita de retocs ni postissos retbrics
pera ser presentada, ab tota sa trascendencia, davant
del públic. Basta escriure el seu nom per despertar un
mon de recors y entusiasmes. N' hi haurá prou anun
ciara la festa progectada, per que s' ompli el teatre de
amics y adnairadors del grados autor cómic.
Josep M. Arnau, Albert Llanas Tots pertenyents
al Sindicat, Iluitadors generosos que s'han unit als jo
ves lluitadors y ara'n reben agraiment y reverencia
Y
encara, altres noms s'afegiran a la llista gloriosa, espe
ren! Corat Roure. No us diu el cor, no pressentiu que
ben prompte l'autor de Pou Clarts compartira ab els
seus cornpanys de lletres la delicia de
veure reverdir
els antics llorers? Y mentre's prepara tot aixó, les no
vetats no dormen. S'activen els ensaigs de La creu, obra
en tres actes den Pere Colomer y Fors. ln Muntanola
dona els últims tocs a Per !'amor y Per la guerra, co
media en dos actes. L'Iglesias já ha entregat L'home
de pulla, drama en dos actes. i.n Morató ti apura. El
Contrabandista.
Atines norns, altres tituls, podriem a fegir encara a la
esperansadora llista. Alguns, n'estem segurs, sorpren
drien al lector. Diuen que la Ventós... Diu que'n Pru
denci Bartrana... Peró no: no volem ser indiscrets.

La traducció de l'obra den S. Farina Amor vendado,
fou pasada ab motiu de una fundó que dedicá l'ern
presa al notable escriptor italiá. Totes les deterencies
troben simpatia en nosaltres, y aquest cop, també, fe
lecitem al autor de la pensada. L'obreta fou oida ab
respecte, ja que's tracta de una producció que, sense
oferir lo que se'n diu res de particular, es ben pensada,
escrita ab correcció y ofereix vares escenes de una
delicadesa deliciosa.
Se representa Petit Caf2 ab bona interpretació. El
servei d'escena, molt cuidat.
NOVETATS

Mar y eel, la gran tragedia den Guimerá, ha estat
per la companyia de Don Ricardo Calvo,
ab l'éxit de costum. La encesa y fervorosa declama
ció d'aquest actor posantse al servei de «Saich, comu
niquen al personatge aquell accent passional que 'I re
mou y consum a través de l'acció, fins
arrivar al de
senllás terrible Said es un infant, un corsari, un anyell,
una fera, alternativament.
Tots els aspectes compli
cats de la figura trovaren,
doncs, en el comediant
adequada expressió. El públic agrai l'amor ab qu' era
oferta l'obra. Nosaltres, una vegada mes, presentem el
cas de Don Ricardo Calvo com exemple a seguir per
tots els artistes que vulguin correspondre dignament a
la bona acullida del públic catalá.

reproduida

ROMEA

Café havia obtingut
gran éxit tant
l'extranger com Madrid, tots els nostres empresa
ris degueren ferse,
la una, el següent rahonament:
«Ara es la nostral Vinga Petit Café
tot drap, que'l
taquillatge s'agotará com pá benehit, y sense enco
menarse
Deu ni al dimoni,—qui no s'encomana
Com que Petit

a

un

a

a

a

a

a

Deu rnenys se preocupa de la minucia de consultar si
la companyia que té contracta da compta ab els ele
ments indispensables pera posar, ab frnit y decoro, cer
tes obres en escena
decidiren estrenar I' esmentada
comedia el mateix dia ya la tila teixa hora. Sembla men
ú& que en els negocis teatrals intervingui una cosa
tant seria com son els rals pera permetres jugar ab ells
ab la mateixa disbauxa que una colla de nens a bales.
Es possible que no caygués del cap deis senyors Em
presaris que una obra, per éxit que obtingui, es mira
culos que dongui a quatre taquilles? No se 'Is hi ha
ocorregut, pera conviure ab contentatnent tots plegats
altre procediment menys exposat a trencadissa que el
de ferse una competencia ruinosa? Com qu'estem pie«
nament convensuts qué'Is nostres rahonaments no
els
han de moure a obrar ab mes seny y discreció, al pa
ssar el balans deis !libres de capea comfiem que'ls
hi
vagará convences que'n el mon no tot se'n vá en pa
raules sino que hi há coses que toquen de retop a la
butxaca, que un cop senyalada no admet bromes,
draps calents ni justificacions y qui jemega.. senyal
que s'ni troba uns quants cents duros de menos,
Nosaltres, el Divendres, d'entre tota els teatres
que'ns oferien Petit Café: Romea, Principal, Eldorado
y Nuevo (Deu ens el tornil Fins una companyia mitja
na de sarsuela, fent el gall a companyies
de declama
—

,
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l'art de interpretar comedies!) ens de
dubte hi há! Romea, per vares rahons
totes elles de pés y de se ny! En primer lloe la empresa
del Romea, donant mostres de una galanteria que per
lo vist no s'estila en les demés empreses qu' esploten
els nostres teatres,—escepció teta de la del Novetats,—
eris enviá,
al comensament de temporada, un pase
(no enviar pase a les Revistes que com la nostra se
ocupen esclusivament del foment del teatre será, sens
dubte, un detall de administrador diligent y que co
neix que cosa es negocil y en segón lloc perque teniem
la intima convicció que la cornpanyia del esmentat
teatre fora lo que mes relleu donaria a la interpretació
de la obra; posteriorrnent els judicis unánims de la
prempsa ens demostraren que no'ns havlem errat en la
elecció Si coneixerem el panyo, després de tants anys
de voleiar per aquestes butaquesl
Quedem, dones,
que'ls actors del Romea s'han guanyat el númeso hú
en el circuit Pelit Café; fet que ab gran contentament
posem en coneixement deis nostres nombrosos Ilegi
dors pera que'l tinguin bén presert en les seves ora
cions y expansions teatrals

ció versades

en

cidirem, quin

,

En el primer acte de PM! Cafi hi ha tota una esqüa
dra de substancia,—si se'ns permet plagiar una memo
rable frasse del nostra cada dia més llegit y celebra;
Vilanova, tanta es la varietat de tipos, de moviment
eseenic y riquesa de acudits com hi entren y surten,
s'hi mouen y's menen y s'hi jugen y's diuen Al cloures
la cortina y consultar el rellotge, ens adonem que '1
nostre contentarnent ha sigut tant intents, que el
temps que han esmersat les minuteres pera recorrer
tres quarts, a nosaltres ens ha fet l'efecte de cinc mi
nuts, com aquell qui no din rés Forsosament els actes
restants havien de ressentirse de la ufana del seu ger
mi y aixis efectivament ho comprobárem especial
ment en el segón, el més íluix de la obra hont, com
que les distirdes situacions y matissos a que podia dn
nar lloc l'argument han quedat tractades y casi expre
muts en el primer acte, al pretendre jugarles de nou
–

e

l'autor no consegeix ni despertarnos la curiositat. Al
tercer acte, bó en conjunt, lt sobra la carrincloneria
de les darreres escenes. Estranyesa causa que autors
de la talla d' en Tristany Bernard hagin de recorrer a
frasses de novela per entreges pera emocionamos! No;
si's volen fer vibrar les cordes sensibles del nostre cor,
qu'es fassi empleant procediments verament emotius;
jamai paraules de atli a la llum de la !luna qu'enlIpc
de fervos aixugar una Ilá.grima Ilensada !ay! en un mo
ment de sensibilitat, ens obliguen a portar el mocador
a la boca pera ()legar una rialleta humorística.
No volein parlar del contracte celebrat entre'l ca fe
ter y el seu mosso y que serveix de fonament als epi•
ssodis mes
i c s de la obra. Ulpiá, justiniá y demes
confrares del respectable ram de momies jurtdiques,
no'ns ho perdonarien y el despartar les ires de aquesta
vetusta confraria es cosa, cavallersl que'ns posa els ca
bells de punta.
Fu resum: se tracta de una comedia que recomanem
a tot aquell
qui volgui passar una vetlla divertida y
riallera; ara hem d'advertir sincerament que'l que con
corri al teatre disposat a gaudir una obra de les que
marquen fita en el moviment teatral o de veure la mi
llor den Tristany Bernad, sotrirá una forta decepció
tant bcn punt se alsi el teló pera donar comens al se

gón acte.
Ja hem apuntat lo

que feia el cas, de la Interpreta.
doná a la comedia la companyia del
teatre Romea; individualisant farem constar que'n La
cafeter que ca
rra matisá ab tanta gracia el paper de
da gest, cada paraula seva eren acullits ab una rialla de
la concorrencia que omplia la sala; en Pacheco, ---Peix
al entorn del qual gira tota la obra,— admirable en el
primer acte, en els altres be; --cal advertir que'l paper
que interpreta en la obra, pert en calor en els dos da.
y frévola
rrers actes: la Rafela Abadia enjogassada
com correspón a la dóna de mon que interpreta: en
Guitart aplomat y just com sempre; la obra presentada
ab luxe, y cura.

cióque'n conjunt

50 CILTAT5 RECR
41.¦

Gircol de Sana
Diumenge passat tingné lloc l'anun
ciada representació de l'inieressant dra
ma d'en Rusifiol El Mistic, per la com
panyia que dirigeix el notable primer
actor enJosep Pubill.
Cal ter constar qu'hi havia verdadera
espectació per pan t del públic, ja desde
un bon principi que s'anuncia aital pro
ducció, puig que havent tingut el senyor
Pubtll

tants

bons exits

cómic,

en

aquest

teatre

li auguraven un
bon triomf en el protagonista de la ce
lebrada obra del nostre gran humorista.
Mes eh, ab el seu talent y el seu gran
entusiasme, logra un posarse, iriteressant
viva ment en totes les escenes que treba
lla d'una manera admirable sobretot al
finalisar l'obra; l'agonia Ii valgué una
com a

actor

sorollosa

no

°vació, vegentse obligar

a

dirigir la paraula al públic. L'acompa
nyaren felisrnent en l'execució. les ac
trius senyores Parrefio, Roca, Marti, y
Tubau, junt ab els actora senyors Puig
ventós, Tubau, Vives, Capdevila, Fer
nandez, Cabrilla y Prieto, quins se ve
geren sumament aplaudits per l'ardilesa
del treball y'ls conjunta del tot acer
ta

ts

Finalisaren ab la divertida comedía
Cura de Moro, hont tingué ocasió de Bu
hir ses facultats cérniques l'aplaudit
actor senyor Vives, corn aixis mateix els
dernés individuus de la cornpanyia. Rn
resum; el debut d 'aquesta companyla
Ion un éxit en tota l'extensió de la pa
raula.

Centre A. R. del Districte

Deze

(C/00

cornpanyia dirigida pel seayor J.
Sola, el dia 13 del present posá en esce
La

A-1±I V E 5,
singlot poétic d'en Pitarra La buti
de la Llibertat, fent rnolt bona fei
els senvors Massana, Magrifiá, Blancort,
y altres quina noms sentina no recordar.
na

el

farra

Acaba la vetllada ab el xistós rnontilec
d'en Burgas El Ram de la Passió, en el
que el senyor Canalda feu diverti forsa
a la distingida concorrencia que l'aplau
dí calurosament al acabar sa tasca.
Fraternitat R. T.

Després

El

Pueblo

d'un dramón castella la cona
panyia de la casa baix la direcció de
l'Enric Sola y ab la cooperació de la dis
tingida actriu Adela Arasa y de la senyo
reta T. Garcia, representaren el diumen
ge passat la joguina UnViatge de Boda.
-

En la interpretació ens agradaren les
dugues senyores y els senyors Garcia y
Pujol. Fem esinent d'el senyor Solé que
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bu el que'ns
riure molt

a

va
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agradar més, ja que feu
la coneorrencia.

Centre Radical del districte 111
diumenge passat va posarse en es
cena El setnni de !l'inocencia ab molt
bona interpretació, Iluintse les senyores
Martí y Vila y els senyors Pijoan, Ayala
y Domenech.
Després se va representar una sarsuela
castellana, obtinguent també bona ele
cució.
Proximament el benefici del director
senyor Palacios, abdos sarsueles caste
fianes y estrena de Pobreta de Enric
Aguado Petri Vialje etern.
El

Rieran Artistic
Baja la direcció del senyor Berenguer,
s'hi representá La mort del escaló y La
creu de la platja. L'interpretació fidel y
la presentació exquisida de veres. Hem
de fer esment dels senyors Berenguer,
A milis, A rnat Salas, Martinez, Folc, Car
cereny y Corbella.
Els chols y orquesta, rnolt bé.
Per diumeuge El rector de Vallfogona
(Pitarra) y en ensaig Somni de gloria
(Graells Castells) y El cant de la sirena
(Milli y Sunyer.)
Ateneu

Obrer del districte III

Felicital eterna y Ala peus de post& ob

tingueren

una

execució discreta

presentació

més

aceptable qu'altres

ve

gades: ab tot, calfa saberse mellor els

y

una

papers; hern

de felicitar

als

senyors

Vinyes y Perbellini. La grapa de ferro,
fou interpretada admirablement, fent
contnoure'l públic que tributa una ova

ció als actors y actrius senyora Escriu.
Els joves Moler, Perbellini y Ribes, molt
bé.
Per

la yinenta funció La cansó del

ambulant, Lapau a casa y El maulón,
L'Aliansa (Poble Nou)
Per inauguracio de temporada 7 ab
nombrosa concorrencia s'hi representa
la traducció Magda.
L'obra ab tot y revestir una execució
forsa ciificila, en sortiren honrosa ment
triomfants, a més del director senyor
Pladeva II, que feu un aKleben» corr un
actor, hem d'esmertar a les senyores
Riera, Guart, Farnés y als senyors Do
ria, Gils, Torres, Balaguer y Moliné. Hl
públic elogia la presentació pulcra baiz

conceptes.

tots

La sala de rebre, feu les delicies del pú
blic, Iluhintshi la senyoreta Rornagosa,
senyora Guart, y els senyors Pladevall,
Torres y Damon.

Aquest eienc posará

les mellors obres
catalá y extranger; filicitem a
Pentitat y a la artistes,
del

teatre

DETIO5TRES /,
CORIRL.P011.5A
Reus. —«La Pa lma» Diumenge pastad
la companyía de la casa'ns serví un so
culent mead compost deis següents
plata: Sirena, de Apeles Mestres; L'Abe
lla perduda, de Vallrnitjana y Els mals
esperits, traducció de Sunyer.

l'interpretació

d'aitals obres (que
sigué excelent) devem consignar en pri
mer lloc a la senyoreta Basseda y'l
sen
yor Benet per son exquisit treball acom
'panyat deis senyors Sabaté, Fortuny,
Serret, Grau, y Casas, qu'ala flnals de
ante foren mol: aplaudas.
En

«Centre R. 11. Autonomista.» Atenta
invitare, el diumenge 27, del que
curse vam assistir a la representació del
idili d'en S. Rusinol. El pati blau, qui
na execució aná per a part de tots com
una seda, devent ter rnenció apart de la
senyora Galtés que'n l'«Agna-Rosa» no
estigué gens en carácter.
ment

La senyoreta Novials, executá a roa
ravella'l de «Mana»; Hl senyor Gabifia u
(A.) en el Jacinto aná rnolt bé, portan tse
com un bon actor professional. Igual
dirern del senyor Riba y Segalá, que fe
reu correctament sos papera. Molt bé les

que hl prengueren part,
acte cantaren ab afiriació.

nenes

gón

La decoracIó pintada
senyor Costa,
dent afecte.

obra, pal

en

exprofés
era

de

sor

el

se

per la
pren

Tant els.uns com eta altres al finalisar
els actea sigueren rnolt aplaudits, tin
guent d'aixecar infinitet de vegades el

drap.

Par últim, posaron la comedia de
R. Ramón, El Carro del vi, rnolt ben ju
gada y fent riure a tota la concorrencia
que ornplenabal local, pela senyors Ri
bá («Cebriá»), Segalá, Montagut, aleto,
~d'en (E ) Anguera, Cabré y senyo
res Galtés y Novials.

«Patronat del obren» Baiz la direcció
artística de don Unía Ribé, obrí ses
portes, el mateix dia a la tarde, 'I teatre

d'aquesta entitat.
Les obres elegides pera la presenta ció
del esbart sigueren el drama lirio en
dos actea y tres quadros d'en M. García
música del rnestre en P. Solé, La mort
del escoló y la comedia d'en J. Martí,
iCurridusl. En abdues se conseguí
ten

Imita molt estimables.

Debem fer especial menció del nen
y del jove Rosell.
lo pa per de «Compte Florls» del que
n'estaba encarregat en F. Ramón, fou
represeutat ab molta justesa, cantant ab
afinació la pregaria del segón acte.
Els demés senyors Matas, Roig, Gon
zalea, Biscarrués, Jornet, Miró y Cerve
ró, secundaren ab molt carmyo. Los
chors, sortiren molt ajustadets.
En la pessa feren riure de debb pela
'datos de bona Ilei que conte y lea situ
acions habilment preparades, els joves
Rosell, Matas, Miró, Biscarrués, Bus
quets, Roig (E) y Andreu.
Tal Com deiem la setmana passada,
aquí vá la (lista deis estudiosos aficio
nats que componen l'«Esbart artístic.»
Ramón Andreu, Francesc Busquets, Jo
sep Casanovas, Frederic Cerveró, An
dreu Fonts, Joan Gonzalez, Joaquin
Matas, Francesc Miró, Francesc Ramón,
Francesc Roig, Josep Roig, Francesc
Rosell, Isidro Salva" César A. Ven
drell y Antoni Viscarrués. Consueta:
Linfa Ribé.
«Centre Tradicionalista.» A la nit re
presentaren les obres Rondalla d'infants,
y Mesh e Olaguer. Totes elles foreu molt
ben ex-cutades.

Salvadó,

Banyolas.—Durant la fasta mejor,
han tingut 'loe vadea representacions
tea trata a cárrec de la corupanyía den
Santacaua de la que'n formen part ehs
primera actora Josep Gubert, Antoni
Morera, y les actrius senyores Rovira y
Morera.
Dia 24: se posá en escena l'obra deis
aenyors Rusinol y Martínez Sierra Au
cells de paz, y el saiuet den Salvador
Bona vis El boa !ladre.
Dia 25: El drama den Rovetta, tra
ducció catalana den Narcis 011er Papó
ministre y el juguet, arranjament den
Puigga ti, Un L'Hm sensacional.
Día 26: Hl drama trágic da t'Iglesias
L'escorsó y la comedia en dos actea den
Manel Folch y Torres Dissabte de Gloria.
Prat de L!obregat.--(Teatre la Mo
dernista» Diumenge, dia 27. la con,panyfa de aficionats de aquet poble, re
presenta el drama en tres actas de Joa
quim Roig Fratricida, de qual direccié
se'n encarrega l'Artur Monea, prenenti
part la actriu Agneta Morera y ola se
nyors Artur Monés, Puig (J. y E.), Al
fons Monés, J. Giben, J. Bis icells, J. A
guilera y A. Filia, que 's guanyaren
forts aplaudiments.
Per final, la joguina den Portabelia
Un /oc nota, que va agradar molt.
Aquesta testa se celtbri a benefici de
E. Tallada y bou honrada ab la presen
cia de nostre Ajuntament, que va egra
hir la voluntat del públic y dona probes
de filantropía.

Per exigencies de compaginació, a
darrera hora, deixem de publicar les
Correspondencies de Teik, Badalo
na, Vic y Arenys de Munt, que in
sertarem en el número vinent.
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senzill homenstge d'encoratjament per la
Barcelona, any MCMXII.>
artística.

seva

campanya

—

L'acte de entrega y el
nament.

'loe

hont

se

fará, s'avisarán oporto

CD

Poques vegades hem tingut tantes companyies y coro
panyietes de declamació. Ab tot, la monotonia dels cartells

Va ab aquest número el quart plec (t6 planes, for
gran) de la ja popular producció den Pitarra

mat

LO CAMPANAR DE PALMA
drama en tres actes y en vers, primera estrena del
Sindica.t d'autors drarnátics y una de les obres desti
nades a conseguir major nombre de representacions
arreu de Catalunya, aixf que in tinguem enllestida la
edició y les companyies ambulants—y les mes nota
bles de aficionats.—la prenguin pel seu compte.

Imagina, lector, i'agonirzc r

tristíssim de les darreres ilu
borne que s'ha cregut predestinat a la fama li
teraria, venint a caure tant avall que el seu nom es panta
lla y escut en la redacció de qualsevol periódic estrident
bont els escriptors perillen si no tenen qui surti responsa
sions de

seguint els passos... Vetaqui la comedia. La tragedia
va
també, abrasantshi y confonentshi. Tot el dolor, tota la
vergouya humana prenent aires aixf de sainet misserable en
la figura trista del pobre borne de palla...
Y ara, considera que'l cas es un artista quill conts. Perb un
poeta vibrant, intens, cornpatidor de les amargures de la
sufreixen... No fora
ensmorat deis humils que les

vida,
hermós, si algú atinés a reali
a quest, verament, un drama
sarlo posseint, sublimades, les condicions descrites?
Dones pensa, bon lector, que el darrer drama de !'Iglesias
porta un titol d'alió més sugestiu: L'home de palla...Y sen
ja ho veus,—nosaltres ens hem atrevit a
se més ni més,
posarhi aquesta nota marginal...
C1:31
,

—

inscripció
Gran nombre de donants han pres part en la
a I'lg
firmes
que
s'ha
d'oferir
enquadernar
l'álbum
de
pera
nasi Iglesias, Societats, peribdies, etc., y alguns donatius
individuals, contribuinthi,—a rnés de l'Ajuntarnent de Bar
celona.—fan les Distes honroses. El total recaudat puja á
pessetes

La Comissió organizadora, fa públic el seu agrainaent a
treballs
tothom que, d'una manera o altra, ha contribuit als
prelirninars de l'Homenarge.
Icenquadernació de Páltruna.
Se treballa activarnent en
les fir
a recullir a dornicili
se
passarán
cop
enllestida,
Un
artistes, crítica, periodistes, literats,
mes deis nostres autors,
l'álburn. El pergamf
etc., pera que al mateia temps, vegin
esplicatiu, també segueia enllestintse. El tea del mateix, es
com

ferio?

no

Sort—repetimho encara,—fortuna, que'l Teatre Catalá no
la espessa llista de
e stigui en les mans que solial Sino, a
Tenorios hi hauriem d'afegir, ab tota Ilei de esgarrifanses,
sevillano!) par
nostre misérrirn héroe sevillano (y tan 1, tant
lant aquel! típic castellá que ja nos porta, ab rastres, dei
les y despulles de la nostra ben amada y més aviat inofen
siva Ilengua.

un

ble deis escrits que hi publiquen...
Imagina, lector, les escenes a que pot donar 'loe la situa
ció descrita. Els ideals del pobre vensut contrastant, brutal
ment, ab tot lo que l'enronda. Els sacrificis, les renuncia
cions, les baixeses a que's ven obligat. La nota cómica que'l
vigila, el ridicul que'l vetlla, el perill que ab constancia ti

79419

espanta, Pasen ab penes y treballs, els dies de Pelit Café.
Comensen, sense transició, els dies anguniosos del Don Juan
Tenorio.
També apareix per tot amen, macábric y Ilampant. Será
un'altra mania, altre acaparament, nova igualtat nivelladora
donan la sensació de que en la ciutat de Bareelona hi ha un
sol teatre obert, Hont aniriern a passar la estona, no volent
•eure o havent vist ja Petit Café? Y ara, ab motiu de la rauxa
de Tenorios, quina empresa ens proporcionará l'alivio de

segueix:

pobie agrait: De
«A iniciativa de la joventut catalana, el
deis humils y apbstol del
drarnaturg
poeta
l'eminent
a
dica
lgnasi Iglesias, un ›Ibum de firmes corrt a
nostre Teatre,

()Telera

d' interés pera
‘''.nostres lectors comu

nicar que:
—L'erninent actriu Marguerida Xirgu, se troba a Paris,
admiran% els grans boulevars y disposant la confecció del
presentarse davant deis argen
seu equipatge ab que he de
tins.
—L•Alexandre Nolla, actor de la companyia espanyola
Guerrero-Mendoza, ha debutat a Murcia ab el drama Por
los

pecados

del rey.

—L'en3inent actor catalá Jaume Borras, que's troba a
Madrid fa dugues setmanes, no ha debutat encara al Es
panyol. Coro ja diguérem, la fundó aquesta se celebrará
passat els Tenorios, representantse El Místico, den Rusifiol
traducció de Dicenta.
El
—A l'entitát Els Unics, el dia 20 varen representar
Contramestre de Pitarra y no El Ferrer de tan del matera
autor, com equivocadarnent vam anunciar. Que lis interes
sats ens perdonin el lapsus.
—Els que desitjin completar La Bala de vidre poden ad
els folletIns atrassats, en nostra Adrninistració, al
preu corrent de 15 céntirns número.

quirir

—Actrius

tima,

del Teatre Cata lš, en postals, a25 cén
ca'n Bonavía, Plassa del Pi, 5, (al recó.)

y A ctors

se venen a

CORRESPONDENCIA
F. P.: Es poca

Probablement

publicable

cosa

M. A. V. No acaba

el treball

a

C. C. B.: Botes

el'agradarnos

que fa referencia tampoc el

lo que envio..
considerárem

qualitats revela, poro manquen novetats
Voté te rabo; ja boten constar en
Fill, ja ha passat aquel] temps dele ver

y correeeió literaria.— Faronda:

aquest
sets

a

nnmero.—A. S. P.:

la Huna

—

Imprempia

de LA ESCENA CA T.4 LANA Piusa del

Pi,

a.

Persiva, Pepeta. Mariano Cubí, 55. Sant Gervasi
Piqué, Joaneta. Concell de Cent, 261, primer, 2.a.

Passatge Bernardino, 7 primer.
Pau, roo, tercer.
Prats Fortuny, Carme. Aribau, 71, quint.
Pujol Sofía A. Sant Rafel, 32, primer, primera.
Ramón, Demetria. Alcolea, so Sans.
Redondo, A. S. Domingo del Call 4, tercer, quarta.
Rodríguez, Salud. Ronda Sant Antoni, 49, primer.
Rodríguez, Rosa. Nou, 77, primer, tercera.
Roldán, Carme. Muntaner, 38, bajaos, primera.
Romagosa, Pepeta. Riereta, 29, tercer, segona.
Sabater, Adelaida Provenza, 240, portería.
Santolaria, Josefina. Espanya, 3. Sant Gervasi.
Santolaria, Pilar. Canuda, 35, primer, segona.
Piqué,

Flerrius del Ceatre Calda
NOMS, COGNOMS

Y DOMICILIS

Guri, M. Espanya, 14, baixos. Sant Gervasi
Alentorn, Guadalupe Robador, 12, quart, segona.
Antigas, Adela. Hospital, 87, interior, tercer, La
Arasa, Adela. Sant Eusebi, 53, 3.°, 2.a Sant Gervasi.
Arboix, Paquita. Parlament, 37, tenda.
Arqués. Ciutat. 25, (Berga.)
Balestroni, Angelina. Tamarit, 193, quart, primer.
Baró, Antonia. Ronda Sant Antoni, 45, tercer, segona.
Baró, Emilia. Rambla del Prat, 19, tercer, 2.• Gracia.
Bayona, Mercé, Xuclá, 13. tercer.
Borralleras, Aurelia. Escudillers, 85, botiga.
Boule, Clemensa. Candelas, 6, primer.
Bozzo, Joana. Aribau, 135, primer, segona.
Buxadós, Carme. Valldonsella, 48, tercer, primera.
Caldas, Carme. Robador, 36, tercer, segona.
Cama de Parramón, J. Riera de Sant Miguel, 12, baixos.
Campos, Emiliana. (nena) Comte del Asalt, 33, tercer
Carda Ida, Isabel. Séneca, 4, 2.° Gracia.
Casasses, Balbina. Cadena, 11, tercer, 1°.
Castejón, Pilar. Plassa Letamendi, 25, segón, segona.
Coy, Cecilia. Portal del Angel, ir y 13, primer.
Daroqui, Mercé. Villarroel. 49, prim-,Jr.
Escríu, María. Escudillers, 78, tercer.
Farnés, Lluisa. Zaragoza, 82, pral, i.a Sant Gervasi.
Faura, Montserrat. NIuntaner, io, quart, primera.
Ferrandiz, Amparo. Culebra, 46, botiga. Gracia.
Ferrer, Merce Diputació, 122, primer, segona.
Fornés, Antonia. Sant Pau, 96, primer, segona.
Fremont, Elvira. Flors, 5, tercer.
Gelabert, Pepeta. Freixuras, 15, segón.
Gil, Remei. Urgell, 129, entressol, lletra B.
Gil, Teresa. Villarroel, iii, quint, primera.
Guardia, Aurora Tapiolas, 30, tenda.
Guart, Angela. Parlament, 58, tercer, primera.
Guerra, Enriqueta. Tamarit, 88, segón, primera.
Guitart, María. Floridablanca, 87, segón, segona.
Lozano Pepeta. Parlament, 29, tercer, segona.
Llorente. Concepció, Blasco de Garay, 25, pral. i.•
Marsal, Dolors. Tallers. 21 y 23, tercer, segona.
Matas, Emilia. Floridablanca, 87, segón, segona.
Mestres, Ramona Ponent, 29, quart, primera.
Molgosa, Susagna. Vila, Vilá, 77, quart, primera.
Morató, Marta. Laura, 41, segón.
Morera, Agna, Roig, 20, entressol.
Morera, María. Santa Teresa, 3, quart, 1,O Gracia.
Morer, Pepeta. Sant Domingo del Cali, 12, quart, 1.•
Ortiz, Esperansa. Cendra, 34, primer, segona.
Panadés, María. Forre'', 86, quart, segona.
Paricio, Assumpció. Asalt, 143, principal, segona.
Parreno, Carme. Riera Sant Miguel, 7, primer, 1.•
Abella de

Pelfort,

María. Tamarit, 184, principal.
Perelló, Adela. Tallers, 55, segón,
Perelló, Carme. Tallers, 55, segón,
•

Raimonda.

Pla, Dolors

Sant

Soto, Carolina. Parlament,

22,

quart, segona.

Sugranes, Dolors. Cadena, ir, tercer, primera.
Ugas, Antonia. Majá de Sant Pere, 69, primer.
Valero, Pepeta. Robador, 12, quart, segona.
Valor, Dolors. Roig, 2, tercer, segona.
Vallvé, Antonia, Aragó, 277, tercer, segona.
Vareta, Dolors. Aurora, 3, primer. primera.
Vendrell, Carme. Paradís, ro, tercer, segona.
Verdier, Antonia. Flors, 5, tercer.
Vial, Lola. Sant Olauer, 18, primer, segona.

Xirgu, Marguerida. Hospital,

123, quart,

primera.

NOTA: Preguem als artites que desitjin constar en aquest
vadernecurn que se serveixin deixar nota de son domicili
en nostre AdrolnistracuS.

OBRES NOVES

DEL, REPERTORI SEIISE D1ME5
Club la &n'a fora.-Sainet

en

un

original de Emili
Giral. (5 homes.)
acte y

en vers,

bes caramelles.-Ensaig dramátic en

original de
Emili Giral. (6 homes.)
1'00

dos actes y

en

vers,

Hit de Dadal.--Drama

en

dos actes y

original de Ernili Gira'.
(6 homes.)
l'60
en

vers,

Obres de don 3otep (11. Pluma
LA MITJA TARONJA,
LES

TRES

LES

ADMETLLES

tldeS)

ALEGRfES (r ack.)

ARENYS,

arte.)

