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LA ESCENA CATALANA
firmar definitivament la ductilitat gens usual del
/

OL,

\

bu interpretació d

"bu

germaneta"

Alguns analistes que examinen
les coses tal com en sí son, sense
tenir en compte pera rés els fac
tors de lloc y circunstancies, han
remarcat en la interpretació de
La germamta, comedia de moderna
factura darrerament estrenada per
la companyía del Sindicat d'Autors
Dramátics Catalans, deficiencies de carácter fona
mental l'escatiment de les quals será objecte del pre
sent article pel carácter de generalisació que ofereix
el tema, tota vegada que l'obra esmentada ve a se
nyalar dintre del teatre catalá un nou intent de crea
ció de la comedia ciutadana, que segurament será
ben prompte emulat per altres autors, com a altres
autors ha seguit en Folch y Torres en la seva meri
toria temptativa
Potser en bona doctrina artística, haurrem de re
conéixer la conveniencia de que'l crític al formar
judici de una obra qualsevulga—y consti que al dir
crític no parlem tan sois dels professionals senti el
seu concepte sobre'ls mérits o defectes de la produc
ció d'art baix un punt de vista completament absolut,

peró tampoc pot

ser

tant

rigurós aquest precepte,

que arribi fins al punt de no f)endre en consideració
el valor que indubtablement representa l'esfors no
bilíssim del qui procura, mal no assoleixi del tot el
seu fí, realisar un ideal d'art
.

Y es baix aquest concepte que creiem que havíen
la interpretació de La germa eta els qui
se'n han donat per un si es no es decepcionats, fins
arribar a apuntar la conclusió de que no tentem actors
suficientment preparats pera representar comedies,
donant a n'aquesta paraula la seva verdadera acepció
artística
Per de prompte que semblant afirmació planteja
una qüestió interessantíssima en la que no vol dei
xarhi d'intervenir L9 ESCENA CATALANA disposada
sempre a surtir en defensa del prestigi del nostre art
de

judicar

dramatic.
En primer lloc, y sense separarnos pel moments
del cás concret generador de la qüestió, hem de dei
xar ben sentat que fóra injusticia manifesta englobar
a tots els intérprets de l'obra esmentada en una apre
ciació mateixa y aixís ho demostren el brillantíssim
treball de la eminent Emilia Baró, sens cap mena de
dubte l'actriu més complerta que actua dintre el Tea
tre Catalá; la tasca insuperable del excelent Ber
gés que tant admirablerrent ha sapigut atemperar el
treball escénic catalá les seves extraordinaries fa
cultats artísques, y la meritíssima feina den Barbosa
—per no esmentar la de cap més,— la qual vé a con

sen

temperament d'actor.
Y dels altres, dels demés intérpretes
La germaneta podríem senyalar també

que jugaren
moments fe
licíssims que venen a refermar la convicció que tenim
de que ab estudi y bona voluntat no'ns mancarán ac
tors pera fer el repertori de comedies modernes cap
al qual semblen orientarse les preferencies de bona

part

deis nostres autors.

Mes encara que aixís no fos, per més que'ls nostres
se fundessin tan sols en una esperansa

optirnismes

imprecisa,

el treball que han esmersat els artistes
del Sindicat d'Autors Dramátics Ca
talans, no pot deixarshi d'endevinar un esfors, un
desitj d'atemperarse a les condicions del nou género,
dignes certament del més complert elogi.
No, no es pas culpa dels nostres actors si certa part
d'ells no tenen la preparació suficient pera interpre
facultats
tar comedies, ni acusa tampoc aixó manca de
ja que en alguns es l'excés de facultats—per més
paradoxal que pugui semblar aixó lo que'ls impedeix
realisar la adaptació necessaria a les condicions del
de la

en

companyía

-

non

treball.

del desencaixament que sels hi retreu,
la trobaríem ab tota seguritat en el fet de que s'hagin
vist precisats a formarse artísticament en un reper
tori d'obres elementals, simplistes, fora de tot veris
per lo tant
me la majoría d'elles, quels hi han exigit
convencional;
aixís
mateix
un treball d'interpretació
desde les altures de la tragedia y del drama de vio
lencia d'acció en tot el desenfré llur, sels ha fet des
cendir a les grolleries de la comedia grotesca y des
llorigada, quedant per consegúent les facultats dels
nostres actors de moment desafinades pera repre
sentar lo natural, lo ordinari, lo suau de la vida.
La

culpa

Y ja no parlem d'aquesta classificació convencional,
d'aquest encasillament estúpit, durant tants anys con
tinuat, de les facultats deis actors catalans, que tant
a destorbar llur conve
com lo altre ha contribuit
nient educació artística
\litiga un repertori de bones comedies, facilitin les
empreses tots els medis que requereixin el seu per
fecte estudi y la seva convenienta presentació, que
nostres actors els quins desdig-uin,
no serán pas els
com nols hi manquen, bona volun
mancántelshi
no
tat ni

condicions.

Y els impacients, que tinguin un xic
que les grans coses no s'improvisen.
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d'espera,

per

LA

b

que's representá5b gran éxit
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ALFIERI Y LY_S DONES
Com

en

ment

la vida de tants grans

en

ar

obres

mestres

trágic

sense

italiá en
exclouren ses

Saul y

filztpo, batega

la del gran

quals obres,

sempre l'odi que sentía
tirantes de tota mena.

envers

trprkliNb,

-

UN ANUNCI DE TEATRE ORIGINAL
Al poc temps d'haver tingut Iloc la estrena de
Tannhduset un tal josep Schweitzer, director d'una
companyia ambulant, aprofitant Pastimpte del drama
musical wagneriá, arreglá una comedia en cinc actes
titulada: Tannhanser o el combat de declamactó a la
Wat tburg ab el pretexte de substituir a l'obra del Mes
tre que's reputava inmoral y qual desenllás no deixava
satisfet al públic a causa de la mort d'Elisabeta.
Mes sembla que en el pecat porta la penitencia car
Schweitzer morí abans de veure estrenat el seu treball.
Aixó no tou obstacle pera que la viuda'l fes represen
tar anunciantlo pomposament.
Y del anunci d'aquesta obra copiem el final que no
té

desperdici.
«El

meu

ánima,

desacostumat,

aquell

bou el móvil determinant de

va
sa

carrera artística.
casualitat en ses mans
Un jorn en que caigueren per
per
matar
el ternps en la en
paper,
fulls
de
uns quants
escena y per
escriure
una
guniosa vetlla, comensá a
literaries l'ha
aficions
aleshores
les
seves
mes que fins
llibres
trancesos
y gairebé
vien portat a llegir sois
aquesta
Ilengua ana
italiá,
en
escriure
en
era dificultós
poc
a
poc, en al
versos de sa ploma y
ren brollant els
forma.
prenent
aná
drarnátic
tres sessions, l'esbós
malalta penja ven de les parets
En la cambra de la
escenes de la historia
representant
diferents gravats

Cleopatra y sens dubte, degut a la sugestió
era
d'aquells gravats, en aquell diálec inicial Cleopatra
títol ab
el
tart
aquest
fou
mes
persgnatges
y
un deis
d'Antoni

y

marit ha escrit aquest drama ab la sang del

y s'ha compenetrat de totes les potestats del
sense
mai haver visitat el mon de Venus; os pre
amor
go, doncs, que no confongueu aquest treball ab l'opera

seu

cor

d'aquest senyor Ricart Wagner, quals idees mai foren
compartides pel meu difunt marit. L'héroe, Tannháti

y la heroina Elisabeta se casen al final y no moren:
aixó os fará passar una vetlla plascévola y agradosa.»
Es de creure que el senyor Ricart Wagner degué te
nir un disgust de mort al saber que el difunt Josep
Schweitzer no compartía ses idees.
JosEP M. BALLESTER.
ser

th,
/

?FI PROPÓSIT ?...
o, no senyors, no hi tinc cap inconvenient
y fins haig de dilshi que corresponc agra
dat al seu amable con vit, perque, realment,
la estrena de la meya darrera producció

m'ofereix peu pera ter algunes manifestacions que

tenir un interés general pera tots
quants senten afició per les coses relacionades ab el
nostre art dramátic nacional.
En primer 11°c—y deixant de banda tota vana mo
circuns
destia per lo que a mi m'afecta– crec que la
efectuat
estrena
La
germaneta
s'hagi
de
tancia de que la
un valor emmentment
Tresor,
té
seguit
de
la
de
El
a
té
representatiu, ja que tant com el drama den Morató
nova anella !ategida a la nostra
calitat
de
una
tota la
tradició teatral, la que no deu abandonarse en absolut
majorment quan com l'esmentat autor ha sapigut terho,
d'acort ab lo que imposen els nous
es continuada
nous
gustos y'ls nous procediments del art,
temps, els
comedia es un
tinc la pretensió de creure que la meya
darrers
anys
s'han arris.
que
en
aquets
intent mes deis
introducció en
cat, ab bon éxit els mes d'ells, pera la
comedia suau, culta
el nostre repertori escénic de la
crec

Aquell silenci, aquell repós

-

Carignano

'

les

Tora la seva producció pot dirse
que tingué lloc sota l'influencia de
una dóna sapient y malhaurada, es
piritual y hermostssima que bou la
musa qui va alentarlo. Era la espo
sa del princep Garles Eduart Stuart
pretendent ala corona d'Anglate
casarse
havta
rebut el títol de comtesa de
que
al
rra,
Albany. Lluisa Stolberg, que aquest era el seu nom,
apoiada per Alfieri va anar a Roma a cercar la protec
ció del Sant Pare, central seu marit qui ab ses bruta
litats d'ubriac volta enllotarla en les propies abjeccions.
l'inspiració
Alfieri va seguirla y en ella trobá la pau y
confessa
dient:
ho
obres.
EH
mateix
cercava
per
ses
que
«Sens'ella mal hauría fet rés de bó.»Tota la vida visqué
benefactora
deixant planar en son ánima la influencia
al
morir,
foren
per
ella ses da
de sa esquisida amiga y
de
má.
postrera
estreta
paraules
y
la
rreres
deis estudis
Es curiós l'origen de sa carrera. Després
de tots els
per
la
mort
y
veientse,
aprofitats
no massa
fortuna, molt jove
seus, en possessió d'una respectable
de viatjes y
encara, comensá una vida agitadissima
especialment
el temps
diversions de tota mena, partint
Anglaterra
tingué
un duel
A
caballs
y
les
dones.
entre'ls
assidui
ab el marit d'una dama que correspongué a ses
aventura amo
Torino
una
nova
retorná
a
tats y quan
superficials amors que halita ali
rosa li feu oblidar els
aleshores.
mentat fins
S'enamorá fondament d'una gran dama, y arrivá sa
passió a tal extrem, que ha vent aquesta caigut greu
inferiner y no
rnent malalta el poeta 's constituí en son
guardar un
precis
u
era
Ilit
hont
abandonál capsal del
seva enamo
mutisme absolut, essencial pera guarir la
rada.

de

,

tistes, les dones influiren notable

seva

el teatre

tragedia

que, ab els
aplaudiments que conquert pera l'autor, va decidirlo
ab tanta tortuna
a empendre seriosament la ruta que
havta de seguir sense interrupció

primer ensaig

de Torino el

CURIOSITATS Y FIIIÉCDOCES

gar de la

en
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que
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LA ESCENA CATALANA

apacible, despullada de desllorigaments d'acció, de
situacions d'efecte, de xistos de tip de riure...
Y velshiaquí esplicat el per qué he calificat de re
presentativa la circunstancia de que elles obres hagin
seguit de l'altra; luna segueix
sigut estrenades
que la
un camt ja afressat peró gloriós; l'altra, ab les
seguirán
obra
la
indubtablernent
precediren y les que
terme.
un altra vía prometedora aixt mateix de un bon
y altre género
Es clar que no's pot pretendre que
siguin patrons exclussius ahont els autors catalans en
motllin les obres llurs, ja que per damunt de géneros
una a

un

d'escoles, de tradicionismes y d'innovacions, la ins
piració, el temperament y'l geni del escriptor son so
birans, mes si que deu esperarse que les nobles rebel
y

díes de les personalitats artistiques superiors al pro
clamar la inchpendencia llur de tot cánon y de tot
dogma, tinguin un respecte per lo que es esperit indes
tructible de la nostra terra, de la nostra rassa, deis
d'esmersar talents mala
nostres sentiments, deixant
guanyats en la ,tasca d'aclimatació d'exotismes im•
possibles, tant com en la de restauració d'a nacronismes
discr epants.
Ama a Deu y fes lo que vulguis—deia un moralista
resumint tots els preceptes de la llei teológica; fes
teatre catalá y escriu com vulguis y tracta lo que vul
guis, hem de dir nosaltres pensant en aquelles errades
orientacions de un temps que varen convertir al nostre
teatre en un teatre de xorca imitació de tot lo estram
bótic y foraster, preparant d'aquesta manera el desin
terés y la desviació del públic, que no varen trigar a

seguir.
•A n'aquest

esfors de modernisació

a

la catalana del

TEATRE DE CATALUNYA

ha germaneta. Comedia en dos actes, per Manel
Folch y Torres.
Tant bon punt s'iniciá, entre els joves autors dramátics
nostres, la voluntat, el desitg de crear la comedia ciutadana,
així llunyana del drama violent corn del sainet invertebrat,
perb que los expressió fid,1 y ver reflexe de la vida, armbnic
teixit d'alee:les y dolors, en Manel ['ola y Torres, l'enginyós
—

y delicadíssim con3edibgraf, un delsjoves autora dramática
rnés coneixedors de la técnica teatral, s'al iistá a les files deis
moderns Iluitadors y's posa a treballar en la generosa em
presa ab tot l'entusiasme pels camina inédita, mes tarnbé ab
aquell convenciment que dona la justa coneixensa de les
coses y mercés al qual ja se li teja vistent, al notable escrip
tor, que no avensaría un pas per la vía nova sense moltes
dificultats y sacrificis.
El públie, els actors—adhuc la mateixa crítica,—aleshores
reberen ab reserves y rece!. Comensans
de la
per les empreses, que's resistten a anunciar com comediet
les comedies veritables, temeroses de treure importancia a
les estrenes... Y tot aixb plegat crea un ambient tant desta
vorable a les noves temptatives, que haurfen ja fracassat
avui si no haguessin sigut taut ben encaminades y naaeudes
eseéniques
en tant ditxós acart ab eta tecups y necessitats

género gairebé per fer en
La germanata, l'ac
meya obra
ció de la qual se desenrotlla entre gent de la nostra
menestralta ciutadana, y en el curs del seu viure co
rrent y normal, bavent pcocurat que tot l'interés de la

del día.
La comedia, dones,

faula dimanes no de lo insospitat en les diferentes
fasses de l'acció, no del embolic de la trama, sinó pre
cisament de lo usual y de lo ordinari de tot quan diuen
y actuen els interlocutors, fins a donamos una impresió
de gent coneguda, de gent tractada cada día, peque
l'home mateix lo que interessa més a
es certament
l'home, y majorment si l'home es talment com nosal

teatres,

nostre teatre, dintre de
cara, ve a contribuir la

tres

un

som.

Ja'm

penso jo que totes aquestes intencions meves
s'haurán quedat en el bell intent y que poc, o molt de
bilment s'haurán realisat en la meya comedia mo
destíssima, peró'm dona dret a creure que ha sigut
estimada la meya bona voluntat la carinyosa acullida
que li ha fet el public.
fa'n tinc prou, y ben content que'n quedo.
MANEL FOLCH Y TORRES.

PC
dual
elan
man

cse°nUil3
tes

mer

ndao

ti
fI

ita

cert
va

obrirse camf

depressa, malgrat tot,

entre el públic y's guanyá la simpatía deis crítics. Les em
presea, naturalment, seguiren la evolució. Mes els actors...
els actors, per culpa de l'anarquía dominant en els nostres

vegeren irnpossibilitats de interpretar, bellament,
les obres del nou genre que naixlen.
Reclamen, abans que tot, aquesta mena d'obres, una com
panyía equilibrada, ele elernents de la qual ja estiguin
a vesats a compenetrarse, a treballar junta. Y durant la des
teta deis darrers anys, quan se dona aquest casi Si un mo
ment esperansador hi havía, sobtadarnent se trencava l'equi
libri, y desertaut un actor, entrantnhi un altre, tot tronto
llava y queia...
Reclamen, també, aquesta mena d'obres, uns Harca ensaigs
y cuidadosos, junt ab una presentació esquisida. Car l'es
criptor teatral sernpre deixa un marge de colaboració al

den

se

y a les ernpreses. Y eulloc es més espaiós aquest mar
ge que en les comedies Per ornplirlo cal, dones, a més de
cons
amor y bona voluntat extraordinaris, ter:1ns y estudi y
tancia.., y temps. Y ahont eren, d'ahora els podien treure,
—sobre tot el temps,—els nostres actors, aleshores de l'ago
nía del Teatre en que s'estrenaven les obres tant sols per
actor

assegurar

un

día?

L.
duc
Un
Rei

stetc

con

y

e

SSa

rat

l'ot
pre
col

de
tre
un

la

r

S

tan

Avui, gracies al Sindical d'autors dramática, les

han
cambiat bon xic. Peró certes malalties sols se curen, radi
calmen% ab un rniracie. Ni el Sindicat pot ferio ni es nostre
intent exigirlo. Tant sola ter constar com, encara avui en
día, es dificillssim,—impossible, dirfein,—interpretar bé
coses

comedia. Entre altres rahons, per aquella que apuntá
vem al dir que certes obres requerlen una companyla cels
dementa de la qual ja estessin avesats a compenetrarse,
una

reballar junte,'

ac
ma

cxl

Te
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de

1
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quen lesisituacions y:les notes:chmica y dramática hi alter
Un Ileuger pessi
nen ab un bon gust y trassa deliciosos.
misma que apuntava, se transforma després en rialler epi
lec y el clássic final de amor de les cornedies, impera a
satisfacció de tothono. En Folch, costurnista y analista, s'ha
enternit y

ens

ha enternit y adhuc

ens

ha fet posar seriosos

algún indret, ab rápides visions de vida dolorosa. Mes ha
clbs les ferides dessegulda, ha rnurtnurat paraules de consol
a la orella deis qu' eren en desgracia y ha acabat soncrient y
fent somriure y jugant, Ileugerament, ab tots plegats.
Joc piadós? Mentideta d'artista que no ha volgut en
en

se val!
En la visió que en Folch ha
de La germaneta potser hi havía, en certs mornents,
bé y
un drama. En Folch, piadosament, l'ha resolt a fi de
n'hi restem agraits y l'a plaudim contents...
El teatre catalá compra ab una nova comedia literaria,

caboriarnos? Tant

tingut

culta, d'éxit. La germaneta.

Heusaqut el
M. FOLCH

Y

de la

gloriosa

vefilada.

TORRES

Podem, punta d'aqui, senyalar responsabilitats indivi
duals? Podern atribuir, als actors, la culpa de certes
claudicacions que's notaren en la interpretació de La ger
maneta? No; de cap manera. Mes tatnpoc fora just, com se
comprén, feries pagar al autor de l'obra. Y es per aixb que,
sense intent de ferir susceptibilitats, ens herr: extés en aques
tes cousideracions y publiquen), en altre Iloc d'aquest nú
mero, un interessant article sobre la rnateixa qüestió, des
tinat a donarhi Ilum y posarhi esnoena. Prénguil tothon) a
fi de bé, que no en altra manera hem resolt inserarlo...
Y ja tranquils de conciencia,—havent insinuat llealment
generals,—apuntem, ab ve
certes inevitables deficiencies
ritable elogi, a rnés deis citats en t'anide de referencia, els
noms de les senyores Fremont y Verdier y deis senyors
Blanca y Capdevila, que en la interpretado de La germaneta
demostraren talent y

resurn

disciplina.

***
La nova comedia den Folch es digne pariona d'altres pro
duccions del mateix autor, seguint la generosa temptativa
Un interior, Les ales de cera, etc., inCloenthi, potser, L'oncle
Rector estrenada l'any passat ab tant bou exit. La germa
neta, peró, se niereix, en concepte nostre, encara més alta
eonsideració y estima, car el Ilenguatge lijes millor depurat
y els recursos escénics no hi son duts sois ab enginy y tra
a un més enlai
ssa, mes ab gran originalitat y corresponent
concepte de l'art escénic. Proba aquell primer acte de
rat

l'obra, veritable model de tecnicisrne y sobrietat, en que's
presenten els personatges, se forma l'ambient y's planteja el
fruició estética
sense que ni un instant decaigui la
precissió de mes
del espectador endut, sense adonarsen, ab
tre, allá hont l'autor vol y desitja. Cau el tetó, y heusaqui
més, de
un primer acte que tant pot ferne esperar un parell
y Ileuger.
de
sol,
enjogassat
categoria,
com
un
mateixa
la
actesl
Se diu sovint de certes comedies: Llástima de tres
argurnent,
condensat
en un sol
bé
que
estaría
el
mateix
tant
podría dirsen: Llásti
acte. D'aquesta den Folch, en cambi,
l'autor no hagi escrit la comedia ab més amplitut y

conflicte

que
extenciól...
me

enllen)inirnos.
Pea) en Folch, aquesta vegada, ha preferit
Tenint pasta sobrera, s'ha cenyit y concentrat y no n'hi fern
gracia y a benefici
retret. Mes hen) volgut que constes, en
de la substancia de l'obra.
ab molta habili
La qual, en el segón acte, se desenrofila
com prometía
tat, interessant, distreient y conmovent, tal
s'intensifi
s'hi
afermen,
personatges
en la exposició. Els

[D.

TEATRE DE CATAI.UNYA

Dietari de la setmana:
día 24, tarde y nit: El Ttesor y Marinesca.
Divendres, día 22: El Tresor y Matinesca.
Dissabte, día 23: L'estiuet de Sant Martí y estrena
de la comedia en dos actes, de Manel Folch y Torres,
La germaneta.
Diumenge, día 24, tarde y nit: El Tresor y La ger

Dijous,

-

maneta.

Dilluns, día 25, tarde y nit: L'estittet de Sant Mal tí y
La germaneta
Dimars, día 26: El Tusar y La germaneta.
Dimecres, d'a 27: L'estzuet de San/ Martí y La ger.
-

maneta

**
Comentem,
La germaneta.

en

altra secció, la comedia den Folch

L'obra den Rusinol La verge del mar, que s'estrena
aquest dissabte, será presentada ab decorat nou den
Moragas y Alarma. En aquesta producció hi ha posa
des gratis esperanses. Se diu que l'argument, per si sol,
ja es una veritable troballa Y que en son desenrotllo,
les condicions arttstiques den Santiago Rusinol han
trobat ocasió y espai per manifestarshi ab tota esplen
didesa.
Segueixen els preparatoris per estrenar, dissabte de
gloria, l'obra póstuma den Maragall Nausica que será
decorada pels emi -ents pintors escenógrafs Vilumara,
Moragas y Alarma y junyent. Esperen ab yeritable
afany aquesta solemnitat artística, tots els admiradors
del nostre poeta nacional.
Els que han tingut la sort de conéixer Nausica ne
guarden una inmillorable impresió literaria que, de
confirmarse en el teatre, assegura llarga vida y gloriosa
a l'obra den Maragall.
PRINCIPAL

En aquesta sucursal (a estones) deis teatres y teatrets
de Madrid, s'hi ha estrenat La perra gorda (en castellá)

poimassP.
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Per aquesta representació no va plányers gasto ni
sacrifici de cap mena, estrenantse nou decoracions del
escenógraf senyor Ros y Guell, que foren molt cele
els artístes tots en general po
brades y aplaudides;
acurada
saren gran voluntat y energía pera una bella y
particularment,
les se
empró,
execució,
nyores Molgpsa y Guardia, secundades per les senyo
res Borralleres,
Farnes y Guart, junt ab el director
jesús acabat; en La
senyor Drets, que féu un
porta en el <Judas», tipo dificil, corrobora una ve
gada mes ses bones qualitats d'artista; aixis mateix les

requisits

del mateix interes y ta
ranná. Entre les novetats, fent companyia a L'ainic
Fritz, enternidor de generacions passades, s'hi anuncia
l'estrena (en catala?) de la Theodora den Sardou
Ens reservern comentar degudament, en cas de con
firmarse, altres noticies que voleien. Ara ja no's tracta
de LaGoya, sin() de reputacions masculines y mes serio•
sense espe
sea y es per aixd que no volem escometre
la mostra y
rar altres infortnacions y rumiarnos un xic
embestida consegüent.
y s'hi preparen altres

4.

ESPANYOL
Está, en ensaig una obr. catalana den Lambert Es
caler, La Reina boja, sainet CPSi roma.ntic en tres actes
Aquest dissabte s'estrena la traducció castellana, de
guda a Don Ratel Marquina, del drama den Guimerá
La Reina joya. Protagonistes: senyor Parre-fío y senyo

Cantarell, Aloy, Montés, Muntal,
Torns, Vial, Castellet, Salvat, Soler, Suspedra etc. etc,
altres parts senyors

.

ra

que treballaren ardida ment y

Daroqui.
CIRCO!. DE SANS

En la prop passada festivitat de Sant Tosep va do
l'obra de
narse una extraordinaria representació de
Guimerá, Yesús de Nazarith a cárrec del quadro dra
mátic del propi Circol, que dirigeix l'inteligent afi
cionat Joan Drets.

le,50CiETAT5

ajudaren

als

conjunts

ab

sobrietat digna d'encorni, fentse aplaudir Ilarga
ment al finalisar tots els actes.
L'atrés y vestuari riqufssim y molt apropiat.
Cal consignar un bon elogi pel director de la tra
moia senyor Llansola, per l'acert y bona distribució
en els quadros y efectes, especia lment en la resurrecció
de Llatzer y en la caiguda del Temple.
una

-

El públic respongué bellament, tant a taquilla com
ab les mostres de simpatía envers els artistes y l'obra
del gran mestre

IRECREATIVE.5*

fr7
Hi prenger en part el director senyor quina feren les delicies del Auditori la
Salvador (E.), els seuyors Gatell, Giralt, senyora de Sala y senyor Sala y Oliver.
Montal, Escotet y Nort y la senyora Mon
Sang Nova (Hostilfrancs)
tal. Aquesta quan deixi la costum de re
La Mare Eterna, drama en tres actes
marcar tant el recitat deis versos, ens
fou l'obra que se posá en escena el passat
La Mare.
agradará Inés y estem segura que aquest diurneuge ab molta propietat, a n:i4;s s'es
diumenge
Casino,
el
mateix
En el
d'ella.
fará
rnolt
en
favor
cambi
trena una decoració pintada pel novell
Itim celebrá son benefici la actriu sen
Per últirn Per punt, fent-ho molt bé la pintor Joaquim Ral:é. Ab moka volun
yora Roseta Cama, posara en escena el
senyora Monta y'ls senyors Salvador (E)
tat y afició treballaren els senyors Salom
drama de Guimera La Reina Jove, en
Salvador (A.), Nort y Montal.
conarliren
hé
ya
mida
y Montané, igual que la senyoreta sesee,
interpretació
qual
Ateneu Gracienc d'U. F. N. R.
el senyor Rallé en el «Florenci), estigué
de les seves forses tots els intérprets que
Perrambn;
felis en algunes escenes ab al:res no, y
El passat diumenge tingué lloc el be
toren: les senyores Cama y
Naranjo (H.), nefici del consueta A ltons Combaba, po en Llobet, Oliveras y en Clarias regular
seny °retes: Miró, Martínez,
ment contribuiren el conjunt.
santse en escena el drama en tres actes
Molas, Plaza, Naranjo (R.) y senyors Ga
Abril,
La Flor de la montanva, y el dialec L'ul
lindo, Cars, Domenech, Francolí,
Centre Plá de Bages
Clarasó. tinta pallissa, qual execució t'Irá quelcoL1J
Padrol, Garriga, Coll Pintanel,
Ressenyant el beuefici del senyor E.
Gil
desacertada per pa rt de tots, degut a que Vilá ens passá per alt l'estrena de l'obra
Piera, Prats, Millo, Dominguez Puig,
última hora se cambiaren alguns Lora qu'estimen original de Don Jaume
y Crua.
a
pape rs.
Carrera y Pujal. Se tracta de una produc
Foment de la Sardana
Tingué efecte també l'estrena del rno escrita sense pretencions y en la qual el
Baix la direcció del senyor Munné,
nblec original d'en Vicens Andrés, reci
seu autor revela gens d«spresiables apti
representá L'escorsó de l'Iglesias y tat
pel nen Gubert, y intitulat Juanito.
tuts pel con reo de la literatura escénica.
den
Martí
Giol.
La Santa,
Esclar que hl ha aquelles inexperiencies
Centre Nacionalista Republica
Hem de felicitar al director del elenc
Les obres que forinaven el programa propies del que corneirsa, perb son com
per la bona direccib y execució que doná
del passat diumenge tomen les comedias pensarles per innegables acerts que fan
en son paper, corn tarnbé se portaren dis
esperar miilor tasca del autor aixís que
Ditxosos co
crets—encare que'ls recomanem estudi,
en un acte Cura de moro,
un profitós estudi y una ben entesa prác
loms y Lo diari ho porta. En l'Interpre
—els joves Blanch, Xicart, Casannves y
tado, tant la senyoreta Ortiz con, els tica vinguin a allissonarlo.
Abelló.
Gors qu'esrimen fou interpretat abefecte
senyors Xliclá, Renart, Brash, Costá Fus
Caasino Auxiliar Eulerienc
y rebut ab merescuts aplaudiments
ter y Llobet, quins aficionats qu'Ara co
El diumenge prop-passat, la com pa
mensen
ho fer«n bastant ajustat fent
Circo! de Propietaria (Gt aria)
nyía d'aficionats posá en escena el drama
ri tire ab forsa esci8t a la nombrosa con
Darrerament y ab la cura a que'ns té
Muralla de ferro.
correncia.
acosturnats la corupanyía Claramunt-De
Ho feren wolt bé, encar que ab alguna
Centre A. Catala (Sant Gervasi)
venal, s'han ri-presentat el drama de S.
deficiencia.
petita
Rusinol, La Mare, la comedia, arranja
El día 25, se representá en aquesta en
Quan es treballa de bona voluntat cona
titat la sarsuela en un acte iPermétim1 en ment de Ferrer y Codina, Eh calaveres,
fan aquets joves, l'elogi no hi pot man

L'Artesa

(Gracia)

car.

escénic d'aquesta societat
El
baix l'encertada direcció den Per« Puig,
Rusinol
el día 17 representál drama den

quadro

'

,
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el drama, tarnbe del insigne Rusifiol,
L'héroe. Per final la comedia de Figueras
Ribot, El marit de la difunta.

cos, Torna y Armadas,

Esquerra del Enaanxe
Darrerament han tingut Roe en aquest
les representacións de les obras A
la vora del mar, Els mala esperits y Jugar
l'acertada direcció del se
a casas, baix
nyor Montané. En totes elles, els aficio
nats que hi prengueren pare ne feren un
teatre

treball aprofitat quin va esser aplaudit
pel nombrós anditori qu'hi assisti.

La Joventut Catalana (Sant GetVasi)
Dissabte passat tingué efecte en aquest
local una funció de beneficencia, repre
sentan tse, ademes de dues sarsueles cas
tellanes, la comedia catalana Sebes al
cap, ab una regular execusió per part de
la senyoreta Teira y senyors Castells,
San tolaria, Carreras y Milla.
Reunió Familiar

(hoslafranchs)

la tarde, se posa en
escena, en aquest local, el drama en tres
Ignasi Iglesias, El cor del
actes de don
poble. La senyoreta A bruncini no encai
aa prou la «Madrona,» no pot separarse
de fer dametes joves, en Sospedra y Ma
ría, se portaren discretament, y en Mar

Diumenge passat,

fiuisejaven

de

quant en.quant.

a

Escotes Catalanes
Un plé a vessar hi havía a la sala del
Ateneu Obrar del districte II, diumonge
Les obres escullides foren
a la tarde.
Jorn de do!, Les llora sense hermosor son
les que més embaumen (estrena,) Jordi
Erín y La competencia. Se portaren noolt
bé, posanthi voluntat de veres, els jove
nets Ribes, Rui, Fernández, Julia Jacas,
Barra, Magrané, Font, Fort, Grinyó, Mar
tí, Soler, Terrats y Corbera.
Les llora sense hermosor son lss que
més embaumen, es un quadret don J. Fe
Roig, que entra plé al Teatre de
rrer y
infants, en qual argument se castiga el
vici crudel de la burla ala desgraciats,
fuete jant l'escarni.
La moraleja, es digna d'elogi y la pro
correcta.
sa en qu'está escrita es molt
Les xamoses nenes la interpretaren ab
afecte sobressortint la Moré, Gelabert,
Aren vs, Serra, Vilaseca y Pujol.
Felicitern al autor, car bbretes aixís
eduquen y iustrueixen.
Tractantse de festa infantil, no cal dir
que hi ha d'irnperar la gran indulgencia,
per lo que la presentació de les obres tin

gué moltque desitjar.

JOSEPM.BENST
Llobregat.=«Centre

Arte
Prat de
sa». Diumenge día 23, la companyía que
dirigeix en Joan Pons, representa el dra
part les
ma La verge Boja, prenenthi
senyores Adela Arase, senyoreta Bofe
rull, senyora Ricart y els senyors Pons,
Ctrmachea, Guiu, Bobé y Hoces, en con
junt una representadó arrodonida. Y
per pessa Resurreceié.

Monget.—Societat «Lo Progrés». El
se representa
el dra
el den
ma den Pous y Pagés, El Drac,'y
passat diumenge
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Borrás.—cTeatre café Brunet». Els
nosal
díes 10, ny 19 tinguérem :entre
Roca, la
tres la companyfa de Eugeni

qual representál primer

día

el drama

Muralla de ferro y el sainet Un llaminer
dina d'un sac.
El segón representaren ab tnott acert,
-el drama María Rosa, en qual protago
nista la senyoreta Roca hi estigué in
millorable cono tan3bé el senyor Serra
essent molt ben secomlats
en el «Marga I»
Roca,
per la senyora A rnau y senyors:
Cabreras, Bonet, Tarré y Rius. Per lí de
fasta interpretaren la comedieta A ca la
modista y per últim en honor de la ac
triu Pepeta Roca posaren en escena
Gent de platja, Joventut y Lo mestre de
mínrons molt ben executades les dues
primeras; la última, passá cono un Ilam
pec y no'ns ne donárem compte. La pre
sentació de lotes quelcom deficient. La
direcció a arree del actor Pera Clave
ras, molt cuidada.

Monístrol de Montserrat.—TeatI
17, de
<Les Novetats». El diumenge día
va visitarnos la
pas per aquesta vila
companyfa den Eugeni Roca, que baix
represen
la direcció den Pere Calveras,
tá'l drama de Guimerá María Rosa. En
rinterpretació que fou excelent, s'hi

distingf rnolOaltant-aplaudidaactriu

senyoreta Roca qu'encarná la protago
nista ab gran acert, essent molt ben se
cundada per la senyora Arnau y senyors
Serra, Roca, Calveros, Bonet, Tarré y
Rins. Per fi da festa

de Potupe

itas
La

justament

companyía signé

molt

ovacionada al final de tots ala antes.
Reus.—Societat «La Palma». L'últim
diumenge, par la secció que dirigeix en
Josep M.a Benet, fou posa t en escenal
poema dratnátic en dos actea de Rusinol
pati blau.
L'execució a cárrec de les senyoretes
Bassseda y Novials y els sonyors Benet,
Vila y Sarret, no deixi r13 que desitiar.
di
En Josep M.• Benet encarregat del
fícil «Jacinto», dona una vegada més

envejables condicions
plaudit.
altres
Les nenes Pamies Sagalá y
agradaren tnolt y en especial en la can
soneto del final del segón acta, per la
ses

essent molt

a

afinació que la cantaren.
comedia-arreglo
Per fi de testa la
d'Antes, Sense sogre, per les senyoretes
Basseda, Novials y els senyors Vila, Be

net,

Jaume Pafiell, al qual se li va fer una
gran ovació; molt bé tots els dernés in
térprets. Per fi de festa ens presentaren
Campi qui puga y Eta mals esperits.
El día 24, tarde, se representa Les 5o.
!esde la Roser, en la que en Codina hi
feu una verdadera creació, en el papé de
«Jalo». Els altres arrodonínt bé el con
junt. La senyora Perelló també s'hi va
Iluir. Per fi de festa Sogres del día.

represenataren L'A

gencia d'informes comercials

proves de

Burgas Calvari amunt, prenenthi part la
senyora Perelló que s'hi va Rubir de de
bé, igualment que nostre company en

Aguadé y•Serret.

•

Sabadell.—Societat «Chora 1 Colón».
El passat diumenge tingué lloc una Ilui
Dramáti
da tunció a cárrec de la Secció
ca, del (Testre Foment Martirtense», de
Barcelona, la qual dirigeixen elssenyors
Isidre Mutino y Vicens Alsina.
L'obra qtre's posá en escena fou el dra
Terra Baixa; la senyo
ma d'en Guirnerá,
acertada en la
reta Virgiti estigué molt
«Marta»; aixís tnateix la senyoreta Agn e
(N-uri», sens des
ta Gil, ab la simpática
rnereixer els senyors Alsina, Mutino y
«Mane
Rull ab els dificils papers de
eMossén» y «Tomás»; sentne sé
-

je»,
cundats pels senyors Elías, Aida, Puig
doller, Salvadó y Cerré.
Acabá la funció ab la comellia, erran
jarnent de J. rol. Pons, Inclicis; en el de
sempenyo feren les delicies del públic
Alba, junt
els senyors Puidoller, Rull y
y
Virgili.
Tubella
senyores
ab les

«Centre Republica Radical». El pes
de
sat disabte representaran el drama
Guimerá, En Ilblvora. El deserapenyo
deixé molt -que desitjar. La pessa Un
interpretada.
boa debut, fou ben

8

LA ESCENA CATALANA

En aquesta testa hi prenien part els notables artistes Joa
Tressols, y Joan Vehil, tantestirnats a Catalunya, d'ahont
s' ausentaren al crearse un nom. També intervingueren
en la representació la senyora Serracant y els senyors Bosch,
neta

Rojas, Pons y Biosca.
Sernpre acullim ab alegría

y

agraiment

tant

simpátiques

festes.
Els rnirallets per cassar aloses y enternir incautos que
posar en joc, al rependre les seves gestiona, l'aprofitat
ernpresari del Teatre Principal, varen ser, principalment,
aquets: combinar la !lista de repettori y estrenes a base
de una suposats mantenedors del Teatre Catalá, y formar
la companyia oferint lloc d' honor als benemérita come
dianta antics de Catalunya.
va

pagines

Van ab aquest número 56
de l'Apeles Mestres

del idili

en

tres

actes

L'ESTIUET DE SANT MARTI
y 16

mes

de la comedia

en un acte

den losep Burgas

TORRE TORRE TES
que acabará de
mero

repartirse (cobertes

y

tot) ab el nú

vinent.

Dess.1,guids

comensarem

a

publicar

la comedia dra

El mito deis mantenedors va acabar, desseguida, com el
[tosan i de l'Aurora. Deis mal aconcellats senyors que, vivint
encara, (per que cal ter constar que els difunta eren en ma
joría entre els mantenedors) se resignaren a representar sem
blant desairas y comprornés pa per, ni se'n reproduiren obres
n'estrenaren. En vista de lo qua I coraensaren les queí
y s'inicié la desbandada. De manera que, a hores d'ara,
un d'ella está apunt de estrenar al Paralelo, l'altre en can
didatura per ingressar al aborrert <Sindicas» y el de més
enllá, jove desvalgut y sense habilitat per noves maniobres,
la producció sota'l bras esperant
se n'ha tornas a casa ab
millor oportunitat per donarla a conéixer... Aixb, respecte

mática, triomf escénic den fosep Morató

EL TRESOR
y la comedia

darrera
laos

en

estrena

ni

se

xes

actes den Manel Folch y Torres,
del Sindicat d'Autors Dramátics Cata

dos

LA GERMANETA
producció que ha estat rebuda ab veritable aceptació
y les representacions diaries de la qual son la millor
proba del gran éxit obtingut per en Folch.

a

autors.

Referent a nctors, la cosa no's presenta pas més satisfac
toria. El gran Iscle Soler, (al qual, desde que esti malalt,
ha fet servir, l'aludit ern presari, de bandera y escambell per
tota nova ternptativa,) ja ha tingut sort de no posarse bó,
pobre senyor Soler!... Perque, a hores
hauría passat,
punt per pnnt, lo que acaba de succeir al prestigiós artista
Armengol Goula, segons eh l mateix ha vingut a contarnos,

Es ab veritable satisfacció que oferim, als amants del
Teatre Catalá, aquesta Ilista d'obres que prometem
continuar ab la mateixa selecció, actualitat y garanttes
d'éxit.
LA ESCENA CATALANA cornensará, desseguida, el segón tri
d'aqueas any. Ara es hora, doncs, de suscriures al
peribdic, sense pensarshi rnés, en vista de lo que es evident:
de la bona marxa que han emprés la Revista y els folletins
de la Revista, que semblen la veritable casa editora del
Teatre Catalá, si les obres ja anunciades a hores d'ara volea

ab

dir alguna cosa.
Més a inés, els suscriptora de L & ESCENA tenen altres aven
tatges: per exernple, els surt de franc la enquadernació de
les con:tedies; per exernple, encara, reben sense aument de
preu els números extraordinaria... Y sis recorda aquell nú
mero del Sindical, que tanta aceptació va meréixer
y's té
present qua no es pás el primer ni será l'illtim que publi

d'allds.

Ens escriuen de Buenos Aires que la agru pació d'art es
cenic del «Casal Catalá» va organisar una vetllada artística
reptesentarshi Les ales de cera den Manel
en la qual varen
Folch y Torres, la comedia L'agricultor de Xicago, basada
en una narrado de Mark-Twain y La me) de l'home, el monb
lec traduit del italib per en

Josep Burgas.

es

Haig

de ter estalvis perque

lo que diu

pendo.

en

En Goula té rahó. rn té doble, en quant eh l es un deis ar•tIstes que ha teL guanyar més quartos a el Franqueza. En
Goula te ralló, mes no Jimia de sorpresa, corn uosaltres no
em
ens sorpreneiu d'aquesta nova etzaguellada del tamos

presari.
El Franqueza

dugues pessetes.

(=I

consegfient disgust.

Goula: posat en el terreno econbmic,
per qué no's resiguava, el Franqueza, a despendres deis cinc
o sis artistes que li havía contractas el «Sindicat*, en lloc de
fernos pagar als vells les contrarietats de la casa y les rebe
quedes de la persona?
Y

quern, se veurá cena aqueas capitol de obsequia a la suscri p
ció també val la pena de tenirse en cornpte...
En fi: queden obertes les Ilistes y confiera que hi haurá
dernanadissa. Sobre tos si no s'oblida que, tres tuesos de
rebre, ab puntualitat y a domicili, el periodic,costen només
Les persones que, al suscriures a LA ESCENA, volguessin
rebre, a raes, per tenir les obres complertes, els folletins
publicats fins ara de Torre Torretes y L'Estiuet de Sani
Marte, derien abonar 45 céntima, impon dels tres números
aparescuts desde que s'hi editen.

el

Diu en Goula—y se'n plany arnargament, corn artista que
del Principal l'ha
es y horne de dignitat,—que l'ernpresari
treta! carrer de la manera tnés desconsiderada y inopina
dament, sense esplicacions ni escrúpols de cap mena.
—No'm fas falta, daixds. Ara faré castellá y no'm comvens

mestre

x<5's troba
es aixis, no pot ferhi mes, y per
bandonat de tothorn y, encara, tractant... com
queda consignas, als pocs que se li posen a tres: comedianta
y autora, autors y comedianta ?que tots son uns, y aquí no
hi ha mes amo que jo y qui no ti agradi que ho deixi, si us
com se

•

plau

troba.

A

per forsa,

o

rient

o

plorant»...

Y pensar que aquest personatje encara trobi qui, d'aprop
o de Iluny, directa o indirectament, encara, encara, encara!
Ii fassi el joc.

Vergonya, vergonya eterna pela baixos, pels rastrers, pels
servils, pels esclaus de cos y animal

AN

