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DOLORS PLA, actriu còmica del Sindicat, que ha obtingut un remarcable èxit en l'obra «La victoria^dcls cent deu
Fot/Amadeo
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'A'darrera conferencia de Teximi Ignasi
Iglesias sobre la Vitalitat del Teatre Català ha constituit el fet sensacional de la
setmana.
Quan semblava que Tilustre autor d'Els
vells anava a empendre de nou el seu brillant apostolat en defensa de l'art dramàtic
de Catalunya, ens sorprèn i ens desencanta
amb l'anund d'una actitut inversemblable
i contradictòria.
El notable dramaturg, després de cantar
eloqüentment, una vegada més, les glòries
de la nostra escena i de fuetejar crudelment
els antipatriòtics enemics del Teatre Català,
ens participa que se separa del Sindicat
d'Autors Dramàtics Catalans.
Per q u è ? Aquesta ha estat l'unànim pregunta, després de deixar repòs a la sorpresa.
. ••;
No hi ha disparitat de criteri, entre'ls
components d'aqueixa institució patriòtica,
que obligui a cap sacrifici personal. Se treballa amb fe i entusiasme; se soporten, resignadament i sense desfallir, les contrarietats, i- són rebudes amb joia Içs adhesions,
cada dia més nombroses i efusives, del bon
poble.

r

més que l'apoi i lajconsideració dels seus
companys, i si no, recordi-s que precisament el motiu de la fundació del Sindicat,
fou la solidaritat dels autors dramàtics catalans en protesto de l'ofensa rebuda d'un
empresari per l%utor de Flors de Cingle.
Constituiria, per lo tant, una mala acció
per part de l'Ignasi Iglesias, que no s pot
ni somniar-ho creure-hi, el que injustificadament abandonés als companys que tot
ho han sacrificat pera defensar la dignitat
dels autors, i amb ella la del Teatre Ca-

Per quin motiu, doncs, l'Iglesias abandona una obra en la qual tant hi ha colaborat, i quan precisament està en vies d'afermar-se i donar una bona temporada?
Coneguda l'extremada modèstia i humilitat de l'Ignasi Iglesias, ens podria arribar
a fer creure que'l seu gest era una actitut
adoptada pera evitar uns imaginaris conflictes al Sindicat. Tampoc sabem trobar-li
la llògica.

talà.-^l-^'^A'^J;^ • :v• V ! ^ . . l ^ r - ^ '
Descartada tota probabilitat de que l'Ignasi . Iglesias pugui justificar la seva extranya decisió, hem de creure solsament
que la seva retirada del Sindicat no es
altra cosa que unes paraules llençades en
l'acalorament de l'improvització, i que estaven lluny de la voluntat i dels desitjós
de l'eminent dramaturg.
Ell, que ha remogut la conciencia catalana en pro del Teatre de la terra, era el
menys indicat pera abandonar la munió de
catalans convertida a la religió de l'art dramàtic de la pàtria per la paraula càlida
i entusiasta de l'apòstol.
No té dret, l'Ignasi Iglesias, de sembrar
desenganys quan ell mateix, i en pitjors
circumstancies que les actuals, ha entonat
sanes notes d'optimisme.
No li està concedit a cap capdill abandonar en lo més fort i perillós de la batalla els seus soldats que amb entusiasme
i fe el segueixen. Això constituiria, a més
d'una manca de lleialtat, una covarda deserció.
. 'Í^^H

Davant dels injustificats atacs de que ha
estat objecte l'Ignasi Iglesias, no ha trobat

Francament, aquesta es la nostra opinió,
ben segurs de que interpretem la de tot

tf£J
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Catalunya, i que forçosament ha de merèixer l'aprovació i l'assentiment de l'autor de

Lhome de palla.
Ens atrevim a dir, doncs, sense por d'esser desmentits, que les paraules pronunciades per l'Ignasi Iglesias, i que tanta
alarma i comentaris han causat, no tenen
l'alcanç que primerament semblaven tenir,

• •
GENT DE TEATRE

GERARD

HAUPTMANN

'Hauptmann ha complert
cinquanta anys. L'Hauptmann ha estat guanyador del premi Nobel.
Contempleu per uns
instants la faç den Gerard Hauptmann, i saludeu en ella TUnivers de
Tactual sentiment poètic.
Pel front diríeu que es un bard germànic dels que, amb el nom d'skeopas, exaltaren els sentiments populars al peu de la
vella alsina, referint els fets del lliberador Armini; pels ulls, creuríeu que us trobeu en presencia del tret perforador, subtilment britànic; per la flonjesa dels seus
'lavis i la consistència de sa total expressió

CATALÀ

i que'l notable dramaturg continuarà treballant amb armonía i fe, com lin ara, junt
amb el seus companys, pera Tenaltiment
del Teatre Català.
I tot lo que de contrari's digui són petiteses i discòrdies bisantines que desdiuen
de la grandesa de la nostra Dramàtica.
X.

•
dolça i reflexiva, tindreu la visió de la més
enlairada llatinitat, i el conjunt, ah!, el conjunt de sa faç! es un arc iris i una encoberta tempesta de sentiments a totes les
races adaptables, i saludables pera totes
elles.
''.•
> JfeBHHK'
Amb motiu del seu cinquantenari: l'Alemanya sencera l'ha festejat. Hauptmann ja
viu en la joventut dels hèroes. I sabeu
quin es el més gran triomf de THauptmann ? Que ha fet poesia sense preocupar-se de fer el poeta, que ha seguit devotament el culte de la seva creencia estètica
sense menyspreu de la vida; que s'ha
sentit potent davant dels vents molestos de
tota escola tendenciosa, que ha tret de la
llegenda antiga l'emoció nova..., i aixís es
arribat, serè davant del sol, que un jorn se
mostra als homes vicioriosos..., i el món
l'aclama!
L'Hauptmann ha complert cinquanta
anys!
£
L'Hauptmann ha estat guanyador del
premi Nobel.
No al dramaturg, no al poeta alemany
el premi Nobel es concedit aquest any,
sinó al poeta i al dramaturg de totes les terres, al guiador del sentiment poètic Universal.
ADRIÀ G U A L
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Gran Teatre del Liceu.—Un ballo in masckera. Feia vintiun anys que no s'havia re-

presentat en el nostre Gran Teatre.
Es de les primeres obres que escrigué en
Verdi, i com a filla de la seva època, està escrita amb extremada senzillesa i es tota ella
d'una gran ingenuitat de factura. De la mateixa manera, son senzillíssims dels procediments de tècnica instrumental.
Es clar que aquest genre, avui ja en desús,
el rebutgen fins els esperits més senzills, per
haver-se operat arreu un canvi radicalíssim de
gustos musicals, però això no justifica en cap
sentit la forma despectiva amb que alguns senyors han donat compte de la representació
d'aquesta obra.
El nom ilustre i gloriós den Verdi creiem
que mereix un xic més de respecte.
Per lo que atany al públic que assistí a la
primera representació de Un ballo in maschera, podem dir que seguí el curs dels tres
primers actes amb bastant interès, i aplaudí en
alguns passatges l'afiligranat treball de la Kaftal, l'Stracciari i en Famadas. No obstant, el
veritable interès del públic estava concentrat
en l'execució de Tacte quart, ont l'Stracciari
feu gala novament de la magnífica potencialitat de la seva veu. La romança d'aquest acte l i
valgué una de les ovacions més sorolloses que
haguem pogut presenciar a Liceu. No's poden demanar més art i mestria en l'interpretació d'aquell inspirat fragment. Aplomat, sobri
de gest, adoptant una pose perfecta i apropriadíssima, tota la melodia fou dita pel notable
cantant amb una gran riquesa i expressivitat
de matisos. L'èxit obtingut per l'Stracciari fou,
doncs, memorable.
En quant al tenor Famadas, cal consignar
que camposà molt be el seu personatge, i , ademés de cantar-lo amb una discreció i acert
molt estimables, tingué moments felicíssims
que'l públic premià amb xardoroses i espontànies ovacions.
Com a cantant y com a artista, reuneix en
Famadas molt bones condicions que esperem
posarà de relleu en obres més interessants

que Un ballo in maschera.

La senyoreta Margot Kaftal cantà la seva
part amb aquell art seu, superior i exquisit,
i tant la senyoreta Qelgich com la senyora
Alasia contribuireu lluidament a arrodonir el
conjunt molt elogiable, amb que s'ha interpretat l'antiga obra den Verdi. — J. D. V.
*

*

«
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Rigoletto fou l'òpera escullida per en V i glioni-Borghèse pera celebrar la szvaserata
d'onore. Aquesta tingué lloc el prop-passat dimecres, i el nostre Liceu oferia un aspecte brillantíssim; tal fou la immensa gentada que s'hi
congregà.
L'execució de la coneguda obra fou, en detall i en conjunt, ben digna d'elogi.
En Viglione-Borghèse, a pesar d'haver sofert sobtadament una lleugera indisposició,
donà força relleu al seu personatge, i en les
situacions més culminants provocà aplaudiments entusiàstics i demostrà, com abans ho
havia fet amb l'Otello, ésser un baríton de moltes facultats.
Amb la part de «Qilda» se presentà l'artista
catalana Mercè Llopart. L'impressió que causà
en el públic del Liceu no podia ésser més falaguera. La gentil artista, que tants èxits ha alcançat ja fóra de la nostra pàtria, posseeix una
veu extensa, de timbre argentí, i té una extraordinària agilitat de gargamella. Això, una
figura esvelta, i una gran sensibilitat artística,
són condicions que li obren el camí dels
triomfs més sorollosos.
El públic, excelentment impressionat per
l'art i delicadesa amb que cantà la seva particella, la feu objecte de fortes i entusiastes ovacions, que compartí amb en Viglione-Borghèse, el tenor Ciaroff i la excelent contralt senyora Alasia. — D.
PARÍS
Comédie Française. — El curt acte de monsieur Henry Bordeaux L'ecran brisé ha estat molt
interessant. Una interpretació esplèndida l i ha estat
donada per Mme. Marcelle Qéniat i en Fenowe, que
la considerem com un tema favorable al desenrotllament de les qualitats dramàtiques dels còmics.
En l'escena capital de la obra, Fenowe i la seva
hermosa companya despleguen una molt forta v i r tuositat.
La bonica obra Blanchette ha estat molt ben acullida pel públic francès.
Palais Royal. — Feia ja molt temps que'ls humoristes donaven unes obres tant basades sobre el
vaudeville dolent i xabacà que ja's feia quasi i m possible. Avui, sortosament, l'intervenció dels humoristes de talent fan que torni a reviure el veritable vaudeville, que a passos agegantats triomfa, pera
assolir les veritables comèdies, i molt prompte
l'ombra de Molière podrà tornar a somriure pels
esforços que fan els que'l succeeixen.
I el públic en resta content, d'aquest canvi, i s'hi
snscriu cada jorn més.
L a Presidenfe, la nova obreta de M M . Maurice
Hennseguin i Pierre Veber, en son fons es un veritable vaudeville, i especialment en el segon i tercer
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actes. Molt ple de fermesa i de caràcter es el primer, veient-se desfilar meravellosament les siluetes
elegants dels seus personatges.
Es una d'aquelles comèdies tant finetes, en les
quals els públic hi riu satistet, i que no ha de forçar l'imaginació per capir-la.
L'interpretació fou colossal en extrem, i la presentació, totalment esplèndida.

NOTICIARI

D'ITALIA

Roma. — A la capital de l'Italia fa ja temps que'l
teatre dialectal hi fa estada; ara en un teatre i ara en
altre, el públic el segueix, i la critica no l i escatima
tota mena de consideracions.
A l Nazionale, després de la companyia siciliana
hi ha actuat, durant tot el mes de Novembre, la
companyia napolitana de l'Adelina Magnetti, i cada
dia el teatre s'ha vist concorregut de públic, desitjós d'admirar el treball d'aquesta artista i el valor
de les obres que ha representat.
En pocs dies ha donat dugués obres d'autors napolitans, i totes dugués han obtingut un èxit en extrem falaguer.
Niny-Bijou, drama en dos actes de l'Ernest M u rolo, fou rebut per la crítica sen^ cap mena de reserves, mes jo crec que amb tot i el mèrit d'aquesta
obra, de no haver estat posada en mans de la companyia de la Magnetti, ni de bon troç l'èxit hauria
estat tant franc.
Al acabar-se l'obra, el crític de L a Tribuna deia
que'l públic romà tenia obligació d'anar al Nazionale pera veure interpretar a la Magnetti el segón
acte de Niny-Bijou, i tenia raó.
Comptades vegades se dona'l cas de veure una
actriu tant completament identificada amb el personatge que representa com en aquesta, i es que
l'autor ha fet una obra tant sencera i tant de socaarrel napolitana, que la Magnetti, que ho es de cap
a peus, s'ha sentit fosa dintre'l drama, i ha donat
al públic, amb son treball, una visió admirable de
lo que es la vida napolitana.
Aquesta actriu es a Napoli lo que es en Grasso
a Sicília: el reflexe de la seva terra.
Després de l'èxit de Niny-Bijou semblava difícil
trobar una altra obra que pogués aguantar-se a la
mateixa alçada, mes això, que semblava impossible,
fou una realitat hermosíssima el dia de l'estrena de
Giovannino o la morte, drama en dos actes, tret
d'una novela de Matilde Serao per l'Ernest Murolo.
No conec la novela, però sí que dic, amb tota
sinceritat, que'l drama es fet de nià mestra, i que
les seves escenes són un enfilall de quadres bellament descrits i emocionants tots ells.
L'èxit fou sorollós i merescut.
Novament la Magnetti demostrà ésser l'actriu
quasi be única, per ara, pera interpretar els papers
essencialment napolitans que'Is autors, confiats
amb ella, escriuen.

Els altres actors i actrius l i fan sempre bon cos
tat, i dit això queda fet l'elogi de tots ells.
Al Constanzi inauguraran la temporaéa lírica
amb L a Walkiria, pera la qual obra han contractat el nostre paisà, el tenor Raventós, de qui la crítica italiana ne fa tots els elogis que's mereix, i això
que són molts.
M i l a n o . — La companyia de la Virgínia Reiter
estrenà, dintre poc, l'obra d'en Rusifiol, Els savis
de Vilatrista..
Sota'l títol de l'obra l'empresa hi posa lo següent:
« De gran èxit a Espanya. »
Al Dal Verme, el mestre Zandonai ha estrenat la
seva última òpera en tres actes Melenis.
He llegit diverses crítiques d'aquesta òpera, i p^r
elles puc deduir que no ha obtingut, ni de bon troç,
l'èxit de la Conchita, que s'estrenà l'any passat
i que soportà tot el pes de la temporada en aquell
teatre.
N'obstant, tothom l i regoneix un avenç notabilíssím en la manera de tractar l'orquestra, més no
hi ha en ella inspiració, i això, a Itàlia, no's perdona.
A l Lírico, després del fracàs de la Cingallegra
vingué el de Radda, i darrerament fins la Cavalleria fou xiulada, degut a la dolenta interpretació
dels artistes.
Si no tenen més sort amb Zingari, del mestre
Leoncavallo, que dintre poc s'estrenarà, la temporada haurà estat un veritable fracàs, tant artística
com materialment.
A Milano hi han ara tres teatres d'òpera, i en tots
tres la gent hi va, si les obres són ben cantades
i hermoses.
Venezia. — Fa pocs dies ha estat tancada l'Exposició d'Art, oberta el mes d'Abril darrer.
L'èxit ha estat formidable i d'ell ne donen idea
els números següents:
Visitants: 432 m i l .
Valor de les obres venudes: 1.600,000 lires.
Per l'any 1914 se diu que també hi pendrà part
l'Espanya, i jo, des de les columnes d'EL TEATRE
CATALÀ, faig una mena de crida als nostres artistes
pera que hi concorrin, ja que jo he vist allí obres
que ni de bon troç poden soportar comparació
amb algunes d'artistes nostres, i han estat pagades
a preus fabulosos.
Es precís fer-se càrrec de l'immens nombre de
forasters de tot el món que visiten Venezia, i de la
diversitat de gustos artístics amb que es visitada
aquella Exposició.
Jo tinc la convicció de que'Is nostres artistes, en
cas de que hi concorrin, ne treuran glòria i profit.
No ho dic per chauvinisme, no: ho dic perquè,
després de visitar aquella Exposició, n'estic convençut.
R. VILARÓ I G U I L L E M Í
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lleus ni les lletres l'accepten. La veritat aquesta es un vici plebeu, del qual no'n queda ja,
rgairebé, ni la més petita ombra...
0
l 0
Per totes aquestes raons, quan se parla
Q
9
é
de teatre són una aberració els llocs comuns:
«copiat de la realitat», «es un quadro de
la vida», i altres i altres... La realitat, la
vida, la naturalitat certa, tal com són fóra
La mentida es, avui com avui, i ha estat del marc escènic, no hi caben entre bastidors.
en tot temps, una de les més belles virtuts Per això el dramaturg les envolca en admicivils. Serà pecat el mentir, segons ens en- rables mentides, les disfreça amb la galasenyaren a l'escola, però en la realitat de nura del seu ingeni, les dona un verniç
la vida ens trobem amb que'l pecat veritable de cosa excelsa i admirable, i les fa agraconsisteix en l'inflexible respecte a la veritat. dables, interessants, emocionants, /quan més
Sense la mentida, el viure seria una fun- destre es l'artista en cobrir les realitats amb
ció insoportable. Si no s'hagués inventat la la subtil gràcia de la seva fantasia, semblen
polidesa, si el fingiment, l'hipocresia, la fal- aquestes realitats més reals, menys inversetat, el dissimili fossin sentiments suscep- semblants, més «quadro de la vida»...
No, no, amics llegidors: mentida tot;
tibles d'arrencar de les nostres costums, aviat
clamaríem pera reintegrar-los-hi davant la mentida la comèdia, el drama, l'obra escènica tota; mentida l'escenografia — genial
brutal realitat de les passions.
Aixís, la correcció disfreça, a voltes, una mentida!...; — mentida els transports i les
ànima mesquina; el fingiment, una lletgesa efusions dels actors; mentida la música
horrible; l'hipocrisía, un esperit rastrer; la i la crítica, mentida...
Ja s'ha dit que'l teatre es la gloriosa ficfalsedat, una passió criminosa; el dissimul,
ció de la realitat. Però si la realitat mateixa
una malsana intenció...
La veritat, doncs, es prou més insopor- es una ficció, com no ho serà el teatre ?
Si les nostres relacions de cada dia són
table que la mentida.
I es que la veritat absoluta no existeix, agradables per la mentida que les subtititza;
mentres que la mentida sura arreu, malgrat si'ls nostres ideals, les nostres conviccions,
els nostres entusiasmes per la mentida són
l'aforisme resi lo contrari.
En ciència, les veritats d'avui són negació forts i són eterns; si trobem una grata comde les d'ahir i els deus saben les sorpreses placencia en. amagar als ulls del propri esque l'avenir ens reserva, davant dels fets llu- perit les propries lletgeses, si'ns mentim
minosos que han de desmentir les que ara a nosaltres mateixos, com, el teatre, pot ser
real ?...
tenim com a veritats innegables.
No ho pot ser. No ho déu ser. E l teatre
En filosofia, no cal dir-ho: les afirmacions
dels uns són rodonament negades pels al- real, el teatre veritat, seria repugnant, intres, i encara està per dir la veritat indis- admisible.
Quedem, doncs, en que la mentida es una
cutible...
I en art...! En art justament es ont la de les més belles virtuts civils.
La veritat absoluta no existeix; res es cert
mentida adquireix la més sublim expressió,
ont es exaltada amb més amor i amb més i tot mentida. Ens cal dubtar pera fruir,
bellesa, tant, que l'art en sí es la més gran i dubtant dubtant, fins dubtem de la certesa que hi puga haver en aquesta lleugera
i més adorable mentida dels segles...
La veritat no es de l'art. La veritat nua, glorificació de la mentida.
descarnada, aquella veritat tant certa que
PUCK
dient-la's perden les amistats, no hi cap,
en l'art; no l'expressa la música, no l'immortalitza la pintura, el fang no li treu reiimiiiiiiiiii.'iiiiiiih'iiiii,ii
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LES ESTRENES DEL SINDICAT D'A. D. C.
La Victoria dels cent déu, farsa
en un acte i tres quadros, de I'AN-

TONI MUNTANOLA.

UALSEVOL aficionat a coses de
t e a t r e s que c o n e g u é s les

obres Jordi Heichler, Lexministre, La esbogerrada i La
victorià dels cent dèu, sense
saber qui n'es Tautor (si això
fos humanament posible!),
no podria atinar que fossin
pas germanes ni sols dug u é s d'ellas. En Muntanola, durant el
temps que escriu pera'l teatre s'ha anat
deixant portar per les influencies que successivament se li han presentat a ferir-li la
portentosa imaginació que'l caracteritza.
Aixís el teatre alemany va portar-lo a escriure el drama Jordi Heichler, el teatre italià feu concebir-li Lex-ministre, el teatre
francès La esbogerrada, i darrerament el
teatre castellà (Benavente i Marquina especialment) l'ha e m p è s a portar a l'escena la
farsa que'ns ocupa. Es un mal greu; pera un
autor jove, anar a beure en les fonts d'nspiració dels mestres? N o . P e r ò el defecte
den Muntanola es Tinconstancia. El divagar continuat podria perjudicar les condicions que l i són proprias; i la mala orientació podria portar-lo a fracassos ben dolorosos, o a — lo que seria m é s d o l o r ó s encara — que no d o n g u é s lo que pot donar.
Aquesta vegada creiem que s'ha col·locat
en un millor camí, que, de seguir-lo, p o d r à
en ell desenrotllar totes les condicions
d'autor dramàtic, que ja des de la primera
obra estrenada, malgrat tot lo dit, ha donat a compendre que posseeix. I diem que
s'ha posat en bon lloc p e r q u è en la darrera
obra ha nacionalitzat l'acció; i ha refusat
caràcters i procediments exòtics, s'ha inspirat t a m b é en obras d'altri p e r ò amb m i llor treball d'assimilació.
En el primer quadre de La victorià dels
cent dèn, p r ò l e g de l'obra, l'autor fa la presentació dels tres personatges principals
de la faula; tres vagabonds : el poeta jove,
ardit, fornal de bon h u m o r i d'il·lusions; el

vell músic, senzill, pacient, i arca de bonhomia, i el que no té edat senyalada ni
compresa, pervers i viciós, rastrer i prosaic. Una trinitat molt ben escullida, que
enclou un gran simbolisme. Aquest p r ò l e g
de presentació està escrit amb força traça
i deixa ben dibuixats els tres personatges,
però creiem que guanyaria si no fos de
tanta durada. El primer acte, molt fresc
i ben interessant, se'desenrotila en ma plaça, davant de l'Hostal de la Cabra Blanca,
aont van a realitzar la primera aventura els
tres vagabonds; està ple de color, de moviment i de gràcia i d'ingeni; es una deliciosa barreja de lirisme i situacions c ò m i ques que teixeixen la farsa, fent esclatar la
rialla franca dels espectadors i pessigollant-los d o l ç a m e n t les orelles pera fer-los
tornar a somriure.
El segón acte passa en l'interior de
l'hostal; es inferior al primer i no té la
frescor d'aquest. En ell en Muntanola hauria pogut refermar situacions còmicas i no
ha fet m é s que deixaries apuntades. S'arriba al desenllaç amb precipitació, i en
canvi t é . algunes escenes sobradament
llargues.
L'obra, està escrita en vers i prosa i té
fragments molt cuidats, encara que amb
influencies d'altres poetas en alguns moments,. • í •.:>.:? V' ^ í p v m c í
La victorià dels cent dèu, en conjunt, es
ben digna d'elogi i creiem amb sinceritat
que en Muntanola ha assolit ja el moment
propici pera no emmatllevar res d'altri i de
constituir llur personalitat. T é grans condicions ; aixi tingui perseverancia i seny
pera no deixar-se influir. Lo que cal es
que faci m é s cas de lo que ell pot fer, i no
l'enlluerni lo que han fet els altres.
En l'interpretació de l'obra's distinguiren la senyoreta Pla i en Carles Capdevila,
donant vida als respectius personatges que
representavan, amb gran amor i caracteritzant-los amb detalls ben propris de la farsa,
tal i com d è u ésser jugada pera que dongui'l resultat just i precís. Els espectadors
han de riure, escoltar, veure i anar r u -

^(^^^f^^
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miant, tornant a riure, i aixís; burla, burlando..., se van teixint les farses, fetes
a pbsta pera dir moltes coses de gran trascendencia..., tanta més trascendencia quanta més sigui gran la íraça de l'autor pera
fer viure i parlar els personatges. Sigui-m
p e r m è s , com a exemple, retreure el nom de
Cervantes i esmentar la gran farsa, Tobra
capdal que's nomena El ingenioso Hidalgo

Don

Quijote de la Mancha.
Epítalami, tragèdia en un acte,

dc I'AMBROSI CARRIÓN.

El dramaturg ha triomfat.
Després d'El fill de Crisi i de la tragèdia
Tribut al mar, abdues obres d'estil clàssic,
en les quals el poeta havia vessat abundors
d'inspiració, en Carrión ha donat araa Tescena Thermosa tragèdia Epitalami, que ha
vingut a cloure la corona que des d'avui ha
de consagrar-lo com a un dels nostres p r i mers autors. Jo, en les tres obres esmentades, les primeres que s'han representat d'ell
en els escenaris habitats per companyies catalanes en els teatres Romea, Principal i Espanyol sucessivament, hi veig un s í m b o l :
tres obres en un acte: tres èxits; tres tragèdies: tres premis. En els Jocs Floi*als de la
d r a m a t ú r g i a catalana, el públic els hi ha donat amb aplaudiments. Tribut al mar, premi de pàtria. El fill de Crist, premi de fe.

Epitalami, premi d'amor.
Veritat que fins per l'índole de les obres
hi escau perfectament aquesta classificació?... En C a r r i ó n crec, — i ho declaro,
deixant de banda influencies de bona amistat, sincerament— pot i d è u proclamar-se

Mestre, Vol dir que en Epitalami no hi hagi
cap defecte?... Si ho cregués aixis diria que'l
n o m e n é s s i m Apòstol, i llegeixi-s be: he dit
de declarar-lo Mestre. P e r ò lo que sí dec
dir, i ho declaro amb respecte als que o p i nen noblement amb divergència i a despit
dels cucs de terra, rastrers i xorcs, que s'han
atrevit a parlar-ne influïts de partit pres, declaro, repeteixo, que la primera meitat de
Tobra es, teatralment, una meravella. Tota
la tragèdia es una p r o d u c c i ó ferma de poeta;
els personatges han estat concebuts amb
clara visió i pintats de m à mestra. La mai-

nadera, protagonista de Pobra, es una figura
de les que no s'esborren; els tres marxants,
figures e p i s ò d i q u e s , són tres aigua-forts...
P e r ò lo que m é s encanta de l'obra es que,
del petit argument que enclou, el poeta ha
sabut donar-hi tal relleu i desenrotllament,
ha sabut entrellaçar les escenes i presentaries amb tant d'art, que d e s p r é s de vista la
tragèdia sab greu de que no n'hagi fet més
que un acte, no prolongant Tencis que'ns
encanta i gronxa amb m ú s i c a d ' a r m ò n i c s
versos i sobressalts d ' e m o c i ó tràgica. L'epitalami de sang que la mainadera canta enles
noces del que va robar-li l'honra i la desprecía, es l'odi que esclata del cor ferit; la
tendra cançó que taral·leja tot breçant el
fill, es l'amor únic que coba; i de la barreja d'odi i d'amor ne ve l'esclat, la tragèdia; l'estrofa que té per elements la mort
del malvat i la follia de la pobre mainadera.
El final de la tragèdia, aquell amor que
passa del marxant jove i ardent que retorna en cerca de carícies i's topa amb la mort
i amb la follia de la d ó n a desitjada, que'l
fan recular, es una troballa. A m i c Carrión,
jove poeta, mestre en la d r a m a t ú r g i a : per
molts anys, i en profit vostre i del teatre català.
Va estrenar-se una decoració den Rocarol, molt hermosa, p e r ò l'obra va presentar-se i vestir-se, en general, bastant malament. La gran força de la t r a g è d i a va esborrar aquests defectes, que en altres ocasions
haurien pogut contribuir a un fracàs.
De l'execució puc dir que fou t a m b é bastant deficient en conjunt. Val a fer una excepció molt remarcable: I ' Emilia B a r ó ;
aquesta actriu nostra, ben nostra, per quina
boca's destrien els versos amb meravella
tanta, que guanyen en cadència i armonía,
prodigi ben poc sovint que ni de lluny pugui dir-se dels d e m é s actors i actrius catalans, l'Emilia Baró, repeteixo, en l'estrena
d!Epitalami, ha vingut a fer ben remarcable
que es la millor actriu tràgica, potser Túnica
de Catalunya. E n c a r n à la mainadera magistralment, sense faltar-li detall: el trajo,
la veu, les actituts, els crits, les rialles, les
s ú p l i q u e s , tot, en fi, va servir-li pera arrodonir el conjunt de l'interpretació i crear
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un personatge el nom del qual pot escriure-s en lletres d'or en les p à g i n e s de l'historia del nostre Teatre Català. — V. HERS.

LA ROGETA
I deixa-1...
LA BLANCA

* *
Me toca a mi dir unes paraules d'aquesta
d e c o r a c i ó t a n t plena d'ambient amb que s'ha
revelat en Josep Rocarol; per encàrrec del
Sindicat d'Autors Dramàtics Catalans.
En Rocarol no pinta pas com un e s c e n ò graf. Anima de poeta; ell vol conèixer,
abans de c o m e n ç a r a treballar, l'obra que
ha d'ornar amb colors i l l u m .
I conegut Epitalami, no podia demanarse m é s ferma interpretació de l'ànima que
batega en Tobra den C a r r i ó n . Sobre la v i b r a c i ó de la festa hi plana la tragèdia que
ha d'enterbolir-la. En Rocarol ha donat
t a m b é a l'entonació general de la seva decoració, a la lluminositat de la casa blanca,
al resplendor del cel blavíssim, una velació general que predisposa a l'espectador
a emocionar-se amb la sola força de l'ambient gris, misteriós, encantat...
Estem poc acostumats a veure una p r i mera obra tant forta i positiva com es aquesta d e c o r a c i ó . Dibuixada conciençosament,
treballada curant els detalls, ens s o r p r è n
que, per manca de temps potser, els p r i mers termes no siguin tant fets com el
fons. N o obstant, hi ha a la dreta una entrada al pati que, per la gràcia de les linies
i la grapa del dibuix, es una cosa definitiva.
Saludem aquesta aparició d'un e s c e n ò graf jove aquí ont tant poc se fan notar els
joves que pinten decoracions.
I diguem-ho, per amic que'ns sigui en
Rocarol. — AVELÍ ARTÍS.

No hem d'escoltar-lo pas.
LA ROOETA

Això li ensenya
el boc barbat que porta per les cabres.
L'ENCANTADA

Com que es el diable!...
EL PASTOR (rient çorrut)

Bah! No us feu esquerpes,
que quan es fosc, per sota les arbredes...
LA ROOETA

Què sabeu vos?
EL PASTOR

Si a nit me vas confondre
amb el minyó que sabsl...
LA ROGETA (tapant-li la boca)

Oh! el mala llengua!...
EL PASTOR (treient-li la mà de la boca)

No tinguis por. No's pot dir pas què fèiem!

(Totes les altres riuen sorollosament;
ella sembla, de primer, indignar-se; a la f i
s'acosta, i amb gestes discuteix amb el
vell i les companyes. L'Encantada s'aparta
d'elles i avença, fins que veu la Mainadera,
i llavors diu, tornant-se a atançar als que
aanven amb ella:)
L' ENCANTADA

Mireu-s, la mainadera!
LA ROOETA

a terra, com un goç.

Està arraulida

LA BLANCA

Me fa feresa
una dóna com ella. Riu i canta
tant aviat com gemega i llença xiscles
espantosos. Es folla!...
L'ENCANTADA

*

* *

« E P I T A L A M I » ( fragment)

Mai ens parla,
a nosaltres. No més amb els que passen
per davant de la casa fa conversa
i riu amb ells.
LA ROOETA

(S'ou, proper, un caramell, que diu una
tonada joiosa. Una riallada de dones joves trenca el silenci. A poc surten el Fastorf un Rebadà, que es el que toca el caramell, i tres moces: la Rogeta, la Blanca
i l'Encantada, rient de les coses que diu el
Pastor, que es com un sàtir, vell i golut,
rialler i satisfet.)

No sé perquè la tenen.
LA BLANCA

Fa llàstima a la núvia!
EL PASTOR

Sé de fembres
com ella, que són dades al diable!
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EL PASTOR

L ENCANTADA

Parlem-li!

Jo tinc de fer que't llencin,
com goç rabiós, d'ací, i a cops de pedra
t'empaitaré.

LA ROQETA

Fes-ho tu!

L' ENCANTADA

LA BLANCA

Deixeu-la! Si fa llàstima!

(Van fent-se arrera.)

No goso...
EL PASTOR (acostant-s'hi)

Digues;
mainadera : què fas ací arraulida?

(Ella no respon, mes alça la faç, tota trasbalsada.)

Per què tu no has vingut amb tots nosaltres

a les noces?

(Altre silenci.)

No'm sents?
L ENCANTADA

Com te plauria

l'haver-hi estat!

LA MAINADERA

Si han fruitat mes entranyes, só més verge
que no pas valtres, car m'han pres per força...
No més el cel fou compassiu donant-me
el fill pera consol, que ell, en l'afrosa
tenebra que'm cobreix, com una estela

brilleja...

(Una pausa.)

Mes... què feu ací, mirant-me?
Aneu a dins, que'Is convidats s'atancen
i prompte ovirareu la blanca núvia,
que torna a son casal...
LA ROOETA

LA ROOETA

L'esglesia enlluernava!

el nuvi en braços.

LA MAINADERA (s'alça d'íin Salt)

Au d'ací, que no'm plau pas escoltar-vos!

(Elles se fan enrera.)

Sé que vol dur-la

LA MAINADERA

també'm dugué...

Una nit afrosa
LA BLANCA

LA BLANCA

Què dius?

Quin mal t'hem fet?

LA MAINADERA
LA MAINADERA

ara a vosaltres!

(tapant-se la faç amb un braç, esverada)

Deixeu-me! No vos parlo

Res! Si só folla!...
EL PASTOR (encuriosit)

LA ROGETA (indignada)

Té!... La fastigosa,
que s'afarta de deixes, com els goços!
EL PASTOR

Prompte te les treuría, eixes rencunies,
serp verinosa!

Sabs, doncs, qui va ésser l'home que't va penLA MAINADERA

No fores tu, pastor. No'n tinguis cura,
que si ho fossis, potser no somriuries.
Mes jo't faig prometença que ans que s'alci
el sol de nou te l'haig de fer conèixer.

LA MAINADERA

Ves, pastor de cabres,
que t'allites amb elles quan te manca
fembra per tos desitjós. Tu que esperes,
amb ulls lluents, com els d'un boc, a vora
del camí, a les dònes mendicantes
i les prens per la força! I vosaltres,
donzelles folles, que quan ve la fosca
us esmunyiu, com serps sota dels arbres
en cerca del minyó forçut que us torça
sobre els terroços!... Totes infecondes
sou, teniu les entranyes maleïdes,
com les terres esquerpes, xorques, seques,
tancades a llevor!...
LA ROOETA

afrontar-nos!

Encara gosa
LA BLANCA

No hem d'acotar a terra
la faç, com tu.

LA BLANCA

Es convidat a noces?
LA MAINADERA

com el primer!

I rumbeja

LA ROQETA (irònica)

Potser seria el nuvi?
No l i plau l'esbarzer!...
LA MAINADERA (esverada follament)

No, no es el nuvi!...
T'ho jur, t'ho jur per Deu, que no es el nuvi!

(Se queda pantejanta. Una pausa. Després,
rient descompassada.)

Què sé jo qui fou l'home! Si soc folla!...

( I per trencar les raons entra dyun salt a la
casa i crida:)

Oh, el meu infant!...

(Desapareix; tots romanen esverais.)
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LLUlS

MOROTE

retrat den Morote, que d'altra part té drets
adquirits en el Teatre Català, per quant es
traductor d'un dels m é s hermosos drames
amb que'l Teatre Català compta.
Feia molt poc que Misteri de dolor s'havia estrenat, quan en Morote, sense c o n è i xer en Qual, p e r ò si coneixent Catalunya,
va traduir aquell drama amb tot l'entusiasme i tot el foc de la gent que fan les
coses per sentiment i convicció. C o m ,
doncs, ens podem passar d'honorar nostres
pàgines amb el retrat d'en Lluís Morote,
si es tant, p e r ò tant, dels nostres.
Vinga sovint, l'hoste il·lustre, a visitarnos, i a difundir per entre'ls nostres esperits el fruit de la seva intel·ligència, com
va ferho el passat diumenge.
A Catalunya se l'estima, i EL TEATRE
CATALÀ l'abraça.

• • •
ELS DOS CORS
o es pas que'ns haguem
adonat d'en Morote a
causa de la magnífica
conferencia que'l passat
diumenge va donar al
teatre Principal d'aquesta ciutat, cridat per la
Junta del Ateneu Encic l o p è d i c P o p u l a r . En
Morote es dels nostres, i té entre nosaltres,
de fa molt temps, guanyada aquella simpatia que's conquisten els homes de talent
que, per damunt d'homes de talent, són
bons i generosos. Diem que en Morote es
dels nostres p e r q u è sent per Catalunya un
amor que no s'amaga de manifestar. En d i verses ocasions ha parlat de Catalunya
i dels catalans en tons entusiàstics, que sols
pot emplear l'enamorat sincer. Quan se
troba a Catalunya v i u en l'amor de Catalunya, i tant, que ja parla català, tot abraçant a l'un i a l'altre. P e r ò si ell estima els
catalans, t a m b é els catalans l'estimen an
ell, i aquesta Revista, que's proposa no
passar per alt tot lo que significa amor per
lo nostre, se complau avui publicant el

Per un camí de llum
mon cor vola que vola
cercant un altre cor
que sab que viu per ell vessant de joia.
Cansat de tant cercar,
per f i mon cor el troba:
de tant que resplendeix,
mirar-lo fit a fit mon cor no gosa.
I defallint d amor,
damunt d'un llit suau d1 etèries roses
mon cor acluca'ls ulls,
abrusat per la llum de dintre ifòra.
JOAN M A L A Q A R R I G A
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SEMPRE
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Quan va dir que no'm volia
ni un mot li vaig contestar :
sos Juraments d'altre dia...
mes llàgrimes d'agonia...
sabent que l'entristiria
tot en lo cor vaig tancar.
I sa imatge venerada
vaig posar damunt del pit
perquè ningú hi fes entrada,
com en la porta clavada
de la casa abandonada
que'l llamp del cel ha partit.
ÀNGEL

GUIMERÀ

^
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BARCELONA
Tívoli. — S'ha estrenat darrerament, i continua representant-se, amb falaguer èxit, el vodevill líric en tres actes La colegiala yanki,
adaptat a l'escena espanyola, segons diuen els
cartells, per dos celebrats autors.
Se tracta d'un d'aquells vodevills francesos
ont els trucs teatrals de més o menys bona llei
hi són amb molta abundància i que semblen
escrits únicament pera arrencar riallades. Vol
dir això que no cal cercar-hi verossimilitut
i naturalitat.
Els tipus que intervenen en la faula d'aquest
vodevill, tots extremadament caricaturitzats, donen lloc a situacions un bon troç arbitraries,
però de suficient força còmica pera divertir el
públic. Baix aquest punt de vista. La colegiala
yanki ha obtingut un bon èxit.
La partitura té tot el caràcter de la música
francesa: agradable, elegant, música de «cabaret», joganera i senzillament instrumentada,
sobressurten dos o tres ballets que'l públic fa
bisar a cada representació de l'obra.
Els artistes del Tívoli juguen aquest vodevill amb molta vis còmica, distingint-se d'una
manera especial el treball de la senyoreta
Montoro, que sosté tot el pes de l'obra, i interpreta la protagonista amb aquella gràcia, intenció i picardia que li són peculiars. — D .
*

* *

Divendres va estrenar-se l'opereta del mestre San José Travesaràs de amor. Ne parlarem la setmana entrant.

Nou. — A VAlma, ^dónde vives? l'han seguida El novio Cupido, El teniente original
i La colegiala yanqui.
En aquesta última, l'altra nit, el públic hi
feu gran gatzara.

Apol. — La noche tràgica, o la corte de
Carlos I X es el nom del melodrama que'l pas-

sat dissabte donaren a conèixer.
L'obra, original den Josep G. Soler, es
com totes les que acostumen a fer en aquest
teatre.
Una infinitat de morts, ferits, etc, etc, són
els personatges que més s'hi distingeixen,
veient-se obligat l'autor, en l'últim acte, a ressucitar-ne algún, si no, l'acabament seria dificilíssim.
Com era de suposar, els actors de la companyia Rojas i Guillemany donaren una bona
execució à l'obra.
En la pròxima setmana posaran en execució

Cristo contra Mahoma, una nova producció

del conegut autor Foia Igúrbide.

Còmic. — S'havia parlat si aquest teatre finalitzaria ja les seves tasques després de les representacions de La ladrona de ninos, mes
s'ha tornat a refermar el contracte.
Tenen en estudi Las libertinas del gran

mundo.

Soriano. — En Casajuana, el conegut empresari d'aquest pauilló, ha desaparegut.
Els pobres còmics se passejaven, tots fresquets, per les rambles, demanant a tothom si
havien vist el seu empresari, car, segons diuen,
han quedat sense cobrar els havers d'una setmana.
Què haurà passat?
Líric. — Les vetllades monumentals se succeeixen unes darrera les altres.
Après de la fuga dels Tenorios, s'ha anat
acostumant el públic an aquells dotze, catorze,
etcètera, actes.

Un error Judicial, o el correo de Lyon es

l'adaptació de la película que tant ompli els
innombrables cines que, desgraciadament, hi
ha en nostra ciutat.
L'infinitat i varietat de quadres fan que distregui bastant, i que deixi apreciar el bon treball dels senyors Rodríguez, Muns i Muntaner
i les senyoretes Carnicero, Delgado i Prats.
La setmana vinenta recomençaran les vetllades guinyolesques.

MADRID
( Del nostre corresponsal especial)

Apart dels Quintero, les primeres firmes de
la literatura dramàtica reserven les estrenes.
En Benavente, Martínez Sierra i Linares Rivas,
que tenen promeses obres a varis teatres, no
les han entregades encara ni se sab quan se
portaran a efecte. Pot assegurar-se ja que fins
a any nou.
Solament els germans Quintero tornen a la
palestra el pròxim dia 29, al teatre Cervantes,
amb l'historia tràgica-còmica titulada Fortanato, i de la qual el cronista n'espera un grandiós èxit.
El tantes vegades aplaudit autor de genre xic
Carles Arniches ha estrenat un disbarat còmic,
o fàbrica de xistos bons i dolents, en tres actes,
al teatre de la comèdia, titulat La pobre nina.
Les situacions més inverossímils, els retruécanos més terribles, els xistos més descabellats,
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l'argument més anti-real i ilògic són la base de
la nova obra de l'Arniches. El públic va celebrar el primer acte; va tolerer el segon i rebutjà
les derreríes del tercer, però com que durant
tota l'obra, una volta acceptat el seu genre, va
riure continuament..., el públic ha acudit al
teatre de la Comèdia. Es obra que donarà moltes entrades.
*

*

*

La Guerrero i en Mendoza han començat la
seva temporada al teatre de la Princesa.
Inauguraren les funcions amb la cèlebre obra
dels Quintero Malvaloca. En ella feu el seu
debut la senyora Santaularia, essent el seu treball elogiat per públic i Prempsa.
*

*

*

A l'Apolo s'estrenà una opereta titulada La
dama de Mont-Bijou, que tampoc va agradar.
*

*

*

*

A l'Espanol, el dia 26, estrenaran una refundició den Lope que's titula El anzuelo de Fenisa, feta per en Cristóbal de Castro.
En Jaume Borràs ha interpretat amb força
èxit Vida alegre i muerte triste, essent llàstima
que tant notable actor utilitzi el seu talent interpretatiu amb obres tant passades de moda,
que ja ni interessen a ningú, afortunadament.
*

*

*

Als teatres Lara i Cervantes, respectivament,
s'estrenaran les traduccions den Santiago Rusinol d'El pati blau i El pintor de miracles.
*

El dia 28, i com a homenatge an en Benavente, se representaran en tots els teatres de
Madrid obres d'aquest celebrat autor.

*

El diablo en coche, obra en dos actes dels

senyors Larra i Fernàn Gonzàlez, música dels
mestres Torregrosa i Calleja, estrenat al Còmic per la Loreto Prado i en Chicote, va obtenir un èxit solament regular.
Aquests dos distingits artistes se casaran molt
aviat.
*

i Molinos de viento.

*

El Real inaugurà amb Aida. El tenor Palet
fou aplaudit.
Després s'ha estrenat la nova òpera den Mascagni Isabeati, que no ha agradat.
*

música, que es preciosa, agrada també molt,
repetint-se diferents números.
En Sagi-Barba, millorat de la seva malaltia,
ha reaparegut, interpretant La viuda alegre

*

Teatre Martín. — Orgullo de raza, dels

senyors Castro i Mesa, música del mestre
Cuesta.
Va obtenir un èxit grandiós i es obra recomanable per l'enginy amb que està escrita. La

Per causes involuntàries, aquesta crònica,
avui, es curta. En la pròxima seré més extens,
i potser exposaré als llegidors d'EL TEATRE
CATALÀ algunes consideracions que la vinguda
d'artistes catalans aquí a Madrid m'han suggerit.
Es un tema que estic estudiant fa temps i que
no'm decideixo a comentar per temor de molestar, dient veritats, a alguns elements que són
els que, inconscientment, afavoreixen aquesta
immigració.
Veuré si'm decideixo.
RAIMOND
24, Novembre de 1912
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BARCELONA
TEATRES
• Espanyol.—SINDICAT D'AUTORS DRAMÀTICS
CATALANS.—En altre lloc parlem de les estrenes que darrerament han tingut lloc.
S'ha reprès Mossèn Janot, den Guimerà,
obtenint una interpretació excelent i renovantse l'èxit d'aquesta obra del mestre de la nostra
Dramàtica.
La setmana entrant tindrà lloc una funció
d'homenatge al veterà Llanas, posant-se en
escena la seva obra capdal Don Gonzalo

o Vorgull del gec.

I s'ha començat a assajar activament La sagrada família, de l'amic Avelí Artís, que en
Piera posa en escena amb la cura que'l distingeix.
SOCIETATS PARTICULARS
AGRUPACIÓ «PRIMAVERA». — Amb les obres
Lladres, L a mà de mico i L'agencia d'informes comercials debutà diumenge passat, les quals obres,
en conjunt, deixaren quelcom que desitjar, essent
solament digne d'esment la primera, que fou la que
sortí més ajustada, tot i notant-s'hi poca intenció
dramàtica, sobrssortint el senyor Burga i la senyoreta Escriu, que en totes estigué deliciosíssima.
A T E N E U OBRER D E L DISTRICTE I I . - En
aquesta societat posaren en escena, el passat diumenge, les obres L'aniversari i E l marit de la difunta.
En l'interpretació cal fer constar el bon treball
den Boquet. En Valls, en Simó i en Torres, molt
be. Les senyores Vidal, Ceballos i Duran, també
molt ajustades.
CERCLE M E N O R Q U Í . - En celebració del p r i mer aniversari de la fundació d'aquesta societat posaren eb escena, el passat diumenge, dues sarsueles
castellanes, lluint-s'hi en llur execució la senyora
Soto, la senyoreta Guillot i els senyors Gufialons,
Vallès, Gimier i Llabrés.
ESBART ARTÍSTIC. - En aquesta societat posaren en escena, el passat diumenge, el preciós
drama María-Rosa. L'interpretació, molt encertada
per part de la senyoreta Vallvé, la senyora Borralleras i els senyors Munné, David, Costa, Rovira (J.),
Vilar i Massana.
JOVENTUT V I O L E T A N A . - El dia 24 celebrà
son benefici en Llorens Ventura, director del quadre dramàtic d'aquesta entitat, posant-se en escena
María-Rosa, en el qual s'hi distingiren la senyora
Pallarès, el beneficiat i tots els demés.
Per fi de festa representaren Cebes al cap, que va
anar molt fluixeta.
N I U GUERRER. — El passat diumenge posaren
• MI :. I i ma La/Tzor^ del qual ne tregueren

bon partit els senyors Figuerola, Ventura, Carrasco,
i Baxenchs.
Les senyores Guerra, Panadès i Guardia, molt
correctes. Els demés, regulars. Els conjunts, bons.

Barceleneta
A G R U P A C I Ó «FLORS D E C I N G L E » . - Definitivament ha quedat instalada aquesta societat, en
l'Ateneu Pi i Margall, d'aquesta barriada, i molt
prompte rependrà les funcions teatrals, baix la d i recció del senyor Zarzuelo.

Gracia
L A FILARMÓNICA GRACIENCA. — Darrerament, el quadre escènic que dirigeix el senyor
Julià posà en escena el drama Com les olives, executat molt acertadament per quants hi prengueren
part; sentim no recordar els noms. La comèdia Per
punt va fer riure força per la bona interpretació.
A T E N E U GRACIENC D ' U . F. N . R. — El
passat diumenge, a la nit, la companyia CapafonsSala, posà en escena el drama llegendari E l monjo
negre. La presentació fou esplèndida per demés.
En Capafons feu una vera creació del seu tipus.
CENTRE N A C I O N A L I S T A REPUBLICÀ. —
Aquesta entitat anuncia, a càrrec del quadre escènic Fuster-Avinyó, les obres: E l senyor Secretari, E l mas perdut. Les garces, i una funció originalíssima d'Ignocents. Tot això pel mes de Decembre.

Sans
FOMENT REPUBLICÀ CATALÀ. - En l'inauguració de la temporada teatral d'hivern donaren
a conèixer les obres L a mare eterna i A càl sabater.
L'interpretació anà ajustadeta, flaquejant un poc
els conjunts. No obstant, són dignes d'esment, la
senyoreta Milà i els senyors Balcells, Conill, Periu,
Cervera i Luz.
Els demés s'esforçaren en complir.

Sant Andreu
FOMENT A N D R E U E N C . - El passat dia 20,
la companyia Pubill-Roca representà la comèdia
Gent d'ara.
. De l'interpretació podem dir que tot anà be, encara que'l primer acte no sortí tant arrodonit com
el segon. La senyoreta Roca, com sempre, admirable; molt be la senyoreta Parreno; en Pubill, com
en tots els papers, original; en Capdevila, acertadíssim; els demés, encaixats i ajudant al bon dessenrotllament de l'obra.

Sant Gervasi
CENTRE A U T O N O M I S T A CATALÀ. — El
diumenge, dia 24, posaren en escena la comèdia
Arseni Lupin.
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L'execució fou bastant deficient, degut a la
manca d'estudi i d'ensaigs que demostraren tots els
que hi prengueren part.
La presentació, a l'alçada de l'execució.

D E FORA
Badalona
CENTRE CATALANISTA «GENT N O V A » . La dificultosa obra L a Verge Boja fou l'escullida
pera inaugurar la temporada teatral.
Tenen el propòsit de representar poques obres,
però escullides amb cura.
En l'interpretació, si be va notar-se que estaven
un poc insegurs alguns d'ells, altres dominaven el
mal efecte, fent sortir un conjunt bastant arrodonit.
Molt be la senyoreta Guerra i la senyoreta Guardia.
La senyora Matas, menys que regular, sense saber
el seu caudal. Acertats els senyors Gili, Giró, Boix
i Cardona.
Va finalitzar la festa amb E l pintor de miracles,
distingint-shi en Costa en el protagonista.
En preparació L a Xacolatereta.
CENTRE D ' U . F. N . R. — La tragèdia Mar
i cel va ésser la representada per l'Estol Artístic
d'aquest centre, dirigit pel senyor Guardia.
L'obra pecà d'alguns defectes de conjunt, però
en general pot dir-se que'ls sortí be, ja que, fent
molts esforços, varen distingir-se els senyors Bosc,
Carbó, Guardia, Tugas, Mateu i Lledó. La senyora
Fornés, bastant be.
Per peça, Tal hi va qui no s'ho creu, fou ben j u gada pels senyors Tugas, Mateu, Dalmau, Clauet,
Lledó i Gurguí, ajudats per la senyora Fornés.
CENTRE DE NOSTRA SENYORA D E M O N T SERRAT.—L'a^nca/tor í/e Xicago i Flors i violes,
de don Pompeu Crehuet, representades el diumenge passat pels aficionats d'aquesta entitat, foren
regularment interpretades, distingint-se els senyors
Queralt, Fontcuberta, Leandro, Abel, Puig i T o r r i cabres, i també la senyoreta Ferrandiz.
Tenen en preparació E l misteriós Jimmy Sanson.
TEATRE CERVANTES. — La companyia Panadès, després d'una traducció castellana, representà la peça catalana E l llit del capità.

Lleida

Tarragona
CENTRE CATALÀ. - Les joies de la Roser
fou l'obra escullida pera'l passat diumenge.
L'execució fou bastant bona per part de tots, devent fer-se especial esment de l'aficionada senyoreta Olvido de Ceguía, que feu una creació de la
«Roser».

• •

M

NOTICIES

OTIUS especialíssims ens priven de dona^
aquesta setmana, l'informació gràfica de
les darreres estrenes del Sindicat.
. La setmana entrant procurarem esmenar
aquest mancament als nostres llegidors.

H

A estat a Barcelona durant unes hores el
mestre Charpentier, de qui parlàrem en
un dels nostres darrers números.

H

AN entrat a formar part de la Companyia
del Sindicat els senyors Pubill, Baduell;
Deril i Puig; els quals debutaran en l'obra del
nostre company Avelí Artís La sagrada familia, els assaigs de la qual han començat activament.

U

NA part de la companyia del Sindicat va;
demà diumenge, a Mataró, aont representarà les obres La dida, den Pitarra, i Flors
i violes, den Crehuet.
Des del diumenge vinent, la mateixa companyia començarà a treballar, les tardes dels
dies festius, al Cercle de Sans. El personal
nombrós de que's composa permet fer aquestes combinacions, que's porten a cap amb el
desitg de popularitzar el nostre teatre.

SOCIETAT «LA P A L O M A » . — Diumenge's
donaren dues representacions de la comèdia E l llit
del capità.
JOVENTUT JAUMÍSTA. - Se posà en escena
l'obra Don Gonzalo o l'orgull del gec, que sortí
regular.

Manresa

JOVENTUT R A D I C A L I N S T R U C T I V A . Aplaudides foren les obretes Cor d'apatxe i Estrangulament, aixís com la peça L'agencia d'informes
comercials. Tots els interpretadors procuraren complir son comès.
JOVENTUT CARLISTA. — L'encegat fou l'obra
posada en escena, notant-s'hi una bona falta d'ensaigs, la qual no dava prou relleu a la mnltitut de
detalls i conjunts escènics que'l drama posseeix. N o
obstant, s'esforçaren en fer un bon treball quants
hi prengueren part.

•

•
A

V

•

•
I

Recordem una vegada m é s que no publicarem les ressenyes que se'ns remetin que no
no vagin autoritzades amb la firma del reporter que les ha redactades.

***
Suspendrem Tenvío del número a tots els
encarregats de Tinformació en casinos i societats que no'ns donguin el degut compte
de les representacions que tinguin lloc en la
demarcació que'ls està senyalada.
A. ARTÍS, impressor-Balmes, 54; Barcelona : Telèfon a68g
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TIRATGE EXCELENT

EL TEATRE CATALÀ es la millor revista que a Catalunya s'ha publicat dintre'! seu caràcter i condicions econòmiques
Número corrent: 20 cèntims - Número atrassat: 40 - Atrassat sense folletins: 25
Suscripció: Espanya, 3 pessetes trimestre - Extranger, 9 francs semestre

Administració: PORTA-FERRIÇA, 17, LLIBRERIA

BARCELONA

Nostres folletins
Van en aquest número les darreres vuit pàgines,i la coberta, ornada amb un dibuix
del notable caricaturista Apa, del pas de comèdia, original de I'AVELÍ ARTÍS,

= L'ETERNA QÜESTIÓ^
Aquesta obra es considerada com una de les millors comèdies catalanes en un acte amb
que compta el nostre teatre. La seva estrena, tinguda lloc al Romea quan la temporada de
la Nova Empresa de Teatre Català, que dirigia l'Adrià Qual, constituí un èxit unànim de
públic i Prempsa, judicant-se aquesta obra com un petit joiell de la nostra literatura
dramàtica.
Del mèrit de

= L'ETERNA 0ÜESTIÓ =
ne respon el fet de que s'hagi representat en un sens-fi de teatres i societats de Catalunya,

assolint per tot arrèitTèxit m é M a l a j ^ r í ^

"vB,

.4
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La setmana entrant començarem la publicació de

Els

qui desitgin

tenir enquadernat E L S ZIN-CALÓS poden passar per l'Admi-

nistració, Porta-ferriça, 17, aont, mitjançant l'entrega dels follètlns en bon estat i la
quantitat de VINT CÈNTIMS, se'ls donarà l'exemplar corresponent.
Des del dijous se repartirà SOL IXENT, qual enquadernació, malgrat constituir un
volum esplèndid, no valdrà més que'ls vint cèntims de costum.

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

