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Comensa LA DIDA, drama

en

3 actes, de Pitarra

r

-
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temporada

Comensament de
blostre folleti
B la

-

publicació de Púltim plec de

cooperació a la primera
temporada del Sindicat d'Autors

la nostra

Dramátics Catalans. Car entre les edicions
particulars, (Rusinol y Iglesias;) les del altre

periódic professional que's publica a Barce
lona (El Tea/re Catalb, que ha repartit El Gran
Desamor;) y les nostres edicions, resta
agotada, se pot dir, la llista d'obres catalanes
Akix y

a

conéixer durant l'anterior

Per la nostra

cam

banda,flo'ns podem pas quei

la fortuna tinguda en aquest reparti
ment ni de la confiansa que`ns han demostrat
els a u tors dramátics ca tala ns. Els grans éxits
teatrals de L'Estiuet de Sant Mark de l'Apeles
Mestres, El tresor den Morató, La germaneta den
Folch y Torres y En Yoan Bonhome den Pous y
Pagés, produccions en dos o més actes, schan
vist repetits en els nostres folletins. Y les co
medies en un acte Torre Torre/es den Burgas,
La Forastera den Parellada, Vint anys desPrés den
Bonavía y Dissabk de Gloria den Folch y Torres,
també han merescut del públíc felicíssima
aceptació. Sovint, per actualisar més la pu
blicació de les obres y atendre els desitjos_
deis aficionats, ens hem vist en la precissió
de publicar Suplements de la Revista; sistema
que pensem continuar a la primera ocasió...
En conjun-t, dones, «La Escena Catalana» ha
estat digne del seu nom y tradicions y con
seqüent ab les promeses que havía fet al pu

xar de

den Pitarra

Lt1:1 0IDP1

la comedia En joan Bonhome acaba

donades
pa aya,
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blic al

empendre lo que poddem dime segona

época

de la seva vida.

Acabada, al bó de l'istiu,

la llista d'obres

noves, qué havlem de fer per seguir les nos
tres tasques a la catalana, ab aquella popula
laritat y robustesa que exigeixen les circuns

tancies? Perque cal tenir en cornpte que,
men tres han fracassat sorollosament els tea
tres monopolisadors de traduccions, se pre
para, més ferma y coratjosa que mal, la nova
temporada d'Art Cata lá a cárree del Sindicat
TAutors. Heusaquí, inevitable, el caml que`ns
cal empendre si volem contribuir a la major
gloria y prestigi del intent: comensar a pre
parar també, desde la nostra Revista, ambient

adequat

a

l'expandiment

del

nostre teatre

característic. Y aixó ab empenta y decissió;
radicalment; sense vacilacions ni recels: tal
convé per esvair per sempre una certa
desorientació que sembla notarse en el pú
blic, produida potser per tan t temps dé tan
teigs y dubtes entre els encarregats de guiar
lo...
Cal—a mida de les nostres forses y sempre
dintre'l nostre radi d'acci5,—fer Art Catalá
de bona mena. D'ara o abans, peró catalá de
com

soca a

arrell. Cal representar, editar,

pisar, drames

o

comedies, antigues

o

popula
moder

nes, peró del nostra Tea tre. Cal no distreure
forses, no destilar energíes; concentrar totes

les

l'afany de que tornin per
els bons temps del sen Teatre

aspiracions

aquesta

terra

en

triomfador.
Va

a

comensar

repetimlo,

—

la segona
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temporada del Sindicat d'Autors. Anunciemla
també nosaltres,

un quant temps abans, edi
tant, popularisant obres catalanes. Millordit:

acabada ahir la tasca de imprimir els 'libres
de la temporada anterior, comensem avui a
editar les obres de la temporada vinent.
Y quí será l'autor que Pinauguri, si encara
manquen arrodonir tants detalls? Un autor
hi ha, entre'ls passats, fresc y interessant
encara avui en

día. De

popularitat forta, ab

t, extraordinaria, eh l viu, mestre de un
teatral, entre una pila d'aficionats, en
cara avui en día. En Pitarra, el
gloriós inicia
dor, obrirá doncs,aquesta temporada que co
mensa, la Dista d'obres que publicarem de
sorven

genre

folle tí.
Y la seva comedia LA DIDA, acás la més
notable del extens repertori del eminent fun
dador, 1.,erá la escullida per «La Escena Cata
lana» per lligar, dignament, la temporada fi
nida del Sindicat d'Autors Dramátics Cata
lans, ab la que ja está a punt de Comensarse
y tantes esperanses tenim que acabi de soli
dar el Teatre Nacional.

lio gos de casa
companyl Me'n recordo com si'n fes
en aquell temps
mos cabells rossejaven com la estopa en
l'aspi de la Munda, y ara son tot cendra.
pas si va ser ell o jo qui primer vingué al
OBRE

quatre dtes, y aixé que

No sé
mén: sois puc

dir que vivíem l'un per per l'altre, com
dos enamorats, y millor encara, com Sant Roc y'l
gos, que així'ns dejen pel poble.
Tot just clarejava y ja'l sentía remoures a la porta
del meu recambró. Poc a poquet ficava, per la es
cletja que feien les dugues batents, la pota belluga
dissa que semblava la manona d'un infant dintre de
una mitjeta de seda, y després de ferla anar amunt
y avall bella estona com si polsés una guitarra, d'un
cop d'esquena obría aquella porta, y tant sobtat me'l
veia dalt del llit, que mai vaig poder esbrinar si era
ell o si era la claror descarada del sol ixent qui pri
mer hi arriba va Ab quina pressa enfonsava'l cap en
les robes calentones del lit, fent l'endormiscat per
por de les meves entremaliaduresl Mes a fé que no
li valía. perque jo Vengavanyava ab los meus vestits,
li girava les orelles del revés, lo sardanejava sense
píetat, lo bressava com al meu germanet petit, y,
Deu m'ho perció, fins lo senyava com a mi mateix,
que prou feina'm donava'l conseguirho.
Gaire bé tothom se l'estimava a casa; no tant com
jo, perque alió hauría sigut una casa de bojos•, perd
Deu n'hi dé pera'l pobre Galán, que no sabía cap
ahont girarse de feina a l'hora de les festes, quan
mos germans y jo arribávem ab lo pare de la
vila,
Qui tant mateix no se l'estimava gens ni gota era la
Munda, la criada vella y mal amorosa que ja havia
fet de seguidora al casament del avi y halda vist
náixer al pare y a tots nosaltres, y que ara com ara
de rés servía, llevat de fiar barrober y disputar a to
tes hores ab l'avia.
Si'! gos grinyolava, ja's podía ben dir que la Mun
da l'havia trepitjat o que li havía aplanat entre cap y
coll la filosa. Sentir al gos y reptar tothom a la Mun
da, era'l nostre pa de cada dia. L'avia deja que la cri
ada vella estava gelosa del gos perque jo l'estimava
més que no pas a n'ella: mes com sempre disputava
ab la Munda, jo'm creia que aixd eren malesvolenses;
encara que ja podía tenir ralló
l'avia, perque la Mun
da no's deixava de dir a cada punt qu'era pecat esti
mar tant a les besties.
Tant me l'estimava, qu'un día fins me'l vaig endur
a estudi reconcolit sota la
blusa. De cop tot aná bé.
Vaig amagarlo en lo pupitre, tenint fort ab los bras
sos per por de que l'alsés
ab una estrebada Quan
vingué l'hora d'escriure, jo, que havia tret lo tinter
del encals, entre ganxo y ganxo, me'l
contemplava
a pler per aquell forat com se
caragolava mandrós
sobre'ls meus cartipassos. De cop tregué la punta
del morro per aquella petita finestra rodona, y
estor
nuda d'una manera tant forta y estranya, que
tota la
classe esclafí a riure. Lo mestre dona un cop
gle sobre la taula, obrint los ulls com dugues de re
taron
jes, buscant inutilment per tot arreu la causa d'aquel]
soroll. Jo'm vaig veure perdut, quan un xicotot
que'm
feia costat va alsarse, y ab ven
d'espignet va dir a
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don Laureano:—E/ senyort que tiene una bestia.—Ja m
vaig veure la pedregada a sobre. Me cridá'l mestre,
y'l pupitre no aguantat per mos brassos s'alsá ab es

trépit, fent la seva aparició'l Galán com lo dimoni
deis Pastorets, pera venir saltironant al devant men,
que per primera vegada Ii vaig negar l' amístat,
girant la cara com si no'l conegués. Pobre company!
Aixís com tantes vegades nos havíem partit lo pa,
aquella tarde'ns partírem los cops de regle; si bé ell
se va escapar, y pera mi va ser casi tota la partida.
A la vesprada, quan lo Galán va venir a ferme fes
tes, cua baix ab lo morro re fregant les rejoles com
si n'hagués fet una, quan era jo qui l'havía feta, li
vaig preguntar a la mare, ab lo cor plé de tristesa y
mirántmel ab compassió infinita, si'ls gossos també
tenien Nostre Senyor y si al cel los tornávem a veu
re; y com que la mare cuita a riure y la Munda va
fer la creu reptantme per aquelles blasfemies, vaig
corre a amagar lo cap en la falda de l'avia perque no
vegessin

com

plorava.
***

Va

tarde de les més enceses del estiu. Lo
poble feia la mitgdiada. Jo m'estava a la porta del
carrer, oberta com a boca d'infern, donant pas a una
ampla llengua de sol que xardorosa y enlluernadora
s'extenía per la entrada,
No més se sentía el brunzir incansable d'alguna
cigala esgarriada pels arbres de la plassa. Tot d'una
vaig sentir tancadissa de portes, crits d'aqui enllá
que no entenía, y passaren pel carrer xicots y &mes
corrent esparverats, tot girantse a mirar enrera com
si'ls empaitessin. D'una revolada'm tragueren de la
porta: era'l pare, que en quatre salts havía baixat la
escala y's llensava carrer avall, armat de la escope
ta, cridant a tothom: Tanqueu, que hi ha un gos
rabiós!
Un gos rabiós! Mon únic pensament va ser pera'l
pobre Galán qu'en lloc veia. Vaig recasejarho tot de
cambra en cambra: lo gos no responia a mos crits, lo
gos no devía ser a casa. Quina agonía va ser la me
ya y quin
esvalotar y picar de peus, emprenentles
ab tothom perque'm tornessin lo Galán, que eh l no
havía fet mal a ningú.
Quan altre cop vaig véurem a la entrada, ja la por
ta tornava a estar oberta, y... ja hi era'l Galán: peró
en quin estat lo trobaval Sempre tindré devant aquell
quadro lo més trist fins allavors de la meya vida.
Allí hi havía'l meu pobre company, les orelles cai
gudes, lo pel erissat, tremolant com fulla al arbre,
escorrentseli la sanc per dugues ferides en les que
s'hi vejen marcades les dents d'aquell gos maligne
que, com a tants altres del poble, havía revolcat y
carn-esqueixat al Galán, fugint camps a través pera
anar a morir qui sab ahont. Tots los de casa'l volta
ven sense dir paraula•, mos germanets ploraven com
jo; per la cara de la mare y de l'avia també corrien
les llágrimes; lo pare's mossegava'ls llavis y picava
ab un peu sobre les rajoles. Per sobre les espatlles
de tots, aixecantse de puntetes, s'ho mirava la Mun
da, dient entre dents no sé quines paraulades. Vaig
voler llensarme sobre del gos, qn'eren pera mi totes,
totes ses mirades. Aquest moviment decidí al pare,
y apartantnos a tots, fugí al carrer ab lo Galán, que
si's plan per forsal seguía arrossegantse entre la
pols que l'amagava als meus ulls.
La tarde s'havía tornat molt trista: bufava'l vent
ser una

-

y núvols negrosos com glopades d ' incendi
co
mensaren a avansar pel Cel com si perseguissin
al pare.

Jo seguía de llunv al Galán, tantost aturantme
perque no'm vegessin, tantost corrent altre cop pera
no pérdrels de vista. Tiraren per un callarís d'alzi
nes que devallava a la riera; jo vaig agafar lo camí
de dalt escaientmhi ben aprop d'ells sense que'ls hi
fos fácil descubrirme. Allavors s'aturaren: lo pare
va plegar una pedra, va ensenyarla al gos, y la tirá
al mitg de la riera, atiantlo pera que anés a cullir
la; peró al girarse '1 Galán m' havía descubert y va
cilava en creure al pare, mirantme ab ulls que hau
ríen fet ablandir les pedres.—Aquí, Galán, aquíl
vaig cridar desesperat, sense saber lo que'm feia;
mes lo pare, al sentirme, cargolant un renec, potser
l'únic qu'havía dit en sa vida, més rápit que no pas
lo gos, dona un bot enrera, engaita l'al ma y l'aviá
contra la pobra bestiola, que a tomballons rodolá
morta al fons de la riera.—A casa!—'m cridá el pare
ab ven que'm semblá l'udol d'una fera salvatje, tot
girant lo cap perque no li vegés una llágrima que
malhumorat y de revolada s'aixugá ab la mánega.
A la porta de casa, igual que cada tarda hi halda
la Munda, rondinant y fent voltar lo fus ab sos dits
d'estenalles. Vaig passar corrent pel devant d'ella
dientli ab tota l'amargor de la meya ánima de cria
tura:
Lo pare ha mort al pobre Galán: ja estareu
contenta!
—

*

*

Que Ilarga'm va ser aquella nitl Lo vent no
s'amansí ni un instant, semblantme'ls seus udols en
portes y finestres que'l gos no era pas mort, qu'havía
eixit de la riera, y desde'l carrer me cridava. Fins
vaig creure un instant sentirlo esgratinyar a la por
ta y véurel per una escletxa com posava'l cap de
costat y ab un ull me mirava. Jo deja per ell totes
les oracions que sabía, y Nostre Senyor u demana
va que'm tornes lo pobret Galán, y en paga trenca
ría la guardiola per abocarla tota en la bacina de les
animes quan lo Coix passés ab ella pel banc de casa.
A la fi vaig trencar lo són; mes
ser pera tornar
a veure al company de les meves
alegríes, voltat de
núvols d'or y rosa, anant
munt, girantmel ulls
amorosos. Ja's perdía en les inmensitats del cel quan
aparéixer al meu costat don Laureano armat d'una
escopeta llarguíssima; l'apuntá tot rient, va fer foc,
y vegf al Galán com queia de les portes del mateix
paradís. Io li vaig extendre 'ls brassos, mes ai, que
m'arrossegá ab ell y'ns precipitarem en un abisme
tot negre, ahont abrassats anávem caient, caient...
De cop me vaig despertar, y al véurem damunt
a

va

a

va

del llit

sempre, entrant per les escletxes dels
cada matinada la Ilum del día, me
vaig creure que lo passat havía estat un somni, que'l
gos era viu y que, com cada trenc d'alba, vindría a
obrir la porta del recambró per'omplirme a la seva
manera de petons y F ala meríes
Y'l cor me salta de
goig al sentirlo que s'acostava, que com sempre es
garrapava la porta abans d'obrirla; y... aquesta's ba
di per últim donant pas a la Munda. A la Munda
que'm recomaná'l silenci, y'm feu vestir a tota pres
sa, y se m'emportá carrer avall sense saber jo ahont
me duia ni lo que'm passava.
Lo día s'anava fent clar; encara les cases se vejen
closes y'ls carrers solitaris. Jo la mirava de cúa d'ull;
com

finestrons

com

.

1
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cara, com de
estava més groga qu'altres díes, mes sa
costum, rés me deja. Allavors vaig observar que
portava
anávem de dret a la riera y que la Munda

cabás y una aixada. Una reguera de sanc nos
guiá ahont lo gos se trobava. Vaig apartar d'aquell
lloc la vista, de llástima que'm feia. Quan una estre
bada de la Munda'm va fer girar, ja havía posat en
emprenfem la pujada de
son cabás al pobre Galán y
l'altra banda de la riera. Lo camí era estret; jo ana
má dreta,
va casi al darrera de la Munda donantli la
l'aixada, que
y ab l'esquerra portava arrossegant
d'altra manera no podía; ella s'havía posat a coll lo
cabás d'hont sortía penjollant lo cap del gos, que's
balansejava a sobre meu al compás deis passos fei
esbufecs de fadiga.
xucs de la Munda y de sos
A l'altre banda del torrent hi havía'l cernentiri del
poble, qu'aparegué de sobte devant meu al cap de
la pujada. Lo voltárem un tros, y al arribar a una
de les parets per hont ufanosos guaitaven garlandes
d'eura, la Munda deixa en terra la volguda cárrega,
y's posá a cavar a sota mateix de la paret ab tal de
lit, que semblava u haguessin revingut les forses de
la jovenesa. Un cop que m'hi vaig acostar per ajudar
la a treure la terra, ab un ronc estrany que rés de
humanal tenía m'apartá ab la peu, y seguí la feina.
Quan lo clot va ser fondo hi depositá'l Galán, s'aixu
gá l'abundosa suor que per mans y cara li regalava,
y aclofantse fins a pendre la meya alsada, me va dir
baixet, baixet que tot just vaig sentirla: —A l'altra
banda d'aquesta paret hi ha'l nitxo de casa teva. Allí
hi ha ton avi y tos germanets, y allí demá... Oi que
t'agrada que'l posem aqui dintre?—Y avans de res
póndreli m'agafá la cara entre ses mans seques y te
rroses, masegántmela ab sos petons llarga estona.
Tot d'una engrapá altre volta l'aixada, y extengué
la terra sobre'l cos del company de ma vida
un

***
La Munda va viure encara molts anys, severa com
sempre, havéntseles ab tothom del matí al vespre.
Quan anava a morir y ja no parlava, me vaig acostar
posant losllabis a free de sa
a la espona del seu llit y
orella E vaig parlar:—Munda: vos recordeu del po
bre Galán, Manda?—Ella va fer que si ab lo cap y
y obrí'ls ulls, l'últim cop, pera mirarme. Al ser mor
ta u vaig dir al pare: —Vos vui demanar una cosa:
qu'enterrem a la Munda en lo nitxo de casa.
Y allí reposa esperantnos a tOtS.
ANGEL GUIMERÁ

FRSDERIC SOLER (PITARRA)

Quan s'estrenk

«LA

en

1872

orDA»

El sentior d'Allamiranda
Per malalt alguns el tenen,
per toll, qui per beneit;
siga malalt o no ho siga,
tinga o no complert el seny,
es lo cert que'ls díes passen
y passen els anys també
y el senyor d'Altamiranda
no surt mai del seu castell.

qui

Sos portals son tancats sempre,
finestrals mai oberts,
en testes ni rorserfes
al senyor ningú ti veu;
y en tant els badocs del poble
clavant als ulls al castell
que'l senyor es foil, murmuren,
o está malalt o es beneit.
sos

senyor d'Altamiranda
d'alba ta molt temps,
se'n pujá dalt de la torra
la més alta del castell.
D'allá dalt vejé la vila
com ajassada a sos peus.
vejé pobles y IIIéS pobles,
vejé terra y mar y ce!,
y, esclami: «!Bella es la terral
!gran es lo noonl !gran y bellt
a

trenc

Dtgam
tu

tu, Guayta, bon Guayta,
que hi tens los ulls més fets,
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?qu'es aquella bestioleta
qu'es belluga en aquel! errn?
—Senyor: es un home.—?Uu borne?
!veles, Guaita, guaita-ho bél
—Veig que es home y veig que tanga.
—?Y aquell altre animalet?
—Es

un

altehome,

un

1

sabi

qu'estudia flors y arrels.
—?Y aquell?—Un altre: aquell pinta.
—?Y aquel! altre?—Mata aucells.
—?Y aquell més Iluny?—Sernbla escriure.
—?Y aquell?...—Roba als passatjers.
—?Y son tots homes?—Tots bornes.
—Perh... ?els bornes son pigrneus?
El senyor d'Altamiranda
tancarse en son castell:
t!Com huía un pas en terra
que a parells nols esclafés?»
de tart en tart des Ilavores,
quan apunta el sol ixent,
se'n puja dalt de la torra
la més alta del castell;
y en baila murmurant sempre:
a!Seccpre igualsl... !no han crescut

Ara si que hem entrat, sense ombres ni aiguamolls,
al desert barceloni de espectacles teatrals. Ni rastre de
Teatre Catalá—fora unes representacions escadusseres
de Gran Cuinyol que en Santacana y en Mántua varen
oferirnos al Circo Barcelonés. La nostra opinió, sobre
semblants intents, ja várem esposarla. No es hora
dones d'insistir, y menys tractantse de aquets estima
bles artistes sobre els quals, de cap manera, voliem fer
pesar les nostres observacions. Elles tenfen carácter
general—no cal aclarirho,—y ni en Santacana ni en
Mántua son els únics responsables de la nostra alar
ma.
Mes direm: si ells sois s'haguessin emprés aquelles
representacions, probablement haurtern callat. Lo
que'ns feu comentar un xic agrement la feta, es la si
miesca producció y reproducció, entre professionals
y ficionats, de guinyolismes de tota mena, a totes hores

va

gensl...

A. forsa de terups, tal voltal...
!Esperem, dem temps al ternos!»

y

Per so mai entra en la vila;
per :o mai surt del castell;
per so tots per toll el tenen,
per malalt o per beneit.

tot

arreu.

de teatre castellá, tampoc, a Barcelona. Y
de sarsueles y sarsueletes més o menys
genero chico. Ens referim a Teatre serios, de aquell que
val la pena de ser comentat y estudiat. Castellá o es
tranger, l'Art Dramátic sempre trobará en nosaltres glo
sadors y propagandistes entusiastes. No les parodies, les
insubstancialitats, les imbecilitats,—que de tot hi ha,—
que a hores d'ara ens ofeguen. El respecte que'ns tenim
y el que'ns mereix el tito' de la nostra Revista, ens man
tindrán sempre allunyats d'aquest batibull de lletretes
y rnusiquetes que, durant l'istiu y també,— fa pena el
dirhol—durant l'hivern, infesten els escenaris barce
lonins.
Ni

rastre

ara no

APILICS MESTRES.

@

a

I@

parlem

xic consoladora d'aquest istiu deso
fet que conten certs obtimistes peró que
nosaltres apuntarem sense engrescanshi rnassa. Fan
observar aquets senyors que son una pila les barreque
tes cinematográfiques que han plegat... condicional
ment En efecte: passejant per Barcelona un hom se
adona de certs Ilensolets que anunden que'l cinema
está «cerrado...» peró «hasta el próximo otono.»
Y no fora possible, estimables erripressaris, resoldres
a allargar la clausura durant tot l'hivern? Tot aixó tin
driem que agrailshi els amants de viure en pau ab el
sistema nerviós y de conservar la vista y la claretat
menassades, segons diuen els metges, per la vivesa
enlluernant y vacilació boja de les progeccions avui
de moda!
L'única

lador,

MARÍA PELFORT
Notable actriu aficionada

que's

ven

aplaudida

en

que's distingeig
tots

en sos papera
els escenaris hont actua.

y

es

cosa un

un
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representar la comedia del malhaurat
Feliu y Codina Maria del Carmen.
L'entrada regular y la representació
forsa arrodonida,sobresortint com sem
pre la senyora Xirgu. Molt bé la senyo
reta Santolaria y els senyors Munt-Ro
sés, Ortin y V;Iallonga.
va

DE/1105TRE5
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Sóller(Ba lears).—Desde fá unes guan
tes setmanes treballa en el nostre teatre
de la «Defensora» una cornpanyta dra
mática catalana, digna de millor sort. Y
diem «digna de millorsort» perque mal
grat de ser ral volta la més perfecte y
acabada qu'ha vingut, les butaques no
s'om plan, no sabem si perque no agradi
aquest gente (que no es el chico ni se 11
assembla) o perque la calor sia mala de
sofrír a dins un teatre que no reuneix
totes les condiciona per la comoditat del

públic.
Aquesta comqanyía, dirigida per el
Enric Casals y en la que hi consta
primera actriu la Marta Cazorla,
ens ha obsequia t ab bones obres del re
pertori catala, ugradant totes elles y
agradant també l'excelent execució que
hi han donat sos intérprets.
Les obres posa des en escena han si
gut: María Rosa y Mar y cel, de Guime
rš; La mare, El mistic y Bona gent, de
Rusifiol; El ferrer de tau, de Pitarrá;
Foc nou, de l'Iglesias; Gent d'ara, de
Coca y altres que no recordem.
La representació de Bona gent, se do
ná en honor de son autor. qui va assis
tirhi, per trobarse estiuejant en Valide
mosa, qual presencia en el teatre entu
siasma al públic qui li tributá una forta
ovació, Acompanyaven al ilustre Rusí
fiol la seva familia y alguna amics de
Palma contantse entre ella l'eximi poeta
mallorquí Joan Alcover.
Tots els executants, senyoretes Cazor
la, Casals, Roca y senyora Villalba y els
senyors Casals, Espinosa, Cavarla, Bo
net, etc., foren aplaudits.
actor
com

a

Castellar del Vallés.—«Centre Cas

tellarenc», Les dugues boniques

Uj!

come

dies Triaba amor: y Les ales de cera,
foren les obres escullides per omplir el
programa de la fundó que doná en
aquesta societat ab lel VaiiO3i8Sim con
cura de
les notables actrius senyores
Emilio Baró y Antonia Baró, el quadro
«Esbart teatral» d'aquest poble.
La execució de l'obra mestre den
Giacosa, molt ajustada, distingintse no
tablement la senyora Emilia Baró en el
dificilissirn papar d'«Enanna», conquls
tantse uua vegada més ele aplausos y
simpattes del nostre públic que li de
mostrá la seva admiració tributantli,
tant bon
punt la vegé en escena, una
calurosa y perlloogada ovació. En Se
Ilent representá d'una manera encaixada
y magistral el paper de <Julia tenint
moments mol inspirats, corta en el final

del segón eche y un mutis del tercer,que
Ii valgueren merescuts y torta apta udi
ments. Tanabé cal fer constar el treball
den Romeu que va fer un «Fabrici» dig
ne d'elogi demostrant les dots que té
per conreuar el diticil art de Talla.
La senyora Antonia Baró, la xamosa
nena Solá y els senyors Benasco y Carné
molt correctes en els seus respectius

cauclans.
Per final, la bonica comedia den Folch
y Torres que va esser interpretada de
primera per tots els que :hi prengueren
part, emportantse el primer lloc la
aplaudida y excelent actriu senyora
Antonia Baró que brodá y matisá d'un
modo admirable el papar de <Viuda
Querol», del que'n ve fer una creado
quan s'estrená a Barcelona. La senyora
E. Iteró y senyors Sellent, Benasco y
Vall encaixadissims contribuint a l'éxit
de l'obra que va esser fortament aplau
dida el mateix que el seu autor que's
trobava entre uosaltres, y que va veures
obligat a presenta rae al escena ri per aca
llar els aplausos del públic.
Sabadell.— «Lliga Regionalista». El
dia de sant Jaume, posaren en escena la
comedia den Llanas, Don Gonzalo o l'or
gull del gec.IIn el desempenyo s'hi I I uhi
ren els senyors Sellen t, Got y Busqueta,
en els respectius papers de «Nasi», «To
fui» y «Lluís»;que ha feren divinament.
Els senyors Solana, Comas y Reixach,
secundaren; la senyoreta Dolors Pinet,
ho feu admirablement,sentne també dig
ne d'elogi la característica sanyora An
gela Guart.
«Teatre Euterpe». La companyla den
Miguel Rojas ha representat obres cas
tellanes y la pessa catalana Genit y fi
gura.
El diumenge pasat se posa en escena
la comedia deis germans Cororninas
Bestia assenyalada, que li donaren una
bona interpretació els que hi prengue
ren

part.

Sabadellenc», (Gelats). El dia
2,5, representa ren la traducció El 'lit del
<Centre

capita,
quadro

la comedia A pel r repel y el
dramátic Cendres d'amor. De la
execució, no cal parlarne.EI diumenge,
dia 28, s'hi representa el drama El cor
del poble, que deixt4 molt que desitjar,
per manca d'ensaijos.
Ta robé han posat en escena les obres:
El boa po/icia y La font del amor.

companyía Xirgu quo ab
simpatía ha sigut acullida en nos
tre ciutat, el dia
primer d'aquest mes
Olot.—La

tanta

El dissabte dia 3 vermouth doble. La
comedia en dos actes del malaguanyat
Eduart Coca, Gent d'ara.
Encara que una obra coneguda, per
haverse represen tat en nostre «Teatre
Principal» diferente, vega des, aiab no
priva de que hi acudís una bona entra
da. L'execució encertada per part de la
senyora Faura y deis senyorspkimerich,
Vilallonga, Ortin, Capdevila J., y Amo
El die següent per la nit ab un pie de
gom a gom, Joventut de princep, come
dia que era esperada ab molta ansietat
per poguer admirar una de les tantea
creacions de la Xirgu. Molts aplaudi
ments al final de tots els actes, siguent
obsequiada ademés la gentil «Caterina,
per part deis redactora del setmanari
festiu L'ull, ab una gran toia de flora.
El senyor O_ rtin ab el «Carlea Enrics,
superior, y ajudant al bon conjunt els
senyors Aimerich, Vilallonga, Capde
vila (J.), Miguel, NI o t-Rosés y Amorós.
Mataró.—(Treate Euterpe». El diu
menge passat la companyía Blanca- Ma
ssip va tornar a repetir l'obra del dra
maturc Ignasi Iglesias, Flor: de cingle
ab la mateixa cooperació del «Orteo
Mataroní» y els solistes Agell tenor y
Domenech bariton, que va resultar un
nou triornt per la companyía.
Y anabá dita solemnitat ab el celebrat
sainet den Vilanova Qui compra madui
xes per totsquants prengueren parten la
anterior representació, els quals nova
ment foren apta udits.
A la nit varen posar en escena el dra
ma en tres actea y en vera. joia del tea
tre catalá, den Pitarra, La dida; desem
penyant la protagonista la genial actriu
Morera y siguent acompanyada per les
senyoretes Ferrer, Ortíz, Pujol y seuyo
ra Xitreu
y els actors Massip, Torres,
Boazo, Rovira, Furquet, Martí, Cervera
y Martori, que ajudaren a arrodonir el

quadro.

Y per fi de testa varen estrenar en
tea tre el sainet del eminent pin
tor-poeta Rusiflol, El pintor de miracles;
posat en escena per l'actor Blanca y de
sernpenya t per les senyoretes Cotb, Pu
jo! y Xifreu y els actora Blanca, Martí,
Cervera y Bozzo y algunes xamoses ne
nes y nens quina noms sentim no recor
dar.

aqueix

Se anuncia per molt aviat l'estrena de
l'obra de Guimerá y del mestre Motera,
La reina vella ab la cooperació de varis
elements del tOrfeó Mataron!».
San Felu de Guhrols.—«Teatre No
vetats.» Els dies 20 y 21 del prop passat
Juliol estiguérern d'enorabona, tenint
entre nosaltres a l'eminent
actriu Mar

guerida Xirgu, qui ens representa les
obres Magda y La Dama de les cameles,

I
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abdues
inolt

obres la senyora Xirgu fou

aplaudida•

De la companyia que porta cal citar
én

t'interpretado

de

Magda

el treball

notabilfssim de la senygreta Santolaria
y Faino y del nostre cornpatrici senyor
Vilallonge;les sanyores Itodriguez y Loy
y
seroyors

Munt, Capdevila (F.)

y Ortin
boa txit de la representació,
En La dama de les eamelies,
distfn
giren les senyores Fa ura y Santolaria y
els senyors Vilallonga, Aymertch,
Cap
devila (J.) y Ortin; ala detnés
secunda

ajudaren

ren

al

discreta ment.

Tot y agraint a la gentil
actriu senyora
Xirgu la deferencia que per nosaltres
Rogué d'inclóurens entre'ls pobles que
composa ven sa tournée de couriat,devem
fer constar que riostra agraiment hauría
estat més entusiasta si en lloc
de repre
sentarnos teaf re estranger y encare més
demodada, com La Dama, ens hagués
representat tea tre Catalá hont hi ha tan
tea obres en que podría Huir ses facul
tats tant festejada actriu.
<Ilentre Católic». El 25 del
Lluisos aficionats a
Talla, van celebrar una vetllada litera
ria-cómica-musical representant la co
media Conveniencias.
El grop d'afiicionats qu'encapsala en
J. Mercadal (e) Harnonet, el día 3, cele
brado del Patró de la vila, sant Esteva,
posaren en escena el drama en tres actas
calva,' de la vida, interpretada correc
passat, els

jovenets

tament

per

en

Martorano, Llenas, To

más, Noet, Riera, Crusellas, Ramonet,

Tarradellas,

Pons y Prat.

<Ateneo Catalá». La secció dejovenets
fi de fer pasear un bou rato a la con
currencia que frecuenta aquest local,
van interpretar la comedia en
un acta
Un mort resussitat, de Antón Saltiveri.
a

Reus.
«La Palma» Una mala vetlla
per cert, fou la del diurnenge passat per
causa del mal temps. Pero no obstant,
es vegé forsa concurraguda aguaste
so
cietat ahout s'hi representé la traducció
La verge boja.
La senyoreta Basseda en la «Diana» y
el senyor Benet en «Nlarcel» ens dona
ren una vegada més provea
del acabat
estudi que fan deis papers, essent aplau
dits en tots els actas y en especial al fi
nal del quart que'ls valgué una forta
ovació.
—

Berga.— «Teatre Quevedo».
nyfa que actúa

La compa

aquest teatre, baix la
direcció del notable actor Auguat Bar
bosa, y de la que'n forma part la simpá
en

tica y aplaudida actriu Carolina Soto,
está obtenfilt un éxit com jamai l'havía
obtingut cap attre companyía en aguas
te localita t.
Coneixiena al senyor Barbosa, pero no
al gran actor, aquell actor que tan ma
gistralment havía de mostrarnos el «Jo
sep» de Gent d'ara, aquell actor qui ha
fet una veritable creado en el Girassol,

aquell

actor insustituible en el paper de
«Notan» de El pintor de miracles, aquel I
actor en fi que ab el seu art ha sdbut
atraures un públic tan nombrós com dis
tingit 4ue la dora y el venera en lo queY
val.
En quant a la senyoreta Soto, ja la co
neixiem y sabfem lo molt que valía.Per
aleó varem decidirnos cercar a tata cos
ta un bou actor com
son art requereix
en
el dosenrotilo de les escenas mes
importante de les diverges obres del
teatre catalá. Sa cara sempre t'altera
aquell aire tan graciós ab que sab
presentar sa figura, fan que cada volta
que surt en escena sia coronada pel pú
blic ab una atronadora salva d'aplausos.
Referent al actor Bartonieu Pujol,
llena de fer constar que ha entrat de plé
ab el públic.bergadá, que li ha aplaudit
tot el treball que fina
rs porta realisat.
Les senyores Arquer, Guerra, Ven
drell, Fernandez y eta senyors García,
Ginestet, Alonso y Valen tí compleixen
rnolt bé son comés deixant totalrnent
satisfet al públic.
A una y altres donara grana mercés y
an en Pujol les hi donem ademés
per
aquella cartells tan artístics que sab

pintar.
Salut y

avant

sernpre.

diA
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Centre Catblic de S. Antoni
en pena,
de 1' Asmarats, feu
riure a la concorrencia ab tot y no saber
se gairels papera els que l'interpretaren.
L'obra den Graells Prancesc Rusck,
fou presentada tant expléndidament,
que'l pilblic, abans de baixar el taló,
aplaudí l'inceodi final y obliga a sortir
a
son autor. L'execució
acertada pels
senyors Gomis, Fontbernat (gerrnans) y

L'dnima

Catnpoy.
Un joc de xinos, del rnateix autor, feu
riure al públic.
Clogué la testa ab Una calaverada, de

Artan, que per deferencia hi treballá'l
senyor Milla, que fou aplaudidíssirn.
Pera el día 15, funció de Fasta Major
ab Boires de ciutat del poeta Ramón
Vinyes y dirigida per l'esroentat senyor

En

ensaig Els fills del

mar.

Ateneu Obrer del districte
El día 18 hi tindrá lloc una vetllada
literaria musical y el 25 la represen tació
de les obres Per una capa, Neus y Mala
nit.
La vetllada necrológica dedicada a
Maragall, tindrá lloc el mes vinent
Ateneu Regionalista del Poblet
Organisada per l'agrupació dramática
«Talla jove,» diurnenge últim, per la
tarde bogué lloc upa 'unció d'honor al

batallador poeta, defensor del Teatre Ca.
talé, Ignasi Iglesias en testimoni de bon
efecte y agrahiment per la generosa cam
panya qu'está realissnt en favor del tea
tre de la terra.
L'obra escullida per representar

113?)

sigué

el seu ovacionat drama Els vells, quals
papers foren interpretats per la senyora
Rodés, senyoretes Roca y Cama y se
nyors Carratalá, Roca, Formaguera, An
gelats, Maten, Sanchez y alguns altres
que sentirn so recordar. La direcció es
cénica ton confiada an en Pere Calveras.
La presentació bastant aceptable, essent
de molt bou gust una decoració deguda
al jove senyor Carratalá.
Centre N. Republicit (Gracia)
L'últim di umenge se representé el dra
ma del egregi
Guirnerá María Rosa,
qual protagonista desempenyá la actriu
senyoreta Ferrandiz, secondada per la
senyora Rodés y els senyors Xuclá, Cla
ramunt (P.,) y altres pertanyents a( qua
dro escénic de la casa.

"""kítaliwresr

...¦.-¦••¦¦,s..74

77tal7,,¦U2-...oro..

10

LA ESCENA CATALANA

gráfiques

notes

que avui

ben curioses sobre l'obra den Pitarra
a

comensem

repartir.
CD

la companyía del Sindicat, qué?
Diuen que están contractades les actrius Emitía Baró, A.
Verdier, E. Fremont, Antonia Baró, D. Pli, C. Roldan, Ra
Mes
mona Mestres, C. Buxadós, C. Persiva, C. Huguet, P.

?Y de

Goula, Blanca, Nolla, Vinas, Tor, Aymerich,
Galcerán, Guixer, Bozzo, Bonet,Baró, Riera (S.)
Diuen que s'espera an en Vehil... Diuen que encara no

tres

Y'ls

actors

Capcíevila,
Van ab aquest número les cobertes corresponents
la comedia en quatre actes de 1. Pous y Pa ges

EN

a

JOAN BONHOME

Les persones que vulguin que nosaltres ens enca
rreguem de la enquadernaciá, deuen abonar 15 cén
tims per exemplar.

Y, tal com anunciávem y ja diem en altre lloc del
present número, es la famosa comedia den Pitarra

LA DIDA
l'obra que ve a continuar, oportunament y sólida, la
Biblioteca LA ESCENA CATALANA. D'aquesta produc
ció ne van 16 págines en aquest número, y seguirá
repartintse en folletins de 32 págines De manera que
LA DIDA será la primera obra den Pitarra editada
cregut oportú seguir
a la moderna. Sistema que hem
per tractarse de una producció de la qual ja se n'han
publicat altres edicions seguint la forma antigua. Aixis
doncs, a més de no trencar la colecció de les obres
de l'autor, hi ha la ventatge de que la nostra edició de
LA DIDA pugui figurar, dignament, en qualsevol
Ilibrerta artística.
Ens cal remarcar, per arrodonir l'importancia de
l'obra ,iue hem escullit, que la nostra edició de
LA DIDA es la primera d'aire popular y.económic,
cap altre periódic,
entre les publicades. Vol dir que
ni ara ni abans, havia mal tingut la sort de incloure
folletins la gran obra den Pitarra LA
en els seus
DIDA.
«LA DIDA.,—La nostra primera
página d'avui es ben i .teressant y curiosa. Allí trobará
el lector, tal com eren en 1872, data memorable de la
estrena de I.obra capdal den Pitarra La dida, els prin
cipals intérprets de la comedia popularíssima. Manca
solament en la colecció el retrat de la Rosa Caturro,
encarregada del personatge de (Roseta.) Ens ha estat
impossible procurarnos semblant document.
L'únic en peu. deis nostres retrats d'a vui, es l'emi
nent lscle Soler del qual se'n conta, a propósit de Ta
?ida, un fet ben expressiu. Diuen que ultimamen, quan
en Soler encara treballava a Romea, solía tenir en la
seva cabina, per quan posessin l'obra al cartell, les bo
tes ab que calsava el popular «Baró de Santa Agnes»
de La dida. Aquestes botes corn usava en Soler ab
tots els personatges,—no seryten sinó per caracterisar
Doncs, darrerament, a copia
el gractosissim «Baró
de representacions y mes representacions de La ?ida
y només d'haver treballa/ en l'escenari, aquestes botes..
histbriques, podrtem dime, ja eren toles gastades deis
talons.
Ja continuarem publicant, en números succesius,
ELS CREADORS

DE

»

está decidit el primer actor y director... Diuen que en Jau
me Borras decididarnent anirá a Madrit. Diuen qu'en Gime
nez está cornprornés al Romea, que en Rojas també ho está
al Apol, que en Villagórnez s'alaba de.,. no se qué (no será
pas de tenir excés de cortesía) que...
Y molts etzéteres.
LCn la funció a benefici del rei de la mímica Adams,—ar
tista catalá, qui després d'una brillent tournée per l'extran
ger, actualrnent está donant un curt número de represen
tacions al Soriano, —el nostre prime actor, (fins avui,) de la
companyfa del Sindicat, en Jaume Borras, executará el mo
nOlec den Gutrnerá Mestre Ola guer.
Aquest espectacle 's donará dilluns, día 12, en el mateix
Tea tre Soriano.
cj
Se'ns din que desde fa alguna dies no forma part de la
companyía dramática que actua al Teatre Euterpe de Ma
taró l'actor que
Lluis Blanca.

constava

com

un

galana,

deis prirners

en

l'idea de I homenatge a l'Ignasi Iglesias que
el número passat, devem ter—y la fetn ab rnolt
gust,—aquesta aclarado: que a més de recullirse firmes en
els llocs que indicávem, son vares les societats y redac
cions de periódics que s'han ofert a colaborar en la tasca.
Entre ells, doncs, no podía mancar la redacció de LA ESCE
NA CATALANA.
Ja ho saben els amics y admiradors del eximí dramaturc
que tinguin a bé passar per casa a firmar en les fulles de
referencia. Ens considerarem rnolt honrats ab la seva
entusiasta visita.

Respecte a

reculliem

en

CD
la testa rnajor de Hospitalet. Y un deis nú
meros esperats ab més interés pel públic inteligent, es una
representado que té anunciada, al Cassino del Centre, la
companyfa Borrás-Baró y de la qual ne formen part els ac
tors Guixer, Capdevila, Bardem, Galcerán, Tor,
Bello, Plá
germanes Mestres, etc. Realment, com se veu, aquesta 'lista
Dimecres

es

la espectació despertada en el poble.
Les obres escullides pera ser posades en escena, porten
prestigiosa: Santiago Rusifiol. Son la popular
una firma
comedia La bona gent, creació den Borráa y la Baró, y el
deliciós sainet El pintor de riiiracies, estrena del Sindicat
d'Autors.
"

justifica

(=)

CORRESPONDENCIA
Bartenteu JuUa. Jahi esteui acostumats

algun

aticionat

se

a

rebre

n' hita ressenya desfavorable, y

queixes
en

quan

cambi mai

an
re

a qui eulairem, La queixa de vosté com
aquesta redaeeló será atesa convenientment.

bem telicitació del adeionat
Lotes les que's rebeu

perd

en

debern terli saber

no es

que el senyor Castellet

revister nostre y si

es

que en

se

soetetat, ja poden desmentirli puig
gut en aquestaredaoció.

ni

presenta
en

qut vosté
oom

a

tal

en

té nomenameut ni

aludeix

alguna
es cone•

••••
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OBRES ESTRENADES
PEL

SIN DIGA?' D'A U TOR S
QUE'S

TROBEN

DE

VENDA EN

El gran Flleix, Puig y Ferrater, dos
actes. (Publicada per &1 Tea
tre Cat ,Ia.)
Dissabte de Gloria, Fokh y Torres,

ADMINISTRACIÓ

un

PESSETES,

Flors de cingle, Iglesias, tres actes.

(Publicada per Q'Givenl.)

El pintor de miracles, Rusinol,

vers, per

lana.)

2

R1US VIDAL.

EL

acte, per sis

en un

MASÍA. Comedia

en

nn

ENJOGUESSADA. Monólec, per floja.
QUARTO DE LES RATES. (Agotat.)

ELS NOIS PORUCS.
3 noies y 4 nois.

Comedia

QUAN SERÉ GRAN. Monólec,
LES BONES OBRES
noies.

Comedia

en

acte, per

un

per noi.
en un

ac!e, per 7

UN LLAMINER CASTIGAT. Diilec cómic
un acte, per 2 nois.

1'50
acte.
1

El despatriat, Rusinol, tres actes.

un

EL BAILET DE LA
acte. per 6 nois.
LA

I

actes. (Publicada per ea Gscena

(Publicada per Antoni López.)

infantivoles, escrites,en

EL CA'v1I DEL CEL. Drama
noies.

ha germaneta, Fokh y Torres, dos

(Publicada per Antoni López.)

DE

CZ)

2

Catalana.)

A.

NOIS

DE

Colecció de 12 comedies

El tresor, Morató, tres actes. (Pu
blicada per 2a escena Cata

ha forastera, Pare/lada,

Catalana,)

TEATRE

un

(Publicada per A. López.)

un

(Publicada per Qa es

2'50

h'Estiuet de Sant Martí, Apeles
Mestres, tres actes. (Publicada
per ea Gscena Catalana.)

ha Verge del Mar, Rusinol,

acte.

cena

Corre Corretes, Burgas, un acte.
(Publicada per la Gscena Cata
lana.)

acte.

1450

NOSTRE

NOBLESA D' ÁNIMA. Comedia
8 nois.
EL REIET DE CASA.

NIonólec,

en

un

en

acte, per

per noi.

VOSTE, SENYOR GALÁN. Diálec cómic

en

un

en

un

acte, per 2 noies.
AUCELLETS FORA DEL NIU.
acte, per 5 nois.

1

PREU: 1

Drama

RAL CADA

COMEDIA.

acte.

(Publicat en un suplement de Qa
Gscena Catalana )
Uint anys després, Bonavía,

OBRES

DRAMATIQUES
DE

311b1 l7FlbhMIT3FIDA
un

(Publicat en un suplement
de la Gscena Catalana.)
acte.

En Doan Bonhome, Pous y Pagés,

quatre actes. (En publicació per
Qct escena Catalana.)

PESSETES.

ha tasca,

un

1

acte.

Montanyes blanques,

tres actes.

2

Els gitanos,

un

acte.

1

Els jambus,

un

acte.

1
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2

SECCIÓ
Benefici

DE GANGUES
nostres abonats

a

"Lots" de cornedies
A la

presentació d'aquest anunci,

nostre

en

s'entregará

en un

acte

Fldministració, Plassa del pi,

per 2 pessetes

son:
les següents DbU OBR tb que constitueixen el segón hOT, que

Flls peus de uosté. Comedia
ha Cadernera. Comedia
El testament. Farsa

acte, de losep Ponsa.

en un

en un

acte, de M. Pala M.

en un

acte, de Luis Puiggarí.

Salvat.
Els entremaliats. loguina lírica en un acte, de Figueras y
Carnestoltes. Diálec de Josep Asmarats.
El bon liad re. Comedia

acte, S. Bonavia.

en un

3ordi Flama. Quadro infantil
Al peu de la Creu. Drama

en un

en un

acte, de Adriá Gual.

acte, de RamOn Escaler.

Entreacte.-El Rom de la Passió. Monólecs, de Escaler y Burgas.
ha malura. Drama social en un acte, de Lluis
Pera la presentació d'aquest anunei,
trant el present número el qual

no

sagellarem y

cal tallar el

cupo,

trhi ha proa

mos

retornarem al interesal.

exemp.
Si 's vol adquirir alguna d'aquestes obres per separat, costen 50 cént.
Les demandes de loro deuen venir acompanyades de son import y a més 35
céntims

pel lranqueix certiticat.

LA

CA TA L,

S CE' IV A.
eot.r›.-ita,rkearl

PRIEUS

DEWSUSC RIPCIÓ:
N

t.'n ir

PAdO

Tea-ti-ad
2

/mesh(

UM RHO

SOI.
A

LA

INTA

1

:
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