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i les nostres paraules tinguessin suficient Catalunya i no tant desenrotllades com el
eficàcia i autoritat pera'ls amics que lle- seu Teatre.
geixen aquesta Revista els recomanaríem
En canvi, si les representacions se veuen
amb tota Tànima que no'Is passés des- acullides, si no amb aquell entusiasme foll
apercebuda la data del cinc del proper Oc- que fora de desitjar, al menys per la benètubre, en la qual el Sindicat d'Autors Dra- vola atenció d'uns ciutadans que no deixen
màtics Catalans emprèn de nou les seves buida la sala d'espectacles, no minvarà gens
tasques.
la fe en un pervindre joiós pera la nostra
Mai com en aquesta ocasió hi haurà To- escena, i sobre tot hi haurà la seguretat de
portunitat d'excitar amb m é s justícia l'inte- que no serà possible que mai quedi interès dels ai mants del nostre teatre, car en rrompuda la vida teatral catalana.
aquesta temporada l'art escènic de CataluL'únic comentari a fer es aquest: excitar
nya tindrà obert solament un temple, i en- la gent a que no desampari el Teatre de
cara no adequat del tot al seu prestigi
Catalunya. Ho diem amb persistència i sei grandesa.
guirem demanant-ho, com a favor especial,
Però tant se val, si es que lo inaudit de als nostres llegidors.
la temporada passada queda esmenat amb
Ja no hi ha, aquest any, l'excusa de coml'adhesió entusiasta del públic, que en pa- pondre-s la temporada solament d'estrenes,
triòtic plebiscit dirà que vol que existeixi
mancant-hi el repertori popular i clàssic dc
Teatre Català.
les obres de més èxit dels nostres dramaAmics, tingueu present que de la nostra turgs consagrats. La companyia, sense ésconducta depèn que una de les glòries més ser una cosa excepcional, es ajustada i nopures de la nostra Catalunya prosperi i s'a- drida. L'elecció del director ha estat acerfermi, o be de que l'exposem de nou a les tada, i es de creure que serà vista amb simbefes dels enemics i a l'arronçament d'es- patia pel públic y pels artistes.
patlles dels indiferents, quan no a una crisi
Estrenaran obres valiosos elements litegreument perillosa.
raris catalans que la temporada passada no
Penseu que donant alè i vida a la nova ho feren.
prova del Sindicat fareu més pera'l Teatre
No existeix la desproporció de preus que
Català que amb dèu temporades d'èxit de- podria fer donar una malèvola balançada
lirant. No vol dir això que si's fracassa ara als càlculs econòmics dels nostres conciuse'ns allunyi l'esperança de veure l'institutadans, tant pròdigs en protegir lo exòtic
ció teatral catalana, no en el lloc que vol- i en deixar viure miseriosament lo propri.
dríem, sinó en el que havia tingut fins ara
No hi ha res que pugui ésser motiu de
respecte a consideració per part del públic; que'l públic s'allunyi sistemàticament del
però sí que donaria motiu a dolorosos desnostre Teatre Nacional.
enganys i exigiria heroics sacrificis, que'ls
Si, dissortadament, la gent no s'entrega,
podriem evitar o reservar pera altres imque no deixin sol el Teatre Català els seus
portants empreses no menys- dignes de
més intims i fervents adoradors, i la tem-
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porada se salva, lo mateix que'l bon nom
de la nostra Pàtria estimadissima.
Diem això com un preg, amb totes les
ànsies d'un desitg; despullem les nostres
paraules de tot oripell retòric pera trucar
senzillament, carinyosament, al cor dels
bons patriotes pera que meditin be la trascendencia que pot tenir un fracàs o be un
xit en la temporada qual parèntesi s'obre
el vinent cinc d'Octubre.

abandoneu Tobra del Sindicat d'Autors.
Demostreu amb la vostra presencia que
no es cert que'l Teatre Català sigui mort.
Els autors són forts i produeixen obres belles; si han desertat comediants, ja queden
els suficients pera formar ardidament el
quadre, mentres puja una altra generació
d'artistes que no'ns han d'abandonar.

Per la Pàtria, pel seu teatre, catalans, no

X.
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|s difícil de jutjar a satisfacció de tothom, perq u è ' s presenta en circumstancies anormals i
amb caràcters contradictoris.
En Max Linder, l'hèroe de la película bufa,
de la farsa extremadament grotesca, que compta a Barcelona
amb innombrables admiradors, ve i se'ns
presenta com a actor de teatre, però sense
voler deixar la seva personalitat peliculera,
única que ha fet popular el seu nom.
Però ens diuen, preveient un fracàs segur i una forta desilusió, que en Max no té
la pretensió d'oferir el seu treball en les
taules com un artista qual art estimable
travessa les fronteres, sinó solament com
un graciós, com un actor còmic extremadament còmic, que'ns diu en l'escena lo
mateix que interpreta en el film. Però com
que es difícil trobar una obra teatral tant
descabellada com qualsevol de les películes
que han fet cèlebre el graciós consabut,
a menys de crear un genre especial, la presentació d'en Max Linder ha constituit un
pot-pourri de bufonades i escenes de vaudeville, en les quals, si s'ha pogut apendre
quelcom, es lo de que ja no es possible
arribar a una degradació m é s grossa en
matèria artística.
Aixís ho comprengué tothom, malgrat

Què hi manca, doncs? Que'l poble de
Catalunya respongui a la crida.

•
els plens a vessar amb que s'ha vist afavorit el teatre de Novetats, i no estem ben
segurs de que en Max Linder s'hagués endut un agradable record de Barcelona, si
no hagués tingut la fortuna de portar amb
ell l'exquisida dançarina Napierkowska,
que ella sola omple un programa i's fa mereixedora de l'admiració més coral i entusiasta.
La personalitat artística d'en Max Linder
queda definida, doncs, per plebiscit unànim, com un actor mediocre i quasi insignificant en el teatre, un acceptable galan
còmic en películes i un bon xic graciós
com a número de music-hall o variétés.
Si alguna originalitat té en Max Linder
es la d'haver fet evolucionar la farsa grotesca del circ fins a trasplantar-la a la vida
amb escenes impossibles. Ha substituït el
tupè i les amples calces del pallasso amb
la xistera i l'elegància negligée d'un habiIlament a la moda.
Res m é s : tot això no justificaria l'expectació produïda entre'l nostre públic davant
de les funcions en que ha pres part en
Max Linder, si l'infantí instint de curiositat
del bon poble no fos l'èxit precursor de
tota cosa nova o desitjada que se'ns ofereixi pera ésser observada d'aprop.
Talment com el neguit d'una criatura
fins a haver romput l'enginyosa joguina
que li ha servit pera'ls seus esplais.
La mateixa curiositat que hi ha en conèixer un polític famós, un heroic capdill
o un martre amb flor de santedat.
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En Max ha estat admirat en la película
i se l'ha volgut conèixer d'a la vora, quan
s'ha tingut ocasió de fer-ho.
I certament, cal confessar que fins en
aquest aspecte en Max Linder ha produït
una desilusió, ja que tothom ha convingut
que la película vista en la tela era millor que
la mateixa película desenrotllada al carrer,
com la fotografia ens enganya, dintre de la
seva mateixa fidelitat, en les proporcions
i bellesa dels edificis i de les grans avingudes.
Ara, fóra d'aquesta imparcial apreciació,
fruit, per altra part, de lo que hem sentit
a dir a tothom, amb rara unanimitat, i lluny
de nosaltres el partí prís de molestar l'artista sui generis, ens havem d'ocupar tot lo
severament possible de lo que creiem un
atentat al bon gust i a la cultura d'una gran
població com Barcelona.
No'ns sembla recomanable que pera cridar l'atenció pública i causar l'admiració
dels badocs de mena i dels desenfeinats
un comediant travessi desesperadament la
via pública, atropellant-hi tot, fent-se perseguir per la comparsería, i que les nostres
autoritats locals traspassin els límits de l amabilitat fins a concedir que'ls guardadors
de l'orde públic prenguin part com a actors
en la ridícula comèdia representada en els
carrers.

nalitat de l'excèntric i al genre que conreua.
Que siguin extrangers els que aitals escenes executen no vol pas dir que al seu
país els ho consentin ni que nosaltres deguem admetre-les perquè fa europeu.
Que un dels nostres còmics s'atreveixi
a intentar solament la més petita part de lo
que en Max Linder ha fet en els nostres
carrers, i ja'n sentiríem a dir de coses, de
que si Barcelona es un poblet ont hi impera el xatonisme de quaranta anys enrera.
I amb aquesta candidesa que'ns ho fa
admetre tot, mentres porti etiqueta extrangera, ens exposem contínuament a que
abusin de nosaltres i ens prenguin com
a motiu de broma o d'explotació.
Aquí va venir anys enrera en Coquelin
fent un Cyrano impossible. No servo record de lo que allavors digué la crítica,
però sí de lo que iradament exclamava l'enganyat públic.
En Le Bargy ens visità, incloent la nostra
ciutat en una tournée par Espagne et le
Maroc, i en Max Linder no sé com ens
tractarà, de París estant.
Es clar que'l teatre de Novetats s'ha omplert, — l'expectació ho justifica — malgrat
els preus, però ens aconsola pensar que
quan un Novelli, una Duse, una Réjane
o un Zacconi ens visitin sabrem omplir les
Se'ns dirà que la popularitat d'en Max sales d'espectacles, encara que aqueixos
Linder, assolida en el cine, ja que no en les artistes no's dediquin, per ara, a fer pallastaules del teatre, malgrat el blufde\s car- sades pel carrer ni a sonar els cascabells
tells de propaganda, justifica aqueixa pre- d'histrió pel mitg de les Rambles.
paració bufa com adeqüada a la persoAROMA
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arriba ni una espurna de glòria. S i es xiulada, s'arronsa d'espatlles, i tant tranquil;
tampoc participa de l'infortuni...
i
í
E l traspunt, el nostre traspunt, no aspira
0
0 a res més que a ser traspunt tota la vida.
Acota, acota més que cap autor, i en la
gràcia de les acotacions troba la fruició del
seu treball.
E l traspuat es una de les figures de teaUn benefici a la temporada, en compatre que compleix la seva complicada missió nyia de qualsevol company, també, com ell,
amb més compromís i menys glòria.
humil, també, com ell, ignorat i imprescinRasurada la cara, de posat humil, però dible, es el premi dels seus afanys i les seves
seriós, ell, més que ningú, àdhuc quefl ma- múltiples ocupacions dintre l'escena.
teix director d'escena, regeix els destins de
Passat d'això, no hi ha per ell altra retota producció dramàtica.
compensa que l'assignada en la nòmina.
E l l dona presses als comediants al crit de L a seva labor passa inadvertida pel públic,
«Comença!», i cura de que cada hu tingui i d'aquí que contribueixi a la glòria de tots
al seu lloc lo que li sia necessari: la carta
i no rebi la de ningú.
'
inescrita que llegirà un dels personatges de
E n les llistes de la companyia se'l posa
l'obra, les monedes de llauna o els bitllets en darrer terme, entre'ls consuetes, entre'l
d'anunci amb que presumirà de ric, el re- sastre, el sabater, l'atrecista, el pirotècnic...
llotge, el tabac, el mocador, els guants, qualCom si fos un obrer i no un artista, com si
sevol d'aquests detalls, que us semblaran no's mereixés les consideracions que's guarinsignificants i que esdevenen trascendentals den al darrer dels partiquins, citant-lo, perquan falten en moment oportú a algun dels què no s'ofengui, per ordre alfabètic, com si
actors en escena.
fos possible posar cap obra en escena sense
E l traspunt no reparteix les obres, però el traspunt, com si ell no fos un element tant
reparteix els caudals.
necessari i més que molts altres en el conNo coneix l'orgull, no sab què es enveja, junt de qualsevol elenc...
en el seu càrrec no existeixen categories...
S i alguna injustícia existeix, de fet, en la
Se li diu segon apunt, i no s'enfada... L a vida del teatre es certament la que s'infïreix
seva missió va més enllà de donar les sortia la bonhomia del traspunt. C a l rehabilitardes als personatges i apuntar-los els «boca- lo, cal assignar-li el lloc que li pertany,
diÜos>..é'JAAt^ Tc'1 ' \ ' ^
:
-|,. i, sobre tot, cal que, quan els fotògrafs se
Quan convé representa papers secunda- proposin retratar un conjunt, no s'oblidin
ris... E n obres d'espectacle hi f a set o vuit de colocar en lloc preferent aquest pobre
o déu personatges distints, d'entrar i sortir artista, anònim i resignat.
PUCK
no més, de vestir-se i despullar-se depressa,
sense descuidar la seva missió... F a de cabo
de comparses, de poble, de multitut, de tot...
Per ell no hi ha teatre català, ni castellà.
Tot li ve a ser igual, però no emigra, i f a
català. Fins quan f a castellà, f a català.
S i es necessari, apunta.
No emet opinions, ni aventura èxits, ni
Pregona desastres. S i ell volgués, moltes
obres celebrades fracassarien; un parell
d'entrades fora de temps, i al « f o s s o * .
Però's concreta a complir, i prou.
n'n>"'iuiiiii'tutiniiiii»Miiiiiil·iiiiiiiiuiiuiii)iimwiMuiiiiiiunMliiii»litiimiuiiiinii^^^^
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S i una obra es aplaudida, be. An ell no li
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Novetats.

— L ' i n t e r è s despertat

per Max
L i n d e r s'ha posat plenament de manifest.
U n p ú b l i c n o m b r ó s ; n o m b r o s í s s i m , com poques vegades s'ha vist en teatres a preus alts,
ha omplert aquests dies el Novetats, àvid de
c o n è i x e r d'aprop tota la gràcia d'aquest actor,
que tant ha celebrat en les cintes c i n e m a t o g r à fiques.
Si hem d'esser sincers, confesem que Max
Linder, com actor, no es res de l'altre m ó n .
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Fa riure, té habilitat, p e r ò no podem dir-ne
gaires coses m é s de les que d i g u é r e m en el
n ú m e r o passat, d e s p r é s d'haver assistit a un ensaig del seu treball.
Dintre'l teatre castellà, i fins del català, h i ha
u n bon nombre d'actors que tenen les c o n d i cions c ò m i q u e s d'en Max, si n o ' l superen en
molts punts.
Una altra cosa que no pot alabar-se es la
c o m b i n a c i ó dels programes que l'empresa del
Novetats ofereix en aquesta sèrie de funcions.
Des de la primera, cada dia, invariablement,
s'ha repetit el mateix programa, ignocent i vulgar,
apart les dances de la Napierkowska, de les quals
parlarem m é s avall.
La p r e s e n t a c i ó de Max
Linder, si el p r i m e r dia
podia fer cert efecte, ara ja
l'ha perdut tot, m é s quan
el p ú b l i c l'ha de trobar poc
apropriada pera un actor
que va a fer c o n e i x e n ç a
amb u n p ú b l i c extranger.
N o pot inspirar confiança la presencia d'aquell c ò mic que, d e s p r é s de la projecció d'una película bufa,
se presenta per entre'l p ú blic, corrent i cridant, esparracat, brut i estripat.
Això, a Barcelona, en actors dels nostres, no m é s
fora tolerat un d i a : el d'Ignocents.
D e s p r é s d'aquesta escena, llastimosa i de mal gust,
veiem a Max en un vodevil
de certa t r a ç a — Pedicure

par amotir — i que es aont
ú n i c a m e n t podem apreciar
el seu treball, del qual ja
hem d i t que, si be no deixa d'esser g r a c i ó s , tendeix
m é s aviat a la caricatura
exagerada, d'actor de «género c h i c o » . M l l e . Napierkowska llueix a q u í , en un
paper i n s i g n i f i c a n t , que
cap e m i n è n c i a de les nostres acceptaria pera anar
a fer un «bolo» — i ella'l fa
cobrant quatre-cents francs
diaris — totes les seves facultats a r t í s t i q u e s i tota la
MUe. Napierkowska

Caricatura d'en.Toullot

g r à c i a dels SCUS gestes.
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D e s p r é s de dues coupletistes, la Napierkowska balla una d a n ç a oriental. Es impossible donar al llegidor una petita idea de la
bellesa d'aquest acte. La d a n ç a t r i u se retorça,
voluptuosa, suau, en les actituts m é s encisadores i r í t m i q u e s . Cada figura es un quadro ple
de bellesa i de sumptuositat. Cada geste dels
seus b r a ç o s , dels seus peus, del seu cos tot, es
un encant.
D e s p r é s , altra vegada Max L i n d e r . Representa, amb la tiple espanyola Angelina Vilar,
un a p r o p ò s i t ensopit, trist, que no sabem q u i nes males intencions se portaven al fer-lo escriure i representar.
I la funció es acabada.
*

*

*

Aquest programa, amic llegidor, ha estat el
de cada dia. N i una película canviada, n i el
vodevil, ni el ball, n i l ' a p r o p ò s i t .
Max Linder, quan a r r i b i a P a r í s , farà una
riallada, que des d ' a q u í sentirem. Se r i u r à del
p ú b l i c b a r c e l o n í , que ha omplert el teatre cada
dia, que ha pagat a preus e x a g e r a d í s s i m s unes
representacions de dues coses que ell ha a p r è s
pera venir a conquistar-nos. I l'any que ve,
c o n v e n ç u t de la força del seu nom, es molt
possible que torni a q u í , a guanyar m i l cinc
cents francs diaris, pera recitar u n m o n ò l e g .

PARÍS
Encara que gran part dels teatres hagin obert les
seves portes, no ha començat encara l'època de les
estrenes. Les obertures de temporada's limiten a
reproduir obres d'èxit en l'any anterior o be amb
la representació de repertori que esdevingui homena ge a alguna personalitat ilustre en l'escena. Així
aquest any en Massenet ha estat glorificat en tots
els teatres ont s'hi fa música.
Al teatre Palais Royal s'hi ha donat ja la 347* representació de Petit cafè, l'afortunada obra de Tristan Bernard, i a l'Antoine la 200.a de Les petits,
producció de Nepoty, que amb l'anterior han esdevingut èxits fermament consolidats.
El Gymnase ha reproduit Chateau historique,
comèdia de Bisson i Berr de Turique, estrenada fa
uns dèu anys a l'Odéon. Es obra que no ha resistit
el temps i que segurament s'esfondrarà com un
castell en runes.
Se tenen grans esperances, parlant-se'n amb elogi, d'una obra nova de Xavier Roux i Maurici SerRine, L'enjòleuse, que interpretarà l'espiritual actriu
Menna Delza com a obertura de temporada del
teatre Femina.
El cinematògraf ho va invadint tot, i cooperen
a la confecció de les películes els més ilustres artistes. Així, en Mounet Sully i en Pau Mounet seran
els hèroes d'un nou film que no mancarà d'interès.
Se tracta de {'Historia d'Edip, en la qual se desenrotllarà tota la llegenda: la profecia de Tiresies,
1 abandó per locasta del fill maleit, l'historia de la
seva joventut, el seu combat amb l'esfinx, la mort
de Laius, i , en fi, Edip Rei, interpretat pel colós de
1 escena francesa.
El paper d'« Edip jove» anirà a càrrec d'en Joan
Hervé, excelent artista de l'Odéon.
. S'ha constituït un Comitè pera dur a terme l'erecc,o a París d'un monument a Rossini, el cèlebre

compositor d'El barber de Sevilla i Guillem Teli.
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L'execució ha estat encarregada a l'esculptor Jordi
Bareau. La charmante Mlle. Mistinguett, un tresor
de gràcia i de picardia, ha obtingut un nou triomf
amb Si J'étais roü, opereta bufa de Flers i Heros,
representada al concert de la Scala.
Nana, aquella atrevida i potenta novela de l'Emili
Zola, que mogué tants escàndols i pertorbacions en
l'època de la seva aparició, renovats quan en Busnach en tregué un drama en cinc actes que's representà fa uns trenta anys, mutilat per la censura
i enmitg de les discussions més acalorades, ara,
aqueixa obra certament demolidora ha estat reproduida a l'Ambigú, ont hi ha despertat expectació.
Val a dir que en el nostre temps ja trobem puerils aquells atreviments que abans aixecaven butllofes. Nana, al menys teatralment, es obra envellida, i es remarcable la seva reproducció en l'escena
perquè'ns recorda'l naixement del naturalisme en
la literatura, encara que aquesta obra, com moltes
de semblants, tenen més d'arma de combat que no
pas pretensió de literatura simplista.

LONDRES
Everywomen, heusaquí una original producció,
simbòlica i moralitzadora alhora. Per trobar obres
que s'hi assemblessin caldria retrocedir als autos
sacramentals, al menys en lo de l'alegoría dels personatges i en la finalitat moral, ja que en lo demés
l'obra que'ns ocupa està construída a la moderna.
Everywomen es l'historia de totes les dònes, i hi
surten la Bellesa, la Joventut, la Modèstia, la Riquesa, l'Egoisme, la Passió...
Està admirablement escrita i presentada com sols
els anglesos ho saben fer. Produeix aquesta obra
una impressió pregona, car l'autor l'ha realçada
amb una força i sobrietat remarcables.
Se distingiren en l'interpretació Mr. Irving i Miss
Alexandra Carlisle.
Ha arribat la genial Sarah Bernardt, tant estimada del públic londinenc, a donar una sèrie de representacions al Coliseum. Lo xocant del cas es
que'l programa de les representacions se compon
d'un acte de tragèdia, un o dos d'òpera i alguns
números d'acròbates.

PRAGA
Ha mort, a edat avançada, l'eminent poeta txec
doctor Qunti Frida, conegut mellor amb el pseudònim de Jaroslav Vrchicky. Havia exercit una notable influencia en la literatura del seu país, en la
qual hi ocupava un lloc distingit.
Ademés de les seves obres originals, havia enriquit les lletres de Boemia amb les traduccions de
les mellors obres, tant clàssiques com modernes.
Se dedicà també a la literatura dramàtica, encara
que no amb tanta fortuna.
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BARCELONA
Romea. — Flor de los pozos, comèdia en
dos actes de don Manel Linares Rivas. — Dissabte passat s'obriren les portes d'aquest teatre amb una companyia encapçalada per figures ben conegudes i estimades del nostre públic. La Rafela Abadia, la famosa i exquisida
actriu, en Marian de Larra, l'inimitable actor
còmic; i l'Enric Giménez, tant eminent director com bon comediant. No cal dir, doncs,
que le sala presentava magnífic aspecte i que

v
Manuel Linares Rivas

la companyia fou rebuda amb manifestacions
d'afecte i entusiasme, que's feren patents al
presentar-se a escena les tres primeres figures.
Varen donar-nos Flor de los pazos, una comèdia de costums gallegues en dos actes. Escrita amb força enginy i gràcia, distreu amablement el públic, que. riu les situacions de
l'obra, que sembla que fos feta, pera descarregar una pluja de xistos que l'autor tenia amagatzemats, més que pera presentar el petit
conflicte que serveix de pretext pera desenrotllar els dos actes. Els tipus tenen força caràcter, malgrat que algun d'ells tingui el regust
de convencional, com els aragonesos de sar-

suela, i recordi l'obra influencies, en la presentació dels personatges i la pintura de l'ambient,
d'altres autors fills de Qalicia com em Linares,
l'autor de la present comèdia.
La característica d'aquesta obra són els xistos, com ja dèiem. Molts, excessius potser; els
uns de bona llei, els altres de retruc, i , per últim, forces que són dignes de sarsueles d'aquelles que firma un rei del trimestre qualsevol,
feliç enginy de guardarroba.
Mes, que hi valen totes aquestes objeccions?
El públic riu, i s'hi troba be. El públic es bon
infant i s'acontenta desseguida.
Flor de los pazos ïou representada amb tota
cura. En Larra fent una creació del seu paper,
que li escaigué tant perfectament com un bon
vestit fet a mida; l'Abadia, deliciosa, ingènua,
i en Giménez, ple de sobrietat en el seu paper
Dels demés, en primer lloc la senyora Cobena,
i en Pacheco, excelent actor, en Guitart i la
senyoreta Xifrà. Els demés tots al seu lloc, donant un bon conjunt.
— Una tragèdia florentina, d'Oscar W i l de, traduida per J. Fabré i Oliver. — Es aquesta obra més de poeta que de dramaturg; drama que'ns plauria paladejar en el llibre i no
pas a la llum de la bateria, car el teatre déu
ésser acció, i en aquesta obra l'acció hi manca.
El conflicte de l'home gelós no's desenrotlla
més que en dues situacions: la del fingiment i la
de la venjança, que's descapdellen més poèticament que no pas amb l'intensitat del drama
viu i palpitant.
Podria dir-se'n quasi un monòleg, car tot
l'interès i el treball de l'obra pesen sobre'l vell
Simone, el marit gelós que serva la muller, hermosa i lleugera, com la més preuada de les
seves joies, la que ell no vol, no pot vendre,
car es repòs, alegria i gràcia, als seus ulls cansats de mirar monedes i de furetejar els recons
ombrosos de les seves cambres, ont reposen
les riques coses, que tant treball tingué pera
adquirir, i que ofereix amb mans tremoloses
i paraules humils als qui passen la seva porta.
No sé perquè^ el protagonista d'aquesta
obra ens feu pensar en dos tipus de Shakes-

peare que a nostre entendre varen pesar en la
ploma de Wilde a l'escriure la Tragèdia florentina. El vell i tortuós Sylok i Otelio el frenètic semblen ajuntar-se en Simone; el marxant
florentí. La malicia, la baixa humilitat del jueu
del Marxant de Venezia y la terrible gelosia
del maure esposat amb Desdèmona coben en
l'ànima de Simone, que primer rastreja i s'humilia per no perdre lo seu, mes que a la fi
mata, sentint-se fort, amb la potença que dona
el desesper per tornar a guanyar lo seu, lo
més seu, la joia més preuada de la casa del
marxant, que sab oferir amb somrís fingit la
copa, i sab matar amb paraules heroiques dignes de l'autor de Macbeth.
Y aquest moment final de l'obra sí que es
verament tràgic i emocionant. Aquella lluita
dels dos homes, amb les espases a la llum de
la torxa que aguanta l'esposa; aquella lluita
després amb les dagues, en la cambra sense
llum, es espantosa, d'intensa humanitat i de suprema força. I la frase d'ella al llençar-se en
braços de l'espòs triomfant, val per tota l'obra:
— Per què no vares dir-m'ho, que eres tant
fort? — crida la dóna, i en la cambra entenebrida, ont jeu un home mort, pressentim un alt
idili que comença. Ella tornarà a abrandar la
torxa perquè Simone soterri el cadavre, i una
volta el crim amagat, sobre la terra remoguda,
un bes de foc ajuntarà les boques que fins
allavors no sapigueren trobar el gust dels
besos.
El públic, que primer semblava afadigar-se,
impressionat per aquest final, va aclamar sorollosament els artistes, i especialment l'Enric
Giménez, que feu una veritable creació del seu
paper, sobressortint en els moments finals, als
quals va donar extraordinària força. Es merexía una ovació i el públic l'hi'feu. L'Abadia,
treient tot el partit possible del seu paper, i logrant interessar amb una figura mancada de
matisos, car l'autor l i donà una rigidesa que
no escau pas a la dóna desitjosa que vol pintar-nos. En Sànchez, correcte.
Tant aquesta obra com Flor de los pazos,
ben presentades en quant a vestuari. Del decorat, val més que no'n parlem. El públic tenia
obligació d'esser inexorable amb aquests bunyols (es la paraula més suau que se'ns acut)
que l i donen amb el nom de decoracions noves. Allà no calia cercar-hi ni dibuix, ni colon
ni perspectiva. Creiem que fins un pintor de
portes s'avergonyiria de firmar-les. I ens sab
greu que una empresa tant simpàtica, que ha

sabut formar una notable companyia, que ofereix coses ben interessants, i que no sembla
pas mancada de bon just i esplendidesa, tingui
pintors com aquestos, que obliguen a escoltarse les obres amb els ulls closos i fan anyorar
la cortina primitiva dels temps de Shakespeare.
Recordi-s que mestres eminents d'escenografia
hi han a Barcelona. 1 per unes poques pessetes es llàstima que'ns obliguin a censurar així.
Valdria més acullir-se al vell decorat de repertori, que presentar coses com aquelles del
segon acte de Flor de los pazos i de la Tragèdia florentina, — MARSYAS

Tívoli. — Res de nou en el vell coliseu del
carrer de Casp.
L a generala, la coneguda opereta d'en Vives, encara proporciona respectables entrades.
En quant a Las mujeres de don Juan, l'empresa ha aconseguit aguantar-la en el cartell
mercès a les graciosíssimes entremaliadures de
la Montoro, que s'hi f a d'una manera desesperada. Fora un acte de justícia que en Pern'n
i en Palacios, aquests hèroes de l'astracanada,
concedissin a la xamosa tiple la meitat dels
drets de representació.
Aquests dies s'ha reprès l'opereta d'en Qilbert L a casta Susana, amb el mateix bon èxit,
per part de la senyoreta Baillo, que quan va
estrenar-se en el teatre Nou.
Pera avui divendres hi ha anunciada l'estrena de L a alegre Polònia.
L'adaptador d'aquesta nova opereta es en
Vives, lo qual ens tranquilitzaría, perquè avui,
amb aixó de les operetes més o menys vieneses, ja comencem a anar una mica escamats, si
no fos el fracàs sorollós que a Madrid acaba
de tenir.

Novetats. — Dissabte que ve s'inaugurarà
en aquest teatre la temporada de 1912 a 1913,
en la qual actuarà una companyia dramàtica
dirigida per en Ricard Calvo, de la que forma
part la primera actriu Dolors Velàzquez.
La llista de la companyia, que fa tres setmanes ja publicàrem en aquestes planes, enviada
pel nostre corresponsal de Madrid, queda en
definitiva formada així:
Actrius: Campos, Josefa; Cantero, Elena;
Qalvàn, Matilde; Magana, Carme; Morelló,
Aurèlia; Munoz, Carme; Pino, Roser; Sarbosa, Leonor; Solís, Concepció; Soriano, Consol; Velàzquez, Dolors.
Actors: Calvo, Josep; Calvo, Ricard; Gim-
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bernat, Antoni; Qutierret; Manuel; Javaloyes,
Cast; Mas, Carmel; Mora, Enric; Prou, Pau;
Quadreny, Ramon; Soler, Ramon; Vaz, Felip;
Velàzquez, Bartomeu; Velàzquez, Llorenç.
Apuntadors: Cabello, Eugeni; Palaràn, Francesc; Taldo, Lluís.
La llista d'obres que s'anuncien es ben triada
entre les de repertori, i pera la seva estrena's
compta amb les següents:
Un drama en tres actes d'en Jacinte Benavente; una obra en vers d'en Ramon del Valle
Inclàn; Dioses y bestias, drama en tres actes
d'en Manuel Linares Rivas; Los pastores, comèdia d'en Gregori Martínez Sierra; Sobrevivirse, drama d'en Joaquim Dicenta; L a conversión de Manarà, drama en vers d'en Joaquim Dicenta; Dona Maria de Padilla, drama
en vers d'en Francisco Villaespesa; E l halconero, obra en vers d'en Francisco Villaespesa;
La cena de los cardenales, traducció en vers
d'en Francisco Villaespesa; E l rey de todos,
amor, drama en quatre actes d'en Montaner;
E l Redentor, diari polític d'avisos i noticies en
un acte, de l'Adolf Marsillach; E l hijo del rey,
traducció d'en A. Palomero; Sacrilegio, drama
de pietat en un acte d'en Rafel Marquina; una
obra d'en Josep M.a Jordà; L a Virgen del
Mar, d'en Santiago Rusinol; Vida nueva, de
l'Ignasi Iglesias, traducció d'Eduard Marquina;
Gala Placidia, d'en Guimerà.
Ademés, segons diuen els programes, l'empresa compta amb obres escrites exprofés per
don Àngel Guimerà, en Santiago Rusinol, l'Ignasi Iglesias, en Pompeu Crehuet, en Puig
i Ferreter i altres escriptors catalans.
Nou. — S'ha inaugurat triomfalment la temporada. I diem triomfalment perquè la nit del
dissabte va agotar-se tot el paper.
En la companyia hi figuren la major part dels
artistes de l'anterior temporada, tots prou apreciables i amb simpaties entre'l públic pera fer
guanyar unes quantes mils pessetes an en Robert.
Llàstima que l'obra estrenada. L a dama roja,
no vagi correspondre al bon comportament
del públic.
Es una opereta vulgar, banal, que fadiga
considerablement per l'exagerada extensió de
tots els seus tres actes, i la música de la qual
porta reminiscències d'altres operetes vieneses.
La Lola Arellano feu un tour de force pera
portar l'obra a salvament, i ho aconseguí lluidament.
L'Amparo Guillén, que s'ha presentat nova-
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ment al públic barceloní, més graciosa i més
artista que mai, hi fa una «dama roja» que
donaria enveja al propri Alexandre Lerroux.
Superiorment en Santpere i en Vinas, i justissims, com sempre, en Mir i en Cónsul.
L'obra ha estat presentada d'una manera
realment esplèndida.
Llàstima de diners empleats per una cosa
tant fluixa!

Líric.

La presentació de la companyia
d'en Rodríguez de la Vega no ha estat lo ben
acullida que devia pel públic d'aquest teatre,
avesat a melodrames dels horrorosos.
I es llàstima, perquè l'intent de l'empresa
de portar an aquell teatre un repertori selecte,
es digne de totes les lloances.
L a noche del sàbado, de Benavente, amb
que s'inaugurà la temporada el dissabte passat, fou interpretada amb amor pels actors d'aquesta companyia, que demostraren haver-la
estudiat amb entusiasme i bona voluntat, ben
dirigits pel senyor Rodríguez.
Les senyoretes Daroqui i Carnicero i els senyors Espinosa, Garcia, Mercader, Munt, etcètera, foren aplaudits pel públic, que assistí a la
funció, si no lo nombrós que era de desitjar,
ben selecte i escullit.
L'obra fou presentada esplèndidament, amb
decorat nou del senyor Ros i Güell.
—

Apol.—Fou un debut excelent el de la companyia d'en Rojas i la Puchol.
Nit plujosa la d'aquest dissabte, i , no obstant, el popular teatre va omplir-se quasi per
complert. En quan a l'idea d'haver escullit
pera la funció inaugural el drama cavalleresc
d'en Marquina Dona Maria la Brava, es digne
de tot aplaudiment. Afegeixi-s an això l'interpretació acurada que l'obra va obtenir, i's
compendrà l'entusiasme del públic, que en
les situactons més culminants, i especialment
al finalitzar tots els actes, va fer aixecar el teló
repetides vegades enmitg d'una ovació sorollosa.
Dels intèrprets, cal esmentar en Rojas, que
digué'ls seus versos amb perfecta entonació
de veu i una gran expressió de matisos, i la
Puchol, que tingué moments felicissims i d'una
gran intensitat dramàtica.
Posteriorment s'han donat altres representacions de l'esmentada obra, i del sainet d'en
Ramos Martin E l sexo dèbil, que s'estrenà el
dia del debut.
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Se tracta d'una obreta enginyosa, xispejant
i correctament dialogada, que guanyaria moltíssim en interès, reduïdes les seves proporcions. Ara fadiga l'espectador, i no ho acaba
de fer per complet mercès a la novetat de
l'assumpte i a l'excelent interpretació que hi
donen les senyores Guitart i Bayona i els senyors Sànchiz i Delor.

maliada i elegant en el seu paper, eminentment
còmic, i Belenguer.
La segona representació de l'obra diuen que
ha agradat més, però jo'm resisteixo a creure-ho.
Ni jo ni el públic s'explica la causa de que
una opereta d'èxit mondial, aquí no hagi agradat..., però aixís ha passat. El mestre Vives,
que ha estat l'arreglador musical, no ha tingut
acert aquesta vegada.

Soriano. — Avui comença en aquest teatre
la temporada d'hivern amb una companyia de
sarsuela dirigida pel notable actor Josep Bergès i el mestre Enric Casajuana.
Formen la companyia les següents parts,
entre altres de menys importants:
Tiple cantant: Adela Zaldivia. Tiples còmiques : Peligros Pujol, Salut Rodríguez, Julià
Gómez.
Actors: Moisès Iglesias, Manel Puértolas,
Evarist del Castillo, Aleix Peral, Ramírez, Duran i altres.
El debut serà amb les obres Las carceleras,
Juegos malabares, E l príncipe casto i E l país
de las hadas.

MADRID
( Del nostre corresponsal especial)

Els teatres segueixen defensant-se amb obres
del repertori mentres s'ensegen les primeres
estrenes importants de la temporada.
El primer que ha romput el foc ha estat el
Gran Teatro amb L a alegre Polònia, opereta
alemanya representada a milers de vegades
per tot Europa amb èxit extraordinari. Aquí
s'esperava que obtindria el mateix resultat, i . . .
ha resultat tot lo contrari. Tothom atribueix el
fracàs a la poca habilitat i enginy dels arregladors, quals noms se desconeixen. Verament, i just es fer-ho constar, el públic, al
protestar, aquesta vegada, ha tingut tota la raó,
puix que, tal com s'ha estrenat aquí, l'obra per
cap motiu ies ni solament acceptable. Sols la
música, que no cal dir que es superior al llibre,
encar que no a l'altura d'altres operetes, fou lo
que obtingué un èxit relatiu, repetint-se solament dos números. Durant la representació, el
públic, excitat, va promoure continuats escàndols, alguns dels quals acabaren a la comissaria.
Un cinquanta per cent del fracàs de l'obra
dèu atribuir-se, amb tota justícia, a l'interpretació que donaren als seus papers els actors
de la companyia. Solament el baríton, senyor
Marín, fou aplaudit. El reste, del qual sobressortí, per lo malíssimament que estigué, el
director i primer actor senyor Alarcón, fou un
complert desacert, digne de les censures de
tot el públic. No ocorregué lo mateix amb les
tiples, obtenint molts aplaudiments la senyoreta
Carme Fernàndez, actriu i tiple de poderoses
facultats, la simpàtica Lluísa Rodríguez, entre-
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*
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S'anuncien estrenes. A Eslava la del vodevil
d'en Tristan Bernard Petit cafè, pel dimecres
dia 25. Al Cervantes s'ha aplaçat fins al dijous
la de Las cosas de la vida, joguina còmica en
dos actes d'en Pere Munoz Seca i en Pérez Fernàndez, i estan en preparació les de les obres
de l'Alexandre P. Maristany, L a muneca elèctrica, y una traducció titulada E l talismàn índio
(La mà de mico). A l'Apol, Los molinos cantan, opereta en tres actes arranjada per en J. J.
Cadenas. Al Còmic, el 24, E l machacante, melodrama líric. I a la Comèdia, pel 5 d'Octubre,
inauguració de la temporada, Mundo mundillo, tres actes, dels germans Quintero.
*

*

*

En Julio Ruiz, el popular primer actor, al
davant d'una modesta companyia de sarsuela,
ha inaugurat la temporada al Barbieri, simpàtic teatret situat en un dels barris més típics
de Madrid, al Lavapiés. Els preus de les localitats són econòmics i molt l'entusiasme de l'empresa.
*

A última hora's reben noticies de Salamanca
referents a l'estrena de L a mamà, darrera producció del novell i ja cèlebre escriptor Gregori Martínez Sierra, que ha obtingut un èxit
grandiós a jutjar pels telegrames oficials i particulars que he tingut ocasió de llegir.
Se tracta d'una nova obra de teatre modern,
en la qual l'autor tracta'l tema de l'amor maternal. En mes pròximes lletres podré donar
detalls precisos i l'argument de L a mamà,
que'm donarà'l propri autor.
En Jaume Borràs, després d'una afectuosa
entrevista que va celebrar amb don Benet Pérez Galdós, director artístic del teatre Espanol,
en la qual ambdós se posaren d'acord en lo
referent a la pròxima temporada d'hivern, va
retornar a Barcelona, a fi d'efectuar alguns preparatius abans de la seva estada definitiva aquí.
En Villagómez també ha arribat, i ha contractat, entre altres artistas, el notable actor de
caràcter Josep Puigmoltó. Ha obtingut també
l'exclusiva pera estrenar, durant la seva temporada a Eldorado, de Barcelona, varies obres,
una d'elles Petit cafè.
RAYMOND
Madrid 22 Setembre 1912
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A U T O B I O G R A F I A
manera d ' a v e n ç a m e n t a la
meva pròxima presentació al públic, els amics

d;EL TEATRE CATALÀ'm

i

demanen a m a b l e m e n t
u n e s quartilles en les
quals dongui alguns detalls relatius a la meva
carrera artística. N o crec
la meva modesta personalitat, poc amiga
d'exhibicions i reclams extemporanis, prou
digna encara d'interessar l'atenció dels llegidors d'aquesta ilustrada Revista, mes no
sabent com negar-me a tal petició, intento
satisfer el seu desitg amb les linies que m é s
avall segueixen, confiant en que'ls que les
llegeixin els donaran l'únic valor que realment tenen, això es: com el compliment
d'una obligació, que tal es pera mi l'expressió del desitg de tant bons amics.
*

* *
No puc precisar la data que vaig representar la primera c o m è d i a . Tinc 43 anys
i aleshores deuria tenir-ne uns 18. Vaig
debutar en una societat de la ex-vila de
Gracia, anomenada «Círcol de la Granada», amb el drama d'en Vidal i Valenciano
L a virtut i la conciencia. Estimulat per í%
plaudiment del públic, prompte va tornarse afició, i acabà per convertir-se en apassionament lo que havia c o m e n ç a t essent un
senzill caprici. Allí vaig treballar per espai
de bastants anys amb uns quants aficionats
força recomanables, — alguns dels quals,
com en Joaquim Montero i en Manel Salvat, han arribat a ocupar llocs distingits en
el teatre — i allí vaig estrenar N O s w a l d » ,
d'Espectres, i el « M a n e l i c ^ de Terra baixa.
Malgrat

la meva gran passió, mai se

m'havia ocorregut convertir-me en actor
professional. M'espantava la vida de teatre
i no volia sortir-me de la meva reduida esfera d'acció, p e r ò l'home proposa i les circumstancies disposen. L'inoblidable fundador del nostre teatre, en Frederic Soler,
va sentir-me llegir, en un certamen, el
poema d'en N ú n e z de Arce L a Pesca, per
la lectura del qual m'havien otorgat el primer premi, i d e s p r é s de felicitar-me efusivament, me p r e g u n t à si volia contractarme, afegint que j o era el primer actor que
en aquella ocasió feia falta al Teatre Català.
L'oferiment era, realment, temptador. Passar, de cop i volta, a ocupar un primer lloc
en la nostra escena! Alternar amb tots
aquells artistes als quals tant havia admirat!
Vaig acceptar incondicionalment; p e r ò la
mort v i n g u é a sorprendre al gran dramaturg mentres estava fent les gestions necessàries pera la realització de son propòsit.
Aquelles gestions, no obstant, no resultaren del tot infructuoses, ja que un any m é s
tard, i en una funció dedicada a la seva mem ò r i a , vaig fer el meu debut a Romea amb
el paper de « B e r e n g u e r d ' A b e l l a » , de B a talla de reines. T o t seguit l'empresa va confiar-me el «Said» de Mar i cel, i acabada
la temporada oficial va contractar-me pera
actuar durant dos mesos m é s , en calitat
d'altre primer actor, al costat de l'Enric
Borràs.
D e s p r é s d'aquella ocasió he treballat altres temporades en l'esmentat teatre Romea i en els de Novetats, Circ Barcelonès,
A p o l i altres d'aquesta capital, i en els m é s
importants de les d e m é s poblacions de Catalunya, En tots ells he representant des de
la tragèdia al sainet, p e r q u è en matèria
d'obres e s c è n i q u e s soc eclèctic: totes m'agraden mentres en una o altra forma s'hi
manifestin el bon gust o la bellesa.
Fa alguns anys que, per causes que no
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es del cas explicar, no he treballat a Barcelona. A d e m é s , Tinconsciencia del p ú b l i c
i la seva desviació del teatre, per una part,
i per altra la lleugeresa dels que, per un
mal entès patriotisme, o per lo que sigui,
han elevat a la categoria d'eminencies,
i fins de genis, artistes que no tenen altres
mèrits que un xic d'intuició i una despreocupació que no s'acaba mai, han fet que
agafés certa aversió a Tescena, i que, comptant amb altres medis de vida, estigués
allunyat d'ella quasi en absolut per una
llarga temporada. P e r ò lo que be s'ha estimat mai s'oblida. A v u i estic contractat pel
Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans i torno a la palestra amb el mateix entusiasme
que als c o m e n ç o s de la meva carrera artística. Vinc disposat a treballar amb fe pera
assolir l'ideal de tot artista de conciencia,
això es: conquerir l'afecte del públic, sense
recursos de mala llei, i donar en tot lo
possible al personatge que representi l ' i n terpretació justa que l'autor ha imaginat.
Se refredarà aquest entusiasme i t o r n a r é ,
al final, al meu voluntari ostracisme? El
temps ho dirà.

ANTONI PIERA
I N F O R M A C I Ó

BARCELONA
TEATRES

Espanyol.

— Van avençant els assaigs d'El

campanar de Palma, obra amb la qual, com
ja saben els nostres lectors, rependrà en aquest
teatre la seva tasca patriòtica el Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans.
L'obra pòstuma d'en Frederic Soler, que
acuradament posa en escena l'Antoni Piera,
serà interpretada baix el següent repartiment:
«Reina Constança», Elvira Fremont; «Infant
Jaume», Carme Buxadós; «Madrona», Carme
Roldàn; «Maria», Emilia Baró; «Huch», Antoni Piera; «Jofre», Ramon Tor; «Jordi», Joaquim
Vinas; «Iscle», Aveli Galceran; «Gelabert de
Centelles», Ferran Bozzo; «Anton Marti», V i cents Daroqui; «Cavaller primer», Lluis Ribas;
«Cavaller segon», Antoni Casanovas; «Arquer primer», Andreu Guixer; «Arquer segon». Salvador Cervera; «Soldat», Joan Bonet.
L'acció d'aquesta obra, esperada amb tant
d'interès, se suposa a Palma, al segle xiv.
Les decoracions amb que la mateixa serà
presentada són degudes als senyors Vilumara,
Moragas i Alarma i Ros i Güell.

SOCIETATS PARTICULARS
A T E N E U OBRER DEL DISTRITE I I I . - La
vinenta temporada actuarà en aquesta entitat la
companyia que dirigeixen els senyors Boquet y Garrigó, formant-ne part les senyoretes Duran, Parrenyo i Vidal.
Pera'l dia 6 del pròxim mes està anunciada
l'inauguració, amb les obres d'en «Pitarra» Lo forn

del rei i Cura de moro.

GRUPO E S C È N I C «FLORS D E CINGLE.» Joventut, E l carro del vi i La santa, obres posades
en :scena diumenge passat, foren interpretades pels
senyors Zarzuelo, Granell, Guimerà, Minar, Cardona, Riera i Or ol, els quals, si be en les dues primeres tingueren alguns moments d'inseguretat, en
la darrera hi estigueren admirables, molt ben secundats per les simpàtiques senyoretes Escriu
i Puig.
El dia 13 del mes que ve se celebrarà'l benefici
de la senyoreta Sara Puig, amb La bona gent.
U N I Ó U L T R A M A R I N A . - Terra baixa fou
l'obra que, diumenge a la tarda, posaren en escena
en aquesta entitat.
L'interpretació, en alguns moments fou molt deficient, fent-se aplaudir, no obstant, els senyors Illa,
Munné i Estefa, aixi com la senyoreta Persiva i la
nena Redondo. Acertades les senyores Guart i Romagosa, i discrets els demés.
Per fi de festa, un jove qual nom no recordem
digué el monòleg Mestre Olaguer, no traient-ne
gaire partit, puix que es un paper que no encaixa
en les seves facultats.

Barceloneta
CASINO R E P U B L I C À . - Davant d'una escullida concurrència, va celebrar-se el festival organitzat
a benefici dels pobres de la barriada.
Fou sorollosament aplaudit el concert executat
per la banda municipal.
i
Seguidament la companyia que dirigeix el senyor
Vicens representà la marina Sirena, amb una mitjana execució.
Després de varies atraccions, el chor del mateix
Casino cantà composicions d'en Clavé, essent fortament aplaudit.

Gracia
JOVENTUT FEDERAL N A C I O N A L I S T A REP U B L I C A N A . — T a l com s'havia anunciat, el passat dissabte, dia 21, tingué lloc la fijnció en homenatge al poeta i dramaturg don Ignasi Iglesias
i a benefici del setmenari El Cor del Poble.
Amb tal motiu, i amb tot i no fer una vetlla massa agradable, la sala d'espectacles se vegé materialment atestada del poble devot, que vol testimoniar
una vegada més el seu afecte vers el poeta predilecte.
Obrí la festa el president, don I . Rivera i Rovira,
amb un bell parlament sobre'l tema: « El teatre de
l'Iglesias i la seva trascendencia social», parlament
ple de vitalitat i d'energia, que fou escoltat amb fervorosa complacencia per tota la concurrència allí
congregada, la qual aplaudí llargament, enmitg del
més gros dels entusiasmes.
Seguidament se donà una representació del drama de l'autor homenatjat: La mare eterna, que obtingué unn execució molt discreta per part de tots
sos intèrprets, senyoreta Roca i senyors Sala, Rodrigo, Jordà, Avinó, Martell i Desa.'
Al final fou cridat amb insistència l'autor, qui no
pogué presentar-se perquè un lamentable contra-
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temps surgit aquests darrers dies el privà d'assistir
a l'acte.
U N I Ó R A D I C A L — E l dia 22 obrí ses portes
aquesta concorreguda entitat, fent-hi son debut la
companyia còmic-dramàtica que dirigeix don Antoni Sanchez.
Les obres que constituíeu el programa eren genres variats, a propòsit pera mellor apreciar les condicions d'una companyia.
Enmitg d'una sarsuela, un monòleg i una comèdia (tot castellà), se donà una representació del
quadro dramàtic de l'Iglesias Joventut, l'execució
del qual va anar ajustadíssim, aplaudint-s'hi les
senyores Roca i Vila i els senyors Sanchez, Gené,
Calveras, Palou i Panadès.
En resum: donats els bons elements que integren
aquesta companyia, esperem veure les mellors obres
del teatre català, amb bona execució i conjunts admirables.
LA MARGARIDA. — Baix la direcció del senyor
Eugeni Cormand, el passat diumenge a la tarda's
posà en escena el drama Muralla de ferro i la peça

Als peus de vostè.

En el drama seria imprudència demanar una
mellor execució, quan d'aficionats se tracta. Tant la
senyoreta Vial, com els senyors Nebot, Gallinat
(G. i A.), Cormand, Castellet (aquest, nou en aquesta casa) i Isern, sapigueren emmotllar-se en sos
respectius papers. La decoració, arreglada amb gust
artístic i amb cortinatges seriosos, produí un efecte
esplèndid. La direcció, excelent, a càrrec del senyor
Cormand, de quals mèrits tenim ganes de parlar
extensament quan vingui el cas.
La peça va ser celebrada per la concurrència.
LA FILARMÓNICA. - Darrerament, el dia 22,
va posar-se en escena el drama italià d'en Giacometti, La mort civil, traduit al català per en Lluís
Viola.
» Vegerem d'aquest drama els actes segon i terç,
i no vàrem tenir el coratge necessari pera presenciar Yexecució del darrer.
En tots els actors i actrius d'afició que hi prengueren part lamentable, hi vegerem un gran desconeixement del significat de l'obra, no logrant cap
d'ells interessar un sol moment el públic, que s'aburría. Nosaltres no donem la culpa an aquets aficionats,— què saben ells! — L o verament digne de
censura es que un actor de tants anys com el senyor Julià consenti que en nom de l'art se profanin
les obres que, per son valer, mereixen el respecte
més escrupulós.

Poble Sec
ASIÀTIC. — El passat dissabte tingué lloc en
aquest local una extraordinària funció a benefici
del jove Ramon Miret, representant-se, a més d'una
obra castellana, la marina Sirena, de la qual ne feu
una creació el senyor Rico en el paper de protagonista.
Els senyors Prats (E. i F.) i Soler, molt be, essent
correspostos amb forts aplaudiments per la concurrència, i els demés, quelcom fluixets.
La direcció, bastant justa.

Sant Martí (Clot)
A T E N E U DE SANT LLUÍS G O N Ç A G A . —
S'ha posat en escena, en la darrera festa, el drama
Els masells, que obtingué una de les interpretacions més ajustades que aquests aficionats han assolit. En Juncà, encertat de tipus, tingué alguns mo-

ments feliços, sobre tot al final de l'obra, aont
el públic l i adressà nodrits aplaudiments. Els senyors Mans i Mas se portaren dignament El nen
Badia, elogiable. Dels demés, podem esmentar solament, per la seva naturalitat, el senyor R. Boyé.
En la jogina Parlant, la gent... s'embolica, admiràrem el desempeny que hi sapigueren donar els
senyors Juncà, Batista i Mas. Aquest últim se'ns
mostrà un aventatjat actor còmic, i si pogués dominar-se les ganes de riure, encara aniria millor.
A T E N E U OBRER CATALÀ. - El dia de la
Mare de Deu de la Mercè tinguérem ocasió, novament, d.e poder fruir d'una bella festa musical,
a càrrec de la benemèrita Escola Choral Martinenca.
Aquesta vegada se'ns ha presentat ja un orfeó ben
nodrit i vistós i se'ns ha ofert un programa superior i suggestiu. Mendolsohn, Thomas, Freixas, Gelabert, Otto, Vives, Dalcroze, Morera, Waelrand,
Lambert, Grieg..., un nom. prestigiós d'aquests,
acompanyava cada composició. I el públic, que
emplenava l'estatge de l'Orfeó, sapigué compensar
la gaia obra duta a terme tributant-los forts aplaudiments, d'ont ne brollava una fervorosa simpatia.
Veritablement, es una institució que honra ja
a Sant Martí:
CIRCOL T R A D I C I O N A L I S T A . - A càrrec del
quadro dramàtic «TalíaJove», de la societat «La
Marguerida», de Gracia, se representà, el dimars
passat. Un manresà de l'any vuit, amb una execució quelcom grisenca, logrant destacar-se solament
la senyoreta Pepeta Roca.
' Seguidament se representà l'obreta L'hereu Pruna, que enriallà la concurrència. L'execució, al mateix nivell que en el drama.
Celebrem, i ho fem constar gustosos, que en
aquesta entitat hagin ja vençut els escrúpols que
devien tenir en desempenyar obres amb dama, ja
que avui han manifestat lo contrari. Les demés entitats catòliques, i particularment les de Sant Martí'
poden tenir-ho en compte.
Una audició de sardanes clogué la festa.

D E FORA
Arenys de Munt
SALÓ FAMILIAR. - El diumenge passat tingué
lloc una magnífica funció a càrrec de la companyia
que dirigeixen els senyors Comas i Gualba, i de la
qual formen part les.j actrius senyores Alentorn,
Farnés i senyoreta Guardia.
Se posà en escena La verge boja, essent molt
ben interpretada per la senyora Farnés, la senyoreta Guardia i la senyora Alentorn, i els senyors
Gualba, Comas, Serrapiiïana, Planas, Alsina, Pou
i demés que hi prengueren part.
Per fi de festa representaren la joguina d'en Gumà Ensenyansa superior, en la qual lluiren ses facultats la senyoreta Guardia i els senyors Illa, Serrapiiïana, Planas y Pou, especialment els dos primers, que feren una creació dels seus respectius
papers.
Pera'l diumenge vinent, dia 29, està anunciada

La mare.

Lleida
La companyia de Guinyol Català que dirigeix
l'actor Manel Espinosa, i en la qual figura com
a primera actriu na Pepeta Roca, ha visitat aquesta
ciutat.
Debutà diumenge prop-passat a la tarda, en el
teatre dels Camps Eliseus, posant en escena les
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obres La bruixa, Per vergonya f i El molí parat,

originals totes tres del conegut advocat i regidor del
nostre Ajuntament don Manel Soldevila i Carrera,
i la comèdia en un acte La cosina de la Lola.
Per la nit se representaren, E l burgès i El f i l l del
policia, originals del mateix senyor Soldevila, altra
volta E l molí parat i Per vergonya, i el diàleg c ò -

mic Jugar a casats.

Actrius i actors feren lo que pogueren per agradar, conseguint-ho en més d'una ocasió.

Mataró
CENTRE REPUBLICÀ FEDERALISTA RAD I C A L . — El quadro dramàtic que dirigeixen els
joves aficionats A. Diví i Tomàs Ribas va donar
una funció en aqueix Centre el dissabte a la nit, posant en escena el quadro dramàtic Grapa de ferro,
desempenyat pels aficionats Ribas, Miquel i Pons,
i la dama jove Dolors Milà; el drama Fratricida!!,
posat en escena pel senyor Diví, acompanyat pels
senyors Ribas, Flaquer, Miquel, Dedeu, Figueras,
Pons, Crivillés i la senyoreta Milà, y la comèdia
Amor telefònic, posada en escena pel senyor Miquel,
a qui secundaren el senyor Flaquer i la senyoreta
Milà, que feren les delícies de la concurrència.

Moncada
ASSOCIACIÓ BENÈFICA INSTRUCTIVA. A benefici de les escoles que sosté aquesta entitat,
el dia 21 del corrent, en el teatre de la mateixa, els
aficionats de la colònia d'aquest poble varen posar
en escena el preciós quadro líric L'alegria que
passa, dirigits pel senyor Mora.
Si be es cert que fou un veritable èxit pera tots

els executants, s'ha de fer esment de la distingida
senyoreta Teresa Raduà, que feu una veritable creació al paper de «Zaira», aixís com la senyoreta
Ribó i senyora Mora, les quals van estar molt justes.
També's distinguiren amb molt acert els joves
Campi; Bulbena (A. i R.), Raduà, Ribó, i els germans Batista.
Varen completar la vetllada dugués sarsuelas
castellanes, desempenyadas pels aficionats del
poble.

Sabadell
L L I G A REGIONALISTA. - Diumenge passat
a la vetlla, devant d'una nombrosa i distingida concurrència, va representar-se la popular obra d'en
«Pitarra» E l l l i r i d'aigua, l'interpretació de la
qual anà ajustada, ressentint-se únicament els finals
d'acte de manca d'assajos. Cal elogiar el pulcre treball de la nena Redondo en el paper de «Riteta»,
pel que fou premiada amb aplaudiments. La senyoreta Buixadós, en r«Elena», havia de tenir en
compte que representava un paper de més ingenuïtat. Els senyors Girbau, Penalba i Olivellas,
discrets.
SOCIETAT C H O R A L « G E L A T S » . - E n el
teatre d'aquesta societat, choral, d'alguns temps an
aquesta part han vingut representant quasi no més
que sarsuelas castellanes del genre ínfim, que han
sortit deficientment interpretades. Esperem que al
dedicar-se de nou a representar drama purament
català, començant diumenge pròxim amb Un manresà de l'any vuit, tornaran a treballar amb la mateixa fe i el mateix entusiasme que treballaren la
temporada passada, dirigits també pel mateix director, en Joan Gumbau.

L

C O M E N T A N T LES F U N C I O N S M A X L I N D E R
Desenganyi-s: es car i dolent, perquè l'empresari del teatre s'ha volgut venjar del públic del cine.
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ALANAMENT convidats pel nostre estimat
amic Ramon Parcerissas, vàrem assistir
a rinauguració de les obres de reforma del seu
establiment de xacolatería, pasticería i restaurant «Dulcería Francesa», que té establert al
carrer de l'Hospital.
El decorat, elegant i senzill, però perfecte;
la seva armonització de linies èn tons clars
i agradables, honra als senyors Moragas i Alarma, tant estimats en aquesta casa, com a autors
del projecte i directors de l'execució de les
obres que han embellit extraordinàriament la
botiga del senyor Parcerissas.
Que rebi l'amic l'enhorabona i li desitgem
forces prosperitats.

U

N periòdic barceloní, escrit en català i subtitulat «Revista literària i teatral», se permet, en son darrer número, fer uns comentaris
de mal gust a la propera gestió del S. d'A. D. C.
Vegin-los els nostres llegidors, i fassin un
esforç pera salvar les ofenses que en ell se fan
a la gramàtica:
« En primer lloc no puc per menys de lamentar
la sort que'l destí prepara al teatre català. Després
d'una llarga enfermetat l'envien al Paralel, al teatre
Espanyol pera que passi, la convalescència. H i ha
qui creu que allí curarà; jo, que soc un xic pessimista y ademés que sempre solc mirar les coses pel
costat que cremen, trobo de mal averany això de
trasladarlo tant aprop del . camí del cementiri. Jo
crec que porten males intencions:
preparen la
mort pera enterrarlo després sens que ningú s'en
enteri! jPobre Teatre Català! jqué mal te tracten!
Jo fins crec que'ls actors s'hi resisteixen a anar-hi;
fa mitj any que preparen la companyia y aquesta
es l'hora que encara no han arribat a completaria.
i Q u é pensen? ^ A la fí se posaran d'acort? jDeu ho
vulga! Asseguren que ve d'América pera posarse
al frente de la companyia en Manolo Salvat. N o es
mala adquisició. jMals ratos han passat en busca
de primer actor! Els que desitjaven ja tenen compromisos contrets. H i ha hagut qui s'ha ofert y no
l'han volgut; jes clar! Dels noms de les actrius recordo l'Emilia Baró, Verdier, Mestres y P l l Actors: en Capdevila (Carles), Goula, Daroqui, Ayme-
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rich, Guixer, Casanovas, Galceran y... no tinc noticia de ningú més. D'estrenos y nom d'autors \ una
enigma! Esperem amb ansietat l'apertura pera desvaneixer algún dubte que'ns té un xic preocupats.»

Ara be. L'Escena Catalana i EL TEATRE CATALÀ ja publicaven, fa dues setmanes, la llista
oficial d'aquesta companyia, que f a mitg any
que's prepara i aquesta es l'hora que no s'ha
arrribat a completar (segons diu l'autor del
comentari copiat), i la mateixa no ha sofert
cap modificació fins ara, ni es fàcil que la sofreixi més endavant.
Malament comencen, si ja, pera fer campanya
contra'l Sindicat, se recorre a mentides i falses
informacions que sols poden ésser dictades
per un esperit mesquí de botigueret a qui li
van malament els negocis.
Hi ha gent que no hauria d'escriure en català per dues raons poderosíssimes: la primera,
perquè no es de bon català atacar sense solta
lo que pot donar dies de glòria a Catalunya,
i la segona, perquè abans de posar-se a escriure
cal saber-ne, i entendre de lo que's vol escriure.

A

HIR divendres devia ésser llegida a la companyia del S. d'A. D. C. la farsa en un
acte, d'en Rusinol, E l triomf de la carn.
Tenim referències de que aquesta nova producció de l'estimat autor 6!El místic es de lo
més graciós que ha sortit de la seva ploma,
sempre propensa a les més gustoses ironies.

E

L drama E l gran Aleix, del nostre amic
Puig i Ferreter, ha estat traduit al castellà
per en Josep Francés, i serà una de les primeres obres que's posaran aquest any a l'Espanyol, de Madrid.
En Jaume Borràs, que l'estrenà en català,
serà qui en castellà la donarà a conèixer al públic madrileny.
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R. Turró.

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

TREBALLS DE TOTA MENA
Ronda de Sant Antoni, núm. 46

Nostres follctins
Van en aquest n ú m e r o setze pàgines de la notable c o m è d i a en tres actes, original

SOL IXENT
amb tanta acceptació rebuda pels nostres llegidors, i altres setze (primer folleti) del
quadro de costums gitanes, d'en JULI VALLMITJANA,

E.L·S ZIN-CALÒvS
(Els

gitanos)

Tothom sab I"èxit que aquesta obra va tenir a l'estrenar-se al teatre Principal,
ont se representà m é s de xeixanta vegades seguides, amb aplaudiment general, valent al seu autor un dels èxits m é s justificats.

ELS

ZIN-CALÓS
(Els

gitanos)

fou' publicat en edició especial, i aquesta està avui completament agotada. Es per això
que EL TEATRE CATALÀ s ' e m p r è n la segona edició, amb la seguretat de que'ls seus
afavoridors la rebran amb satisfacció.

ELS

ZIN-CALÓS
(Els

gitanos)

ve a donar m é s valor al ja innegable de la nostra biblioteca, única, moderna, selecta, essencialment catalana, enfilall de noms prestigiosos i reconeguts: ADRIÀ GUAL,

APELES MESTRES, ALBERT LLANAS, AIMBROSI CARRIÓN, JOAN PUIG I FERRETER, JOSEP
^ P ^ ^ I ^ ^ ^ J U M VALLMITJANA...

Els qui desitgin tenir enquadernat LA GITANA VERGE poden passar per l'Administració, Porta-ferriça, 17, aont, mitjançant Tentrega deis folletins en bon estat i la
quantitat de VINT CÈNTIMS, se'ls donarà Texemplar corresponent.

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

