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LS nostres germans de Basconia ploren
la tragèdia de la mar revoltada que ha
engolit les vides de prop de dos-cents braus
pescadors.
Per un honrat sentiment de solidaritat
humana, nosaltres, com a catalans, volem
compartir el dol dels nobles fills del Cantàbric, i ens imposem el deure de contribuir, amb tots els medis que siguin a la
nostra mà, a aixugar les llàgrimes i a fer
minvar la misèria dels retuts per la tempesta.
Avui, doncs, aquesta Crònica serà ben
diferenta de les de les altres setmanes. L'artifici del teatre i la simulació dels conflictes
tràgics han de deixar lloc al drama real
i crudel.
Ahir eren catalans els que pagaren tribut al mar; avui son els bascongats; diverses son les mars, mediterrànea i cantàbrica,
i diferents en parla i fesomia els dos pobles,
Catalunya i Basconia; mes la desgracia, que
uneix tant com l'amor, ha esborrat les fronteres, i ha fos els cors en un mateix sentiment.
Els humils redactors d'aquesta Revista,
commosos en lo pregon de l'ànima per la
dissort dels hèroes que no temen llençar-se
a la mar brava, que a l'hora dona vida
i mata, vàrem pensar tot seguit — ja que
comptem amb un periòdic que reb els favors del públic — amb fer ús d'EL TEATRE
CATALÀ com a instrument pera unir voluntats i realitzar un acte que, a Tesser
beneficiós pera les víctimes de la galerna
cantàbrica, fos una evident manifestació
dels sentiments caritatius dels catalans, que
sempre, per tradició ja, no han deixat mai
d'acudir, sense excitació de ningú, allà ont
hi hagi una desgracia per socórrer.

No hem dubtat ni un moment en que'l
caràcter d'informadors teatrals ens pogués
privar de pendre aquesta iniciativa, perquè
nosaltres, que no considerem el teatre solament en lo que té de carcassa i d'aparatós,
sinó que, fóra de les naturals ficcions, hi
veiem una institució social perfecta, amb
influencia decisiva i amb medis aptes pera
dur a terme qualsevol missió, hem cregut
que res més interessant i atractiu podrà
fer-se que organitzar precisament una representació en la qual'hi prenguessin part
tots els elements que formen modernament
el teatre, i amb especialitat els aplicats al
teatre de Catalunya.
Entusiasmats ja per la nostra idea, ens
posàrem desseguida a fer les gestions necessàries pera aconseguir el nostre objecte
i realitzar-lo aviat, a fi de que l'ajuda que'ls
catalans prestessin a la nostra iniciativa
arribés prompte i eficaçment als que l'havien de menester.
La Comèdia, la Tragèdia, el Teatre Líric, els Putxinel·lis també, les Dances de
la terra, la Banda de la ciutat, les armoníes
chorals, la paraula prestigiosa d'un dels
més grans ennoblidors del nostre teatre...,
res faltarà pera fer solemne la festa.
Tot el mèrit, tot l'agraiment més immens
pera aqueixos nobles conreuadors de l'art
patri que, desinteressadament, per un sentiment altruista fortament arrelat en els seus
cors generosos, no han dubtat gens ni mica
en ajuntar-se pera un acte gran i confortador»
' ^J'^ '-i"' • ' V
Ara esperem extendre les gràcies i l'agraiment ai públic que ha d'omplir dimars
vinent el teatre de Novetats.
Que no hi falti cap dels nostres amics,
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si es que volen que'ls continuem tenint
com a tals.
I vosaltres, bascongats germans, rebeu el
testimoni de la nostra germanor més efusiva i sincera. Us repetim aquelles paraules
plàstiques i belles del gran O u i m e r à :
«Jo saludo a Basconia, mare desconhortada que s'abraça, com a la creu de Jesús,
a l'arbre sant de Guernica, que arrela en
el sepulcre de sos hèroes i en qual brancatge fan niu ses esperances. Sos fills un

• •
EL
A

T E A T R E

C A T A L À "

L ' E X T R A N G E R

e 1 teatre d e
Catalunya té bons amics a
França. Convé fomentar i
desenrotllar aquestes amistats, que poden ser aventatjoses pera Tespandiment de
l'art dramàtic català.
Havem parlat diverses vegades del notable periòdic
francès Theatra, que s'ocupa freqüentment
amb elogi del Teatre de Catalunya, i ens
hi haurem de referir sovint mentres continuí prodigant les seves fineses.
En un article insert en el número del
dia 20 d'aquest mes en l'esmentada publicació, se parla amb termes tant falaguers
d'aquesta Revista, que la més rudimentària
modèstia ens aconsellería callar els elogis
rebuts, després d'agrair-los amb l'ànima,
si al fer-nos-en objecte a nosaltres no's
volgués honorar el teatre de la nostra
Pàtria.
Es per això, i pera enfortir-nos en la
mostra empresa, que traduim les amables
paraules de Theaira.
Heuse-les aquí:
ECIDIDAMENT

* E L T E A T R E C A T A L À es una revista tea-

^al ilustrada que publica en llengua catalana un grupu de joves intelectuals, plens
d'entusiasme. Aquesta Revista, que porta
Publicats ja vintiquatre números, es la més
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dia vingueren a Catalunya, a ajudar-nos
a treure'ls alarbs de nostres encontrades.
Junts hem lluitat. Si un dia ens perdéssim,
pel soroll de les armes ens reconeixeríem.»
Encara que aquesta vegada ens havem
reconegut i estimat per la remor de la tempesta i per l'explossió dels nostres sentiments generosos, que volem perpètuament
servar com a escut gloriós de la nostra
bandera.
X.

•
important de les que's publiquen a Espanya, ont hi manquen revistes teatrals d'un
valor positiu.
»La que'ns ocupa apareix cada dissabte,
i s'hi observen tot seguit un sèrie d'articles
firmats: X , Puck, Arolas Fatjó, Aroma,
Flavi, etc, d'un gran valor, en els quals
s'hi senten bategar cors joves, plens d'entusiasme, i al mateix temps s'hi entreveuen
caràcters reflexius i d'una gran imparcialitat, lo que fa altament simpàtica aquesta Revista. Està impresa en paper couché, i els
gravats són molt cuidats, procedint els
clixés dels mellors fotògrafs de Barcelona.
>Aquesta Revista, tot i essent catalana, ha
tingut l'excelent idea d'obrir en les seves
columnes una secció reservada al treatre
extranger, amb correspondències de París,
Londres, Berlín, Milà, etc, i acabem de
veure-hi la ressenya de les grandioses manifestacions d'art que han tingut lloc fa poc
a Orange, Arlés, Nimes, etc..., i que formen el Teatre de la Natura.
»Hi ha una secció especial pera'ls teatres
de París; venen després les noticies de
Barcelona i les de totes les demés ciutats
i viles de Catalunya.
»Es, en suma, E L T E A T R E C A T A L À una
esplèndida Revista digna de figurar entre
les mellors, i , ho repetim, es simpàtica sobre tot per composar-la joves redactors
plens d'entusiasme per totes les manifestacions d'art en general i per l'art català
particularment.
»Es una revista que, boi portant un títol
català, no ha tingut la mesquinesa d'ocu-
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par-se no més que de teatre català, i ha
obert les seves columnes a l'art de tots els
paísos, i això representa una bella cosa.>
Les nostres gràcies més corals als amics
de Theatra, i acceptem les seves afectuoses
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frases solament perquè constitueixen pera
nosaltres un ideal, un punt de mira, ont
volem i pensem arribar si la fe no'ns manca, que per ara's conserva ben forta i viva,
mantenint-nos disposats a treballar amb
dalit pel veritable art teatral.

arTT!?

PARÍS
Mme. Sarah Bernhardt se disposa a donar comiat
a Belle-Ilc, ont estiueja, pera donar començ a l'enorme feina que té en perspectiva la gran actriu. Es bo
consignar que la genial tràgica que mai té un no
pera tota obra de caritat i que causà l'admiració de
tothom per aquell gest d'anar i tornar de Londres
ràpidament pera pendre part en la festa a favor dels
nàufregs del Titànic, ara avança el seu retorn a París pera donar, incansable, una funció en benefici
de la casa de les escoles públiques de París.
Art i noblesa de cor són els dos joiells més
preuats de la gran Sarah.
El vinent Setembre l'òpera inaugurarà la seva
temporada, segurament amb Lohengrin, cantant el
paper d'«Elsa» Mme. Kousnezoff, que ha estat contractada pera un llarg número de representacions.
Se diu que'l director de l'Opera Còmica està examinant un drama líric que ha compost M . Víctor
Gallois, primer premi de Roma, sobre lletra treta
d!El moli silenciós, drama de Sudermann, a l'objecte d'estrenar-la amb igual títol en aquest teatre.
Han marxat a Suiça Leo Marchès i Llúcia Jusseaumes, a l'objecte de documentar-se pera'l deco-

rat i mise en scène, de l'obra Tartarin als Alps, que

s'estrenarà aviat al teatre Porte Saint-Martin.

MUNICH
Està a punt d'obrir-se un teatre destinat únicament a representar obres de gran espectacle, a l'estil de les cèlebres representacions que en Max Reinhardt donà l'any passat al Circ Schumann.
S'anuncien les següents novetats, pera ésser estrenades en la temporada de 1912-1913: al Kammerspiele, L'heroe del pais de l'Oest, traducció
alemanya de Fischer i Vara; al Neues Schauspielhaus, Circé, de Calderón, i al Lessingtheater, La

dança dels polls, de Birinski.

algunes obres, entre elles Ariadna a Naxos, d'Huc
d'Hofmansthal, l'autor d'Elektra, i La dama del
mar, de l'Enric Ibsen.

BAYREUTH
Els partidaris a outrance de que aquesta ciutat
conservi el privilegi de la representació de Parsifal
no paren en les seves campanyes.
Ara amb arguments propris, ara procurant interpretar la voluntat del mestre Wagner, no's deixa
ocasió que no s'aprofiti pera obtenir de l'Estat alemany, una llei restrictiva a favor de Bayreuth,
mitjançant la qual se posen fronteres a l'art i s'impossibilita que una colla de gent conegui la música
incomparable de Parsifal, a menys que no tinguin
diners, temps i salut pera traslladar-se a la Meca
wagneriana, en profit de fondistes i venedors de
postals.

Els creuats de la gran causa ens fan a saber ja

que en Wagner no va permetre que assistís cap extranger a l'assaig general de Parsifal. I això, al
nostre humil parer, ens sembla que es una ridiculesa indigna del geni de la música moderna; tot lo
més, una raresa humana, que ningú té'l dret d'explotar, ni molt menys els que's titulen admiradors
del gran mestre.
S'ha constituït una societat de protecció de Parsifal, i un dels seus membres més ilustres, l'Herrmann Bahr, es l'encarregat de donar conferencies
de propaganda per tot l'Imperi en defensa del privilegi.

BRISTOL
L'instint de defensa contra l'invasió del cinematògraf se fa sentir per tot. En aquesta ciutat anglesa el moviment pren ja un caràcter coactiu: l'autoritat ha negat el permís per instalar tres cines
nous, fonamentant-se en que amb els existents ja
n'hi han prous.

VENEZZIA

Notes diverses d'Italia

Completant les noticies que tenim donades, avui
quasi podem assegurar que la genial Eleonora
Duse s'està preparant pera reingressar en la vida
de teatre. Se diu que l'acompanyarà en la seva
tournée a les principals capitals europees el galan
jove de la companyia d'en Max Reinhardt, l'Alexandre Moissi, el qual es considerat un excelent
actor per les seves excepcionals condicions i els
coneixements que posseeix.
El repertori de la Duse serà escullit, estrenant

La companyia d'en Sainati, després del seu repòs
actual, pel Setembre, de nou reorganitzada, debutarà a Messina, d'aont anirà a Palermo, Nàpols
i Roma.
Pel Novembre vindrà altre cop a Espanya i estrenarà una obra que'ls germans Quintero estan
acabant pera la Bella Starace.
Pel Desembre marxaran a Amèrica.
*
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S'ha constituit a Milà la societat pera una companyia de grans espectacles.
N'es director artístic en Gualtiero Tumiati, i primera actriu l'Agnès Cristina, ja coneguda del nostre públic.
La primera obra que representarà aquesta companyia es // vagamondo, de Richepin.
Després, en diverses ciutats d'Italia, anirà donant
les novetats que té en estudi. Així, a Venezzia estrenarà Alberto da Guissano, de Tumiati; a Torino,
// tramonto di un re, de Berrini, i Agrippina, de
Pelàez; i finalment, a Milano, // demone, de Moschino, i Mirra, de Mfieri.
Porta, ademés, infinitat d'obres de mèrit reconegut.
Des d'Espanya s'nan fet proposicions an aquesta
companyia perquè vingués per la Quaresma, i pot
ja assegurar-se que aquestes han sigut acceptades.
*

*

*

Ens plau donar l'agradable noticia a nostres lectors de que l'eminent actriu Itàlia Vitaliani té projectat donar una sèrie de representacions per Espanya, començant per Barcelona.
Es de desitjar que aquest projecte's vegi realitzat
i que de nou poguem tenir entre nosaltres una
actriu dels mèrits d'ella.
Que'l nostre públic correspongui com dèu a una
artista que tantes proves té donades de l'entusiasme
i el respecte que l i mereix el nostre art.
*

En Sem Benelli té ja acabada la seva tragèdia, en
quatre actes. La Gorgona.
Els que, per l'amistat que tenen amb l'autor, la
coneixen, ne fan elogis desmesurats.
L'estrena d'aquesta tragèdia's farà a Roma, a primers de Desembre, i seguidament se donarà a Torino i Milà per la companyia de l'eminent actriu
Emma Grammatica.
També's parla d'un poema que, pera en Puccini,
està acabant aquest autor.
En Puccini té ja bona part de la música escrita
i l'obra compromesa pera ser estrenada a Nova
York.
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a que alguns dels artistes que ell vol que l'estrenin
tenen compromisos ineludibles que cumplir.
Al Trianon, de Milà, actua de fa poc una companyia dialectal romana, dirigida per en Monaldi, un
nou actor de qui els inteligents ne fan grans elogis.
Aquesta companyia representa la major part de
les obres del genre guinyolesc, obtenint del públic
i de la prempsa una acullida favorabilíssima.
Darrerament a donat a conèixer dugués obres

noves: Er piü de Trestevere i L'erba fumaria.

El mèrit d'aquestes obres, tretes de la gent de la
mala vida romana, es força relatiu, però en Monaldi fa dels tipus de protagonista dugués admirables
creacions, i an això's dèu l'èxit obtingut i fins les
alabances de la crítica.
La moltíssima semblança que amb eh Grasso té
aquest artista fa que en moltes escenes sembli v u l gui copiar accents i moments dramàtics de l'anomenat actor, però tot seguit ne fuig, recobrant sa personalitat, que certament ressurt victoriosa de la
comparança.
La prempsa milanesa fa d'en Monaldi molts elogis aconsellant-li deixi el genre a que ara's dedica,
per un altre més noble i més artístic, en el qual
amb seguretat triomfaria.
*

*

*

La primpcesa Lluísa de Saxonia i el seu marit,
el pianista Toselli estant treballant en el llibre i en
la música, respectivament, d'una opereta, sense nom
encara, que serà representada a Wien i Roma tant
prompte puguin entregar-la els seus autors.
*
* *

Aquests dies han sigut entregades a diverses companyies, pera que siguin estrenades durant la temporada d'hivern vinenta, les obres següents:
Le due madri, de Giuseppe Baffico.
La mano sinistra, d'Alessandro Varalto.
L'uomo in frak, de Camasio i Oxilia.
També en Mulli té entregada a l'empresa del teatre Goldoni, de Venezzia, una nova comèdia Alvíse

Venier.

*

L'acció d'aquesta obra's desenrotlla a Venezzia,
l'any 1412, en una festa nocturna entre gent de gran
representació.
Se,diu que l'empresa posarà l'obra amb tot l'esplendor possible.

El mestre Mascagni té també acabada la seva
nova òpera Parisina, amb lletra d'en D'Annunzio.
No deixarà per això estrenaria aquest any, degut
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li totes les fonts d'incultura.,,, però els efectes d'aquesta «llei tirànica* que preconitzeu,
creieu vos que serien tot lo reconfortadors que
0
0
desitgem?,.. Vos sou metge, digueu: el vici's
•
0
0 corretgeix amb la sola visió de la virtut?
I
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Negativa serà la nostra obra si no arriba
S
a interessar el poble. Es una necessitat indiscutible, doncs, reconquerir-lo. Les turbu/ be, Diego Ruiz: per fl, després de tant lències de la nostra vida quotidiana l'han
temps de cercar el desllorigador d'aquest malmenat i goreix tots els seus mals en la
fenomen del Teatre Català, vos heu dit la fruició de pecadores, trivials i analfabetes
lascívies, ara en el cine, ara en l'escena,..
vostra proposició.
Us confesso que estic desproveït d'armes Reconquerim-lo, doncs,,.! Pera l'Esperit?
pera contendre amb vos, i per això ben lluny No us sembla, un camí el començar a reconde mi tot intent paléstric..., però deixeu-me querir-lo pera la Pàtria, espiritualitat paldir, també, deixeu-me preguntar, que quan pable?
Com sorgeixen ara, violentes, les responun infant no capeix el sentit d'una paraula,
pregunta, i no'ns pensem pas que cerqui sabilitats contra'ls polítics!,,.
Ells han desvirtuat la labor dels dramabrega.
Nosaltres volíem un teatre— un teatre turgs, les obres dels quals, en un moment,
que j a ha viscut dies de glòria—i vos ens havien assolit aquella suprema virtut de readvertiu que cal espiritualitzar~nos si volem dimir, d'elevar, amb la sola gràcia d'emotenir un teatre. I baseu aquesta creença en cionar. Després hem anat davallant, i tot
el fet de l'Historia, que us l'inspira i us la esforç ha devingut estèril, i els esforços s'han
repetit, s'han repetit,,. Ara mateix molt mc
raona.
No es pas cosa difícil creure en vos. Espí- temo, mon amic, que la vostra proposició
ritualitzem-nos i devindrem forts. Però ara sia base d'un nou esforç i d'ella en neixi
digueu: al poble, al nostre poble, arribaríem una nova modalitat de fer teatre. Genea comunicar-li la nostra fe, el nostre entu- ralment les noves formes les importen o
siasme? Perquè doneu-nos un públic entu- les adopten esperits atormentats, rutilants,
siasta i j a veureu com creix el Teatre Cata- duna no prou forta espiritualitat pera crearlà!.,, De lo que s'ha escatit fins ara es, jus- ne de propries. Així vegerem l'Ibsen entrar
tament de que'l públic respongui a l'esforç triomfalment als nostres dominis i malmetre
dels creadors, i no hem sabut veure el per- més d'una voluntat que tal volta avui, lluny
què obres fortes, belles, espirituals — ara de de tota influencia inquietadora, ens hauria
poc «Nausica» — allunyaven de cada dia donat quelcom de fort i propri.
més el públic del teatre nostre per anar-se'n
La vostra fórmula es bona pera produir
a dalir en l'espectacle de les més insulses, un teatre que's pugui passejar triomfalment
grolleres i desmoralitzadores produccions,,. pel món, però esdevindrà un perill adoptarDoneu-nos un públic entusiasta, he dit. la, mentres i tant no haguem après de caDoneu-nos-el i veureu sorgir l'espirituali- minar a casa nostra,
PUCK
tat — la força — en els creadors. Es clar
que lo propri es que sigui el poeta qui, estilitzant la seva fe, la comuniqui a les multituts, ungint-les de bellesa, però, amic, reclamar al poeta el doble esforç de creador i redemptor, es demanar-li massa.
Això es, de totes maneres, que cal reconquerir el poble. «Vetlleu el seu Esperit *
veniu a dir-nos, i no es mala cosa suprimiro <=> o c » o
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MADRID
Sembla que la temporada de r«Espanol» començarà el 12 d'Octubre, amb una refundició de l'obra
immortal de Lope, A secreto agravio, secreta venganza, feta per en Tomàs Luceíïo.
Durant la temporada's posaran en escena, del
teatre clàssic, El anzuelo de Fenisa, refosa per
Cristòfol de Castro, i Cid Rodrigo del Vivar, arreglada per «Zeda».
Tenen promeses obres en Benavente, els Qnintero i en Martínez Sierra, entre altres.

Ahir devia començar la temporada al Martín,
teatre que, com diguérem fa algunes setmanes, ha
estat objecte d'algunes reformes, entre elles la reconstrucció de l'escenari i reformat de la sala, en la
qual s'ha millorat l'instalació de llum.
La companyia d'aquest teatre actuarà dirigida pel
primer actor Manel G. Carros, i d'ella formen part
els germans Uliverri, en Guillot, en Lorente, en Serrano, en Valsalobre, en Merendón, en Castanò, en
Rodríguez i en Blancas.
Entre les senyores hi figuren la Ramona Galindo,
la Milagros Reig, la Clotilde Romero i la Casilda
Vela.
Obres: Una revista d'en Castillo, de títol E l reino
de los frescos; El beso republicano, de Polo i Burgos; Orgullo de raza, de Mesa i Castro; El Caballero Amor i La tragèdia del bandido, de Iracheta.
*

*

*

*

* *

Avui dissabte obrirà de nou les seves portes el
teatre Cervantes, posant-se en escena les obre La
fuerza bruta i La rima eterna, per la companyia
d'en Simó Ra^o, que tant brillant campanya feu la
temporada anterior.
La companyia ha sofert algunes modificacions
que la milloren visiblement. Rosa Toscano i Teodora Moreno hi van de primeres actrius. Alexandrina Caro i Purificació Alarcón, com a actrius de
caràcter, completant el quadro de senyores Josefa
Giménez, Julià Delgado, Vicenta Varela i Emilia
Vallares.
En Calle, en Gatuellas — el simpàtic amic i compatrici nostre — i en Molinero figuren de primers
actors, seguint-los l'Angel Sala, en Joan Ginestet
i en Manuel Bernardos.
S'han fet notables millores al teatre, i l'empresa
compta amb l'oferiment d'obres dels germans Quintero, d'en Linares Rivas i d'en Martínez Sierra.

*

L'empresa del Teatre Real ha dirigit un comunicat als periòdics, manifestant que, amb arreglo al
plec de condicions, les òperes espanyoles que's representin en el Real han de venir proposades pel
ministeri d'Instrucció pública.
Per tant, no es a la empresa, sinó al ministeri ont
han de portar les seves obres els autors.
Afegeix que aquestes obres, segons el plec de
condicions d'arrendament del Teatre Real, s'han de
representar en la temporada de primavera, i per artistes espanyols o que poseeixen be l'idioma espanyol, i que l'actual arrendatari del Real, ademés de
cumplir el plec de condicions, se compromet a acceptar totes les òperes d'autors espanyols que resultin recomanades an aquest fi pel ministeri d'Instrucció pública, en els concursos organitzats en les Exposicions de Belles Arts de Madrid; es a dir, que
per virtut d'aquest oferiment, convertit en obligació de contracte, en lloc de les tres òperes que marca
el plec de condicions l'empresa ve oblignda a acceptar un número indefinit d'elles, sempre que reuneixin aquell requisit, ademés de les que se l i presentin lliurement, sometent-se, en tot cas, pera sa admissió a les prescripcions de la clàusula sexta del
contracte.
•

La companyia no ha sofert cap modificació, essent,
per lo tant, composta pels mateixos elements de la
darrera temporada, al davant dels quals van la Prado i en Chicote.
Per ara no s'esmenten títols d'obres noves; únicament se parla de l'arranjament de la sarsuela de
Pina i Domínguez Historias y cuentos, fet per en
Larra, fill, amb música d'en Torregrosa.
L'inauguració de la temporada estava anunciada
amb l'esmentada obra i la represa de La reina del
Albaicin.

•

També pera ahir estava anunciada la obertura
ael teatre Còmic.
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GRANDIOSA FESTA HELÈNICA A ROSES

••: •

•••Hi

« F i l o c t e t e s » : Aparició d'UUsses davant del públic

B

festa, de la qual ne quedarà inesborrable record a tots els qui tinguérem la sort de presenciar-la, puix fou un
ELLA

ritzó i el mar agitat, amb roques a banda
i banda i damunt el cel blau clapat de nuvols, va desenrotllar-s'hi el passat diumenge
l'argument de les
obres gregues anunciades, davant d'un
públic compost de
milers de persones
vingudes de Roses,
de Figueres, de Girona, de Barcelona,
de Perpinyà i de
molts i molts pobles
d'aquella r o d a l í
aplegades allí pera

«Filoctetes»
Desembarc d'Ullsses

espectacle de una
grandiositat que d i fícilment pot imaginar-se.
En una d'aquelles
cales de la costa brava, prop de la pe-

drera vella, de Roses, tenint per fons
d'escena l'ampleho-

Una escena de « F i l o c t e t e s »
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escoltar Testre immortal dels poetes
helènics.
El quadro dramàtic de la Casa de
Família de Barcelona, dirigit pels coneguts comediògrafs

El públic vist des de l'escenari

m

Un altre aspecte del públic

germans Corominas Prats, arribats a Roses la vigilia, era el qui graciosament
s'havia ofert als organitzadors de la festa
pera representar les obres del seu repertori Filoctetes i El cíclop, que un tant
gran èxit obtingueren a Testrenarse a Barcelona, fa dos mesos, en la Casa de Família. E L T E A T R E C A T A L À , com tota la
prempsa, se n'ocupà amb elogi en aquella
ocasió; la novetat, doncs, pera nosaltres,
era la d'aquell hermosíssim escenari natural i l'anunciada interpretació d'alguns
fragments de Prometheu encadenat.
Un toc de clarí anuncià l'arribada del
vaixell que portava a Ulisses i els seus
companys. La representació de Filoctetes
anava a començar. Fou un moment d'emocio intensa, l'aparició d'aquella barca grega,
arranjada amb gran cura i proprietat, portant una trentena de tripulants: guerrers
i mariners, ricament habillats el uns, mítgnusos els altres; l'aire fent voleiar els mantells dels qui anaven drets en l'alta proa,
"uint al sol els cascs de gran cimera, les

cu i races i les llances; altres mostrant
la bruna pell colrada pel sol, portant
airosament la clàssica gorra frigia. Les
maniobres que's vegeren obligats a fer
pera poder desemFots. Merletti
barcar en aquell rocam sense estrellar-hi el vaixell que les ones
escumejantes feien brandar fortament, el
soroll de l'aigua i el vent donaven tal impressió de que allò anava de veres, que, com
per art d'encantament, ens trobàvem transportats en plena època homeriana, i tota
aquella generació que ho contemplava embadalida esclatà en aplaudiment entusiàstics.
Les escenes de Filoctetes anaren désenrotllant-se amb interès creixent fins al final,
en el qual Hèrcules ordena a l'hèroe que
s'embarqui amb Ulisses i Neoptolem, que'l
conduiran a Troia, ont vencerà amb ses
sagetes els defensors de la ciutat.
Altre dels moments emocionants de la
representació fou en el Prometheu encadenat, quan aquest, conduit per Vulcà i la
Força, es lligat amb gruixudes cadenes de
ferro al caire mateix d'una immensa roca.
Els cops de mall amb que Vulcà reblava els
grillons en la pedra, ressonaven espaordidors en la solitut d'aquell paratge. L'actor
encarregat del paper de Prometheu, sens
altre vestit que una pell d ' ó s lligada a la
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cintura, digué amb veu potentíssima i ben
timbrada el seu magnífic monòleg, seguit
del diàleg amb la princesa lo, Tenamorada de Júpiter (que interpretà una gentilíssima actriu aficionada), poc abans de la
destrucció de Thèroe ocasionada pel llamp
que Júpiter li envià. De tal intensitat tràgica fou aquest moment que moltes espectadores no pogueren retenir les llàgrimes.
El cíclop va obtenir també un gros èxit,
rient-se molt les escenes còmiques, que
tant abunden en aquesta obra, la presentació de la qual, com la de les altres obres,
fou esmeradíssima. Un remat de moltons
sortint de la cova del cíclop i pasturant per
allí donava al quadro una nota pintoresca,
com eran també d'un gran efecte alguns

• •
EN NOVEL·LI MAL IMITADOR
D'EN NOVEL·LI
|N any, per Nadal, en Novelli's trobava a Norigo,
preparant una temporada
teatral, i , pera evitar-se
molèsties i admiracions
dels hostes de l'hotel ont
s'instalà, se feu passar per
viatjant d'una forta casa
manufacturera de França.
El fondista, desitjós de no fer anyorar
a les ovelles que posaven al seu establiment el respectiu corral, preparà un sopar
de Nadal esplèndid, al final del qual tots
els hostes, menys en Novelli, lluireu les seves habilitats oratòries, cantants, gimnàstiques, poètiques, musicals, etc.
D'entre aquell bé de Deu d'artistes i m provitzats sobressortí un viatjant d ' una
casa de Nàpols, que tenia una gràcia especial imitant el gos, el gat, el gall, l'ase, etc.
Fou celebradíssim, i estimulat pels aplaudiments de l'auditori, l'home anuncià que
anava a imitar el gran Novelli, i , efectivament, va imitar-lo, recitant algunes escenes
i monòlegs.
Tothom aplaudí i trobà insuperable l'imitació, menys en Novelli, el fingit viatjant de

CATALÀ

cranis de bèsties que ornaven la bauma
del gegant, residus dels menjars del seu
habitador...
Tots els elogis que's dirigeixin als actors
que formen el quadro dramàtic de la Casa
de Família serien migrats davant dels
que's mereixen per llur talent í entusiasme, i — per què no dir-ho? — fins per llur
valor, doncs algun se'n necessita pera desembarcar en aquella costa, bufant un fort
mitg-jorn, com ajeure's damunt d'una roca
cantelluda i altíssima al declamar alguna
de les escenes de Prometheu.
Rebin nostra més choral felicitació actors, directors i organitzadors d'aquesta
festa helènica, que tant alta posa la cultura
de Catalunya.

•
la casa francesa, qui, no podent resistir la
temptació, se dirigí al seu imitador i va
— Me sembla... me sembla que jo ho
faig millor que vostè.
— Millor que jo? Ca!
— Me permet que ho provi ?
I posant tot el seu art imponderable, repetí lo que havia recitat el napolità.
Els oients aplaudiren cortesment, però
amb visible fredor, i algun, amb molts modos, fins s'atreví a dir que l'altre l'imitava
millor, al gran actor...
El napolità no volgué ésser del tot crudel.
— No ho fa del tot malament, no's pens i ; — d i g u é an en Novelli—però's veu que
vostè no ha vist massa l'imponderable
artista... I es llàstima, vegi; p e r q u è vostè
s'hi assembla en quelcom de la cara, an en
Novelli...

PfB'ií'tinmfií»!

.r. i • i •••
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— Es dir que organitzeu un festival pels temporals del Cantcàbric?
— Sí, senyor, sí.
— Molt be, molt be... Ara, doncs, serà qüestió d'organitzar-ne un a Biscaia pels temporals que
passa el teatre a Catalunya!

•

DE:TELO:EnFCl?A

S7

E

amics d ' E L T E A T R E CATALÀ m'han brindat
un espai en les seves planes pera que jo, baix la
meva única i absoluta responsabilitat, digui lo que'm
sembli de tot lo que'm cridi l'atenció. Jo, que no soc
ningú, dintre'l teatre, i en canvi soc una persona
decent a fóra, perquè pago la meva entrada quan
vaig a veure comèdia, tinc el dret de fer públiques
les murmuracions, les xafarderies i les veritats que's
diguin entre'ls que, com jo, paguen en bona moneda.
Per tot lo dit. E L T E A T R E CATALÀ no serà responsable dels meus desfogaments.
I ara, comencem.
LS

— Escolti, don Nicolau Paradís: q u è
tfie'n diu de la vinenta temporada de Teatre Català ?

•

•
— Ah, fill! Q u è vol que li'n digui?... Els
nostres espectadors no tindran la molèstia
d'haver de triar lloc. A un sol que vagin ja
n'hi haurà prou, i encara gràcies!
— Però, quines noticies té vostè? Conti-m, conti-m quelcom d'inèdit..., alguna
indiscreció...
— No puc dir-li res, senyor Quimet. No
sé quasi res, i encara soc dels menys ignorants!
U ^ l'/1:
— Però es que la temporada ens ve
a sobre...
— Mentres ens caigui damunt amb la
benedicció popular, que ve a ser com una
gràcia de l'Esperit Sant!
— Definitivament, el Teatre Català se'n

va al Teatro Espanol ?
— No digui tonteríes, home! Se n'aniran els actors, i potser alguns autors, a recullir aplaudiments i diners a terres forasteres, però'l Teatre Català, en lo que té de
gran i d'immortal, té posades fondes arrels
en aquesta terra, i no pot produir altra cosa
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que íruits catalans, mal vinguin calamarsa
i males ventades.
— Permeti-m: me refereixo al local...,
al...

— Ah ! be, sí... El Gran Teatro Espanol
donarà acullida, aquest any, a l'art dramàtic català; però no busqui símbols ni intencions amagades, senyor Q u i m ; s?ha triat
aquest teatre perquè... pera Tescena catalana no n'hi ha d'altre..., al menys per aquest
any.
— Es el més petit, potser ?
— N o : Túnic.
— Però escolti: ja sé que no calia pensar en l'Eldorado, ni en el Principal, ni
quasi tampoc en el T i v o l i ; però tinc entès
que'n quedaven dos més que, si no s'hagués dormit massa i hi haguessin hagut
ganes de llogar-los, se podien obtenir
ben be.

?

••• •

— El Novetats o el Romea.
Si be s'ha dit que'n Ricard Calvo va
al primer, i l'Abadia, amb el nostre Giménez, al segon, tinc entès que no hi havien
dificultats d'aquelles invencibles que desterressin tota esperança de convertir l'un
o l'altre en casal del Teatre Català. Fins
s'ha dit i tot que lo d'eií Calvo no era del
tot segur...
— Vostè, que pregunta, sab més que jo.
— I encara més... Se'm va comunicar
a cau d'orella que'l Romea estava disponible, si be algú, amb prou autoritat per dirho, va manifestar que al Romea mai més
devia entrar-hi el Teatre Català.
— No pot ser, senyor Quim... Això són
fantasies d'estiu i deliris de romanticismes
de flor de carretera...
— Ara vegi! Pero, de totes maneres, el
Teatre Català va a la conquesta del Paralel,
segons uns, oa conservar posicions, segons
els altres... Qui sab si, tot plegat, es una
qüestió d'una admirable estratègia!
— No, senyor Quim. Se va al Paralel
perquè no hi ha cap més lloc, i el qui li
digui-lo contrari, l'enganya. El Teatre Català no ha de conquerir el Paralel ni la
dreta del Ensanxe; el nostre Teatre Nacional ha de triomfar per tot Catalunya, i rics

i pobres, verds i madurs, ciutadans i pagesos l'han de sostenir i enfortir amb la seva
adhesió incondicional i patriòtica.
— Però diuen que hi ha una acció meritòria a fer...
— Desenganyi-s, senyor Quim. A l Paralel hi trobaran calurosa acullida, al menys
actualment, aquells genres que a tot arreu
del món troben lloc d'expansió en les barriades populars. Si's tracta de catalanitzar
aquests genres, fent que'ls noms de E l se-

creta vengador i E l honor de un general esdevinguin catalans, i que'ls crap/e/s desvergonyits de qualsevol obra sicalíptica siguin
escrits en la llengua d'en Maragall i d'en
Guimerà, això ja es una altra cosa. Però
pensi que en aquestes casos lo que triomfa
no es la paraula, sinó l'acció i el gest; i vegi,
per aquest motiu, com la pantomima es preferida i com les contorsions luxurioses de
la carn són l'ànima de les produccions paralelesques, essent indiferenta la lletra que
les acompanya, tant si es catalana com
russa.
— I en Guimerà!...
— Si, s'ha aclamat an en Guimerà al Paralel... Potser el seu geni es tant colossal
que entra a totes les ànimes, per tosques
i primitives que siguin; potser s'admira
del gran mestre la força intensa de les passions, esculpides com per un llamp sobre
sílex; però ara parlem de l'acció d'un determinat genre en el Paralel, i lo que'ns
interessa es que'l Teatre Català els integri
tots, si es que vol ésser de debò el Teatre
Nacional de Catalunya.
— Una altra qüestió, senyor Paradís:
fóra d'en Borràs, en Nolla, en Blanca, a punt
de marxar en Capdevila, segons me diuen,
encara que aquesta marxa's dugui tant secretament que fins el mateix interessat la
nega, apartat del teatre en Piera, i fent castellà en Giménez, qui s'encarregarà decorosament i amb mínim de facultats de la
direcció del Teatre Català durant lavinenta
temporada?...
— Ah!...
— Donant per sentat que no's trobessin
medis de retenir els que anaven a marxar
i de fer tornar alguns dels absents, com no
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s'han fet gestions pera contractar en Giménez, per exemple, donant-li aventatges pera
rescindir el seu compromís, p be pensar
amb en Villagómez, castellà de nom, però
català de cor i d'ànima, que té immillorables condicions pera ésser primer actor,
conegudes ja pel nostre públic, i que tinc
entès que tindria una gran joia en representar teatre català ?
— I quant durarà la temporada?
— Veurà... Després de moltes coses...
— Perquè crec que en Guimerà no donarà, si d'acàs, la seva obra fins passada la
quaresma; es clar que queden els demés,
però, què'n sab ?
— En Rusinol entregarà L'auca del senyor Esteve i alguna altre (es dels treballadors, en Rusinol); l'Iglesias es segur que
no's quedarà enrera, i es d'esperar que
aquest any donarà produccions a l'estrena.

SOCIETATS PARTICULARS
ATENEU OBRER D E L DISTRICTE I I I . - D i u menge a la tarda posaren en escena les obres: Per

una capa, Neus i Mala nit.

Totes tres obres tingueren una execució quelcom deficient. Amb tot i això's fan dignes d'elogi,
en primer lloc, el senyor Vinas i la simpàtica dameta jove senyoreta Escriu, que en totes estigué deliciosíssima. Arrodoniren el conjunt els senyors
Ventura i Brunet; els demés, discrets.
CENTRE DE F E D E R A C I Ó D E L DISTRICTE I I . — Davant nombrosa concurrència va tenir
Hoc, diumenge a la vetlla, el festival a benefici del
pintor escenògraf]. Anoll.
Se posaren en escena les comèdies Gent de platja
i El carro del vi, amb regular interpretació, puix
les escenes de conjunt anaren quelcom deslligades,
per falta d'ensaigs i direcció.
Llegiren poesies els senyors Carreté, Ventura
i Punsoda.
El chor del Casino Republicà de la Barceloneta
cantà varies composicions del seu repertori, essent
molt aplaudit.
ESQUERRA D E L'EIXAMPLIS. - El dissabte
passat celebraren el seu benefici el maquinista i el
guarda-rroba d'aquest local, posant-se en escena,
després de dues obres castellanes, el conegut sainet
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al revés'de la temporada anterior, i l'Apeles Mestres no es dels que's cansen... i queden els joves...
— Què vol més, doncs, senyor Q u i m ?
— No més falta l'entusiasme del públic.
— No es de creure que hi manqui. Si
solament el dèu per cent dels que han
aplaudit les vibrants i confortants conferencies de l'iglesies concorregués assíduament
al teatre, ja veuria com la cosa's revifaria,
com s'alçarien arreu campanes amb toc d'aleluia, com tothom voldria ser-hi i ens barallaríem per triar primers actors de tants
que'n sortirien, sense comptar amb els que
ja haurien tornat d'Amèrica i de Castella.
L'olor de llorer es atraienta i desperta la
— Deu sobre tot, senyor Paradís!
— Quedem aixls, senyor Quim.
N. PARADÍS

El carro del vi, interpretat pel quadro dramàtic del
«Centre Pla de Bages».
S'hi distingiren les senyoretes Romagosa i Prats
i els senyors Vilar (E. i LI.), Reig, Mas i Cuadrado.
N I U GUERRER (Mercaders, 2 6 ) . - H 3 i ingressat en aquesta societat el quadro dramàtic dirigit
per en Francesc Figuerola, inaugurant les seves tasques el dia 8 del vinent Setembre, amb l'obra en
tres actes Miqueta i sa mare, traducció de S. Vilaregut.
Ens diuen que aquesta societat prepara una funció solemnial amb motiu de les festes de la Mercè.

Ca'n Tunis
A T E N E U OBRER «TERRA BAIXA ^ - D i u menge posaren en escena l'obra en un acte, de l'Ignasi Iglesias, Joventut, que fou discretament interpretada pel quadro dramàtic d'aquest Ateneu, que
dirigeix el senyor Bonay.

Gracia
A T E N E U GRACIENC D ' U . F. N . R. - D i u menge passat diversos socis d'aquest Centre tingueren \'ocurrència de posar en escena la comèdia en
tres actes El tresor, amb una execució tant desastrosa que sembla impossible que'l públic tingués
la paciència d'esperar que l'obra s'acabés.
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Horta
CENTRE FESTIU « M O N T C A R M E L * . - E n
aquest Centre's representà, el dia 26, la comèdia Fe,
Pàtria i Amor, amb un ple a vessar.
La direcció escènica i artística, a càrrec dels senyors García i Bascomte, fou encertada. Dels intèrprets, qui mès se distingí fou el senyor Castellet;
els demés cnmplircn bonament.

Sans
O R F E Ó DE SANS. — El passat dissabte, diada
de festa major, se representaren en aquesta entitat
les comèdies en un acte L'ingenua i Celos d'un rei,
baix la direcció del senyor Camps, i amb un descmpeny bastant acceptable per part de les senyores
Guardia i Bidosa i els senyors Camps, Peris, Virgili i Mallofré.

Sant Andreu
FOMENT A N D R E U E N C . - E l passat dimecres,
dia 21 del corrent, se despedí dels seus amics i conveins el jove actor Jaume Donato, que marxarà dintre breus dias a Mèxic en busca de millor sort.
Se representà una obra castellana, i per fi de
festa l'agrupació «L'Avançada», a la qual en Donato
perteneixía des de molt temps com a director, l i
dedicà com a despedida la comèdia d'en Santiago
Rusinol El pintor de miracles, aont en Donato demostrà lo molt que val, essent justament secundat
per en Sabatés, en Llop, l'Aiguasenosa i en Bertrina,
per la senyoreta Mestres i les senyores Mas i Pla.

Sant Gervasi
LA N O V A ESTRELLA. — El diumenge passat
tingué lloc una funció dedicada a l'eminent dramaturg don Ignasi Iglesias.
Amb tal motiu, la sala d'espectacles oferia un aspecte com sols acostuma quan de grans solemnitats
artístiques se tracta: fou un ple de públic selecte.
L'obra escullida fou La mare eterna, que tant admirablement encaixa en les facultats artístiques d'aquests aficionats, corrent la direcció a càrrec de
don Francesc Guasch, qui va també encarregar-se
del paper d'«Andreu», fent-ne una creació acabadíssima. Seguiren, en ordre de mèrits, els senyors
Sala (F.), Casadessús i Ferran. Els senyors Permanyer i Coll no desentonaren, ajudant molt a arrodonir el conjunt.
En la senyoreta Ernestina Blanco, actriu novella
i de gran pervindre, hi vegerem una aprofitada dama
ingènua.
La decoració nova que pintaren els senyors Espanyó i Miques produí tot l'efecte desitjat, encaixant perfectament amb l'ambient de l'obra.
Acabada l'obra's recitaren poesies de l'autor honorat.

Sant Martí (Clot)
A T E N E U DE SANT LLUÍS G O N Ç A G A . - L a
secció dramàtica posà en escena, la darrera festa, el
drama d'en J. Albanell Els trabucaires i la farsa

L'hereu Pruna.

No podem de menys que calificar de desacert
l'escullir obres tant desentonades i estridentes com
la primera que hem anomenat, tant més quant el
públic que's congregà en la sala no té pas el gust
tant estragat, perquè l i complaguin aquests genres.
El senyor Juncà sortí bastant airós del comès que
se l i confià. El senyor Batista, afavorit pel seu noble
continent, se lluí eu son paper. Els demés no arribaren a remarcar-se.
En L'hereu Pruna, el senyor Juncà feu les delí-
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cies de l'auditori, podent-se observar que encaixen
més amb son caràcter les obres còmiques que no les
serioses.

DE FORA
Castellar del Vallés
PATRONAT OBRER. - El dia 15 del corrent
tingué lloc l'inauguració de l'escenari d'aquesta societat, en el qual debutaren un estol de joves aimants
del teatre, que demostraren tenir bones disposicions.
Posaren en escena, amb regular interpretació, el
drama Catalunya...! i la joguina 33,333, distingints'hi els joves senyors Torres, Garriga, Savé, RibataUada i altres.
CENTRE CASTELLARENC. - El dia 17 la
companyia Borràs-Baró ens visità, representant la
comèdia E l tresor, el monòleg Mestre Oleguer i la
comedieta Servei d'amic.
Amb dir que a cada instant foren ovacionats està
fet tot l'elogi; no obstant, cal posar en primer lloc
l'eminent actor Jaume Borràs, qui al començar
l'obra fou saludat amb una sorollosa salva d'aplaudiments. Les germanes Baró sortiren airoses de son
comès. Els senyors C. Capdevila, Avelí Galceran,
Bardem, Donato, Bello i Guixer se portaren molt
be, contribuint a l'èxit.

Igualada
A T E N E U . — Amb motiu de la festa major, actua
en aquest local la companyia d'en Jaume Borràs, de
la que formen part la primera actriu donya Emilia
Baró, completant el quadro les senyores Antònia
Baró, Pla, Mestres (Ramona) i els senyors Capdevila, Guiche, Galceran, Berdeur, Bello, Buxeda, etc.
Se posaren en escena, el primer dia, el drama El
tresor i la comèdia L'oncle rector, i en el segon.

Flors de cingle i fa peça Gènit i figura.

En Jaume Borràs se feu aplaudir sorollosament,
veiem-se obligat a sortir diverses vegades a saludar
al públic.

Mataró
EUTERPE. — Don Gonzalo o l'orgull del gec

i Qui... compra maduixes! íortn les obres que com-

pongueren el programa de la tarde del diumenge
darrer, les quals obtingueren la mateixa excelent
execució de les anteriors representacions.
A la nit se posà en escena El ferrer de tall, anant
el protagonista a càrrec del senyor Bozzo, qui fou
aplaudidíssim. La senyora Morera, en la «Baronesa»,
hi estigué eminentíssima, arrodonint el conjunt les
senyores Ferrer i Pujol, senyoreta Ortiz i M . Furquet. Maní, Rovira, Cervera i Martori.
Acabà la funció amb Els jocs florals de Canprosa, posat en escena pel senyor Torres, a qui acompanyaren admirablement les altres parts.
— Pera demà està anunciat el benefici de la primera actriu senyora Morera, amb les obres La mare

i La Baldirona.

Pont de Vilumara
Uns quants aficionats manresans, junts amb la
simpàtica actriu Carme Buxadós, representaren les
xistoses obretes E l mata-dònes. Un troç d'home^

El llit del capità i el monòleg Mestre Oleguer.

La Buxadós hi estigué notable; en Miravitllas fou
molt aplaudit, essent l'hèroe de la festa; en Massats,
molt acceptable; l'Argemí, regular; en Busquets,
passador a les peces i desencaixat en el monòleg;
en Font, molt be.
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Sabadell

EXTRANGER

SOCIETAT «COLÓN» — En la vetlla del dia 25,
en el teatre d'aquesta popular societat va representar-se el drama en tres actes El full de paper, donant-hi una interpretació digna d'elogi, en primer
lloc, el senyor Rull secundat admirablement pels
senyors Mutinó, Bayés, Cerdà, Alsina y les senyores Arasa, García i altres, quals noms sentim no
recordar.
Per fi de festa representaren la comèdia Tot cor,
en la qual feren les delícies del públic tots els que
hi prengueren part.
Es probable que dintre poc torni aquest valiós
cuadro dramàtic, a qui desitgem tinguin més bona
acullida, i a l'ensems, per aqueix motiu, hem de pregar que escullin obres del teatre modern.

Sarrià
INSTITUT DE SANT JOSEP. — E l diumenge
fou posat en escena, pera despedida de la companyia, el drama El calvari de la vida, en l'interpretació del qual se distingiren els senyors Casals,
Amat, Sostres, Pi, Duran, Blanch, Estivill, Roca,
Amerias, Ramos i el nen Canut.
Per completar el programa se representà la peça

Sogres a la graella.

JOVENTUT TRADICIONALISTA. — Dissabte
i diumenge, tarda i nit, hi treballà una companyia
d'un senyor Allepuy, que volgué representar les

obres E l ninot de molles i La capceta dels petons,

sense saber un borrall del paper. No cal dir com ho
farien.

• •

NOTICIES

H

Encara que fa
dues setmanes no hem dit res del nostre homenatge, que serà el de tot Catalunya,
al príncep dels nostees actors, seguim preparant-lo amb tot l'amor que requereix. Ja ascendeixen a vinticinc els treballs rebuts pera
aquest n ú m e r o , i tots ells són de lo m é s granat de la nostra literatura.
OMENATGE AN EN S O L E R . —

Els amics de Terrassa 's preparen també
pera fer més interessant aquest homenatge.
Volen que 1' entrega del n ú m e r o extraordinari
de nostra Revista sigui feta solemnement al
senyor Soler, prenent-hi part el poble terrassenc.
Probablement serà a darrers de Setembre
que podran fer-se aquestes festes en honor del
mes gran dels comediants de la nostra terra.

S

E fa avinent a tots els aficionats que vulguin
formar part del quadro dramàtic del Centre Pla de Bages, Aribau, 2 1 , se serveixin passar, qualsevol diumenge, de 6 a 8 i de 10 a 11
de la vetlla, per l'hostatge social, pera entrevistar-se amb el director del mateix.

Buenos Aires
CASAL CATALÀ. — Un nou èxit pot apuntarse l'Agrupació d'Art Escènic del «Casal». Feia
temps no'ns oferia una interpretació tant arrodonida com la que obtingué L'hèroe, representat el dia
27 de Juliol.
Personatges, en caràcter; papers, sapiguts; conjunts ben assajats; tot feia apreciar una bona direcció artística.
Individualment, tots els intèrprets mereixen els
més justos i sincers elogis. De tots n'hauriem de fer
menció especial.
En Segalà, l'Arderiu, en Pons, en Tassi, en Biosca i els demés, com també les senyores, estigueren
justissims.
La comèdia El marit de la difunta, que s representà com a fi de festa, tingué una execució brillant
per part de les senyores Palacios, Bedós i Miralles,
i senyors Sagalà, Arderius, Pons i Biosca.

.

Chile (Santiago)

El 29 de Juny s'estrenà en el Centre Català un
drama en tres actes, original dedon Joan Avellanet,
titulat L'obra, que fou un èxit complet pel seu antor
i pels seus intèrprets, senyora Planas de Torrens
i senyors Villarrubias, Ros, Giralt i Noguera.
Pera la millor presentació de l'obra s'estrenà decorat del jove pintor en Joaquim Sirs, qui fou aplaudidíssim per haver contribuït tant bellament al major èxit de la festa.

•

H

A marxat cap a Bilbao, pera incorporar-se
a la companyia Querrero-Mendoza, per
la que ha estat contractat, el notable actor Alexandre Molla.
Li desitjem triomfs i alegries.

D

ON Àngel G u i m e r à està treballant en una
nova tragèdia: Indibil i Mandoni.
No cal dir amb quina fruició esperem aquesta
nova florida del més gran dels nostres poetes.

E

N el quart concert clàssic que tingué lloc
en el Teatre Reial d'Ostende hi p r e n g u é
part el nostre eminent compatrici el violinista
Joan Manén. L'èxit que obtingué fou extraordinari. La prempsa's desfà en elogis del gran
art d'en Manén i del seu mecanisme veritablement meravellós. El crític musical de L'Echo
d'Ostende diu, parlant de la execució del
«Concert en re, de MozarU, que causà una
emoció intensissima a l'auditori, sobre tot en
r « a n d a n t e » , que digué magistralment.
El programa d'aquest concert el tancaven les
«Variacions sobre un tema de Tartini>, d'-en
Manén, i a l'acabar-les el públic esclatà en un
atronador aplaudiment que d u r à llarga estona.
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f. C : Ja veu com aquesta setmana en parlem. Si no s'ha fet
abans ha sigut perquè no s'ha cregut convenient publicar-ho
fins ara. Vostè ha de convenir amb nosaltres en que sols el
Director pot disposar les insercions, i, per lo tant, ningú de fóra
de la Redacció té autoritat de fer aquesta mena de correccions,
i molt menys amb el to imperatiu i irregular que vostè emplea.
Que vingui tot lo que tingui apariencies de raonable i ho atendrem, menys les exigències. — M.: Mil mercès. En el cas que
vostè cita, el plural nos o nosaltres no vol pas dir que siguin
varies les persones que escriuen. La suscripció's tanca el dilluns
vinent, dia 2, i la quota es voluntària. Si passa per l'Adminis-

• •
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tració demani un plec adreçat a vostè. — I . M . : Que vol dir
que hi ha algú que sàpiga res? — A. R.: Rebuda la seva carta.
Mercès. Ja li contestarem. — «DelTArte»: L'indiferenta no pot
anar, i ho sentim. — J . Ll.f Vilafranca del Penadès: Ja li escriur e m . — A . T . , Vic: Ídem. — R. V.: Tal com vostè les escriu.
Vostè no necessita correctors.
N O T A . — Preguem a tots els que esperen carta
que vulguin tenir una mica de p a c i è n c i a , puix l'aglomer a c i ó de treball es, actualment, enorme i procurem sortir-ne tot lo millor possible. Diem a i x ó , p e r q u è ningú's
dongui per d e s a t è s .
A . A R T I S , impressor - Balmes, 54; Barcelona : T e l è f o n 2689

•

EL N O S T R E F E S T I V A L
La feinada que reporta l'organització d'un
acte com el que hem projectat pera aliviar en
lo possible els sofriments de les víctimes dels
temporals cantàbrics ens ha fet aplaçar la seva
celebració fins al dimars vinent.
Heusaquí el programa de l'espectacle, tal
com queda en definitiva:

b)

BENÈFIC

La blavor del mar (estrena)

Goberna

Lletra de l'Ignasi Iglesias. (Seccció d'homes.)

c)

Himne a Tany nou.

. . .

.

Schumann

(Per les tres seccions i els solistes senyoretes Serra i Serrano i senyor Bataller.
Acompanyament d'orquestra.)

La comèdia lírica, original d'en S A N T I A G O
R U S I N O L , amb música del mestre M O R E K A ,
VI.

L'ALEGRÍA Q U E PASSA
T E A T R E

D E

N O V E T A T S

VII.
VIII.

FESTIVAL
PERA'L
NOU

DIMARS,

3

ARTÍSTIC

DE SETEMBRE DE

D E L V E S P R E ; ORGANITZAT

1912;

BENEFICI

DE

A LES

P E R LA REVISTA

LES V Í C T I M E S

GALERNA

D E LA

II. Representació de la comèdia lírica en un
acte, original de I'IGNASI IGLESIAS, amb música del
mestre M O R E R A ,

III.

REINA

DEL COR

Dances típiques de Catalunya, per l'Es-

bart Català de Dançaires, dirigit per 1 ' A U R E L I
CAMPMANV.

La comèdia en un acte, de

IV.

I'ANGEL

GUI-

MERÀ,

LA
V.

Intermedis per la BANDA MUNICIPAL, cedida
per TExcm. Ajuntament de Barcelona
•

Orquestra de 40 professors, del Sindicat Musical
de Catalunya

CANTÀBRICA

Parlament de l ' A d r i à Gual sobre la festa.

LA

I'AMBROSI

F I L L DE C R I S T
•

PROGRAMA
I.

La tragèdia en un acte, de

PI.

CARRIÓN,

E L T E A M CATALÀ
A

Putxinel·lis dels IV Gats, per en J U L I

BALDIRONA

Concert per l'Orfeó Barcelonès, dirigit

pel mestre G O B E R N A , amb la cooperació del subdirector senyor Gibert.
a) Bruniselda
Morera
(Secció d'homes i orquestra; solista, senyor Manadé.)

Assistiran en aquesta funció els autors de les
obres que's posaran en escena, essent convidades
a la festa les autoritats locals.
Fendran part en la representació de les obres
els artistes més eminents del Teatre Català, els
quals treballaran desinteressadament en atenció
a la finalitat de la vetllada. En els cartells generals
i programes que's repartiran a la porta del teatre's
detallaran els seus noms.

PREUS D E L E S L O C A L I T A T S
(Timbre inclòs)
Palco prosceni 2.on pis, sense entrades.
»
platea, sense entrades . . . .
»
principal, sense e n t r a d e s . . .
Butaca platea, amb entrada
. . . .
»
circular platea, amb entrada .
»
»
l.er pis
Cadira l.er pis
Seient fixe 2.on pis . . 1
E n t r a d a general

Pesetas 40* —
35*30*5*2*2*1*50
1*50
0*85

A més dels llocs aont avui quedarà anunciat,
s'expenen localitats en la nostra Administració,
Porta-ferriça, 17.
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P a p e r s

Entrcga als seus suscriptors, cada se^
mestre, tres obres bellament editades,
de 300 planes
*

QUOTA
5

MÍNIMA

*

p e r a

p i n t a t s

h a b i t a c i o n s
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: BLRCIER :

i decoracions

pera cristalls
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SEMESTRAL

P E S S E T E S

E .
:

OBRES DEL PRIMER SEMESTRE DE 1912

B e r t r a n

Caràenal

C a s a n a s , 11

Barcelona

Estudis de Literatura Catalana, per
Manuel de Montoliu, pròleg de Miquel

Origen del Coneixement, pel doctor
R.Turró.

Historia contemporània dels moviments
nacionalistes, per A. Rovira y Virgili,
pròleg d'en Pere Corominas.

J.

M A N E T E S

Fotògraf d'EL T E A T R E

CATALÀ

TREBALLS DE T O T A MENA
Ronda de Sant Antoni, núm. 46

Nostres íolletíns
= DESAMOR =
Causes agenes a la nostra voluntat ens impedeixen repartir aquesta setmana la
coberta del drama de gran èxit, d'en PUIG I FERRETER,

que donarem la setmana entrant, dibuixada pel nostre company J. Rocarol i impresa

Aixís, doncs, avui repartim trentadues pàgines del quadro inèdit, de costums
gitanes, original d'en JULI VALLMITJANA,

LA GITANA VERGE
Aquesta obra es una vibrant impressió escènica, digna germana d'ELS ZINCALÓS. Les costums gitanes hi són observades amb la mateixa traça que en la popular obra esmentada, i estem segurs que Iquan s'estreni, que serà molt aviat,
alcançarà un èxit tant gros com aquella producció, per la seva força emotiva i la plasticitat de les seves escenes, plenes de color i d'ambient.
D'aquí dues setmanes, que ja haurem donat les cobertes de Desamor, començarem a alternar amb La gitana verge la comèdia en tres actes d'en JOSEP POUS I PAGÈS

i S O L IXENT
de gran èxit al Romea, quan va estrenar-se per TEnric Borràs.
Els qui desitgin tenir enquadernat ARLEQUÍ VIVIDOR, acabat de publicar, poden
passar per l'Administració, Porta-ferriça, 17, aont, mitjançant Tentrega dels folletins en
bon estat i la quantitat de VINT CÈNTIMS, se'ls donarà l'exemplar corresponent.
També s'entregarà, des d'avui mateix, l'exemplar de CRIA CORBS!..., cosit I tallat
convenientment, a canvi dels folletins i DEU CÈNTIMS.

Preguem als nostres compradors que no tallin els folletins, puix dificulten l'enquadernació de les obres i ens obligarien a no admetre-ls al venir a recullir-les.

