I.INCELONA 17

ANY VII

DE

AGOST

DE

Núm. 306.

1912.

-52=INIE

_

A...y C.

filIa: -34giv,1
334

REDEICCIO Y ADMMISTRnic
PLAA DEL

-1-$,J41,4:111

Pf, 5

i=

R.EssIT:

1C1

céntima

I
S_EGÓ1V .F01,1.,_EiTI

DE

LA
drama
de

en

tres actes y

en vers

Frederic Soler (Pitarra.)

1,1,1111!i.

40111.

Iecr-Fr

1._..ECR,

en

«La dida»

crm
REVISTA TEATRAL
SURT ELS DISSABTES

REDACCIÓ

IMFORMACIO—LITERATURA—NOVES
Y

ADMINISFRACIÓ: PLASSA

DEL

Pf,

5 -BARCELONA

Les obres teatrals y el Paralel
N aquesta gran calma que`ns envolta
y posseeix, els autors dramátics ca

talans, alguns desde Barcelona es
t, al tres en la pau y serenitat del

tan

estiueig, haven t oblidan tja generosamen t
les rescents amargures y tristeses, obert de
nou el cor a Poptimisme y Pesperansa, me
diten, planegen y realisen les seves obres
per la temporada teatral vinent. Davant la
secreta germinació, en vigilies de la gran
florida, quí no se sent inclinat, per poc fan
tasiós que un hora sía, a imaginar Paspecte
que oferirán, les tendencias y inclinacions
que mostrarán les futures produccions dels
nos tres dramatures?
seu

El moment es propici com cap al tre als in
ten ts y probatures más variats y a sorpreses
de tota mena.
No oblidem que la majoría d'obres estrena
des en l'anterior temporada, no eren pas

acabades de fer, sinó que venlen de Iluny,
passades de má en ma, aqui caie allá m'aixe
co, després d'haver sofert l'indiferencia, la
manca de consideració o el menyspreu de
una pila de empresaris y empresariets que
no s'havien dignat posarles en escena, en
diits per la furia de traduccions que alesho
res se Portava. Al tres
en tre elles Flors de cingle
de l'Ignasi Iglesias,—havien estat pensades
y resoltes sense comptar per rés.ab la tem
porada del Sindicat de Autors ni ab tla com
panyía encarregada de representarles. La
mateixa comedia den Rusifiol El despatriat, fou
estrenada a Madrid, en traducció castellana,
abans d'obrirse la nostra temporada teatral...
—

De manera que podem afirmar sense por de
erramos, que les obres que varen donarse
a conéixer aleshores havien nascut, diríem,
per

generació espontania. Sense que'ls res
pectius autors podessin tenir compte per res,
al produirles, cap mena de seguretat ni cir
cumstancia de lloc, ambient, o eolaboradors
escénics.

Avui, en la nova provatura, les coses han
variat bon xic. Les Instes de companyía, en
cara que no complertes, son conegudes frag

mentariament; lo indispensable per poder
servir de

fixada

guía als futurs repartíments.

Está
día más día menys, l'época d'inau
de la campanya. Y, lo que resulta

ja,

guració

essencialíssim,—es sabut, es públic y notori,
que el nostre Teatre funcionará al Paralel,
que no fórem pas nosaltres (entre parentesis
siga dit) que`ns a treviriem a clasificarlo entre
els arrabals menys catalans de Barcelona.
Tots aquets detalls, totes aquestes cir
cumstancies, es probable que influeixin en
la produccíó deis nostres escriptors teatrals.
El fet de que el Teatre vagi al Paralel, per
exemple, té per si sol tant relleu, que fora
desconéixer la realitat creure que els nostres
dramaturcs, en un moment o altre, no Phau
ran tingut en compte al escullir tema o catácter
per les seves obres y el tb, o manera, de deseo
rotllarles. S'haurán subgectat o no a les exi
gencies que aquest fet sembla dur aparella
des; haurán sofert o no la influencia del
cambi progectat; aixó será discutible—peró
que haurán tingut el fet present, per aceptar
ne o refusarne les conseqüencies, ens sem
bla evident de tota claretat.
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Ara bé. Al Paralel schan fet ab éxit, casi fins
avui en día. sessions matinals de Teatre Ca
talé. Al Paralel han anal a parar, ab aceptado

extraordinaria, certes obres del nostre reper
tori: entre elles, darreranient, La Reina joya
den Guimerá. Al Paralel, encara, han trobat
ambient propici algunes produccions didác
tiques (Els tarats)o socials (El cadáver viviente) del
Tea tre mundial
El Paralel, en fi, fou el lloc
-

.

Verten díes de espectació y sorpresa y, se
guramen t, nous horitzons s'obrirán als ulls
deis nostres escriptors que, ab semblants
lluites, tanteigs y probatures ben encamina
des, no poden fer sino gua nyar en ductilitat
artística, generositat y riquesa espiritual. Y
ab el Is in tensificarse, en riquirse, diversificar

y humanisarse més
Nacional.
se

escullit per l'estrella de determinades pro
duceions del nostre mateix tea tre (Els jambus,
Bestia

@I

assenyalada, etc...)

Aixó

no

son

combinacions de

fors de memoria que féssim. Pero no cal. Pel
nostre obgecte, per senyalar la trascendencia
que l'actuar al Paralel pot tenir pels nostres
dramaturcs, bastará de sobres ab lo apunta!
més amunt.

Qué passará, dones, durant la temporada
próxima? El Tea tre Catalá, a plomat, indiferent
a tot, seguirá el seu camí tal corn fins ara o
bé, deixantse filtrar pel nou ambient que se
li destina per actuar, ne tindrá present la tra
dició y procurará adaptarse a les noves ne
cessitats y exigencies? Heusaquí la resposta
que deuen donamos, ab les seves obres, els
nostres autors.
res

podem dir

ni fer y fora

molt perillos aconcellar. Tot dependrá, dones,
de la opinió particular, de la inspiració indi
vidual deis artistes de teatre. Tot dependrá
d'altra banda,—de la forsa de sugestió y de
l'eficacia ab que ella pesi sobre la ploma deis
nostres ereadors.
Nosaltres hem posat un interrogant, hem
un interés avivant una curiositat.
No alma cosa. No coneix més intent ni vol te
nír altra missió aquest article.

despertat

Un interés, una curiositat desvetllada ja en
nosaltres desde que sabérem qu'en Guimerá
está escrivint una comedia, l'Iglesias escullía
ab molla cura l'obra que's disposa a realisar,
y es diu que la empresa del Sindicat pensa
inaugurar les seves funcions ab un drama
d'espectaele den Pitarra...
Y no foren tot aixO senyals ben dares y ca
de que els nostres dramaturcs,
conservant
la seva essencial integritat de
bol

tegOriques
principis,

el nostre Teatre
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UN FRAGMENT DE

paraules ni

desitg de portar Paigua al nostre molí. Son
fets, y ben de fresc y'ris costana poc ampliar
y extendre la fulla de serveis, ab un petit es

Mentrestant,

ID

encara

no obliden que'! Paralel es una ba
rriada popular y que caldría, honradament,
fernos nostre aquel! públicl

“b'EllICEI DEL, 5EfIYOR ESTEUE"
Hem parlat, en diverses ocasions, d'aquesta nova
ccmedia inédita den Santiago Rusinol, escenificació

de la novela del mateix títol Avui reproduim un deis
principals redolins de la graciosíssima y pintoresca
producció. En l'obra teatral hi es conservada, casi ab
integritat, tota la variada trama d'aquest capítol que
passa al 5tardi del,general, famós a Barcelona en la
época de L'Auca que'ns ofereix el nostre gran humo
rista.
«L'IDILI DEL ESTEVET
Es declara aixi
al

com

cal

'ardí del general.

L'Estevet, aquel! vespre, aixís qu'es va'ficar al llit
pensar qu'el pas qu'havia donat era molt serio, y
dormirse desseguida y reflexionarho
que convenía
una mica. Ademés tenía de declararse. Sempre ha
vía sentit a dir qu'els qu'es tenen de casar es decla
va

no

no va voler ser menos, y fer les coses com
han de ferse. Aixís és que va pensar una declaració,
y un'altra, y un'altra, y com que no'n trobava cap de
prou perfecta, ho va deixar per Vendami y va que
darse dormit. Havía tardat a dormir un quart més
qu'els altres ches.
L'endemá, va fer el seu fet; va obrir, va despatxar,
va dinar, y aixís que va creure que ja era hora, es va
tornar a posar aquell trajo negre, y se'n va anar a ca
sa les Martes. Aixé si, es va posar el calsat vell.
Pera poderse declarar bé, no volía anar encongit.
La Tomaseta ja s'esperava, y al entrar y al donar
lí el «buenas tardes», ja les hi va donar ab més fran
quesa; ja se la va mirar més fit a fit; ja no la va tro
var tant magra, y fins es va atrevir a dirli «maca», y
ella a contestar: que «moltes gracies» y ehl que «no
hi ha vía de qué».
Les tres Martes en comandita, havien tingut una
pensada. Ea que feia tant bona tarde, y eren tots
plegats, y havien de parlar d'alegries, en comptes
de pasar la tarde en mitg d'aquelles parets, podien
sortir una estona, y anar al ()ardí del General», que
era un jardí que semblava exprés pera dirse coses a
l'orella els que tinguessin coses pera dirse: qu'elles,
ai!, ab la del hábit, ja no tenien res que dir a n'aques
ta vall de llágrimes.
La pensada va semblar bona, y elles tres al mitg
y un a cada banda, s'en van anar cap al 'ardí.
S'hi entrava per una porta de ferro, al Jardí del
general», y ja avans de passar la porta, la verdor, el

ren, y ehl

«
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d'aigua y una gran

flaire de llesamins aconhor
un bany de dolcesa. A din
caminet, arenat ab pedres
petites y clapejat de petxines blanques, ab rengles
de boix retallats y enmarcant toies de flors. Als cos
tats pujaven les soques, y a sobre penjaven les bran
ques y per sota una nau de verdor, íntima, misteriosa
y florida, va anar passant la parella seguida de les
remor

per cansons,—Anem mes enllá, que hi ha les
oques, y els hi podrem donar un tros de llonguet. Jo
sernpre que ving aqui porto llonguet.
Van seguir el seu parer y el seu camí, y quan van
ser aprop d'un safreig van trobar a més de les oques,
una font y una barraca de fusta, aont hi venien aigua
va

tava l'esperit y li donava
tre van passar per un

tres

y anís.

L'Estevet

Maries.

mellors,

Les Maries havien deixat

avansar a

n'els dos

a

ena

fet, y quan l'Estevet
fou sol ab ella va creure qu'era el moment, que tenía
de dir alguna casa, per sencilla y prudent que fos;
pero
trobar res per dir. Si hagués estat radera
el taulell, allí rai, en tenía un rengle de converses
morats pera que fessin el

seu

no va

era comuna troaa que li des
la llengua, pero de parlar a sota de la verdor,
com no n'havía aprés, no'n sabía
Al cap d'un ratet de caminar per sobre una catifa
d'or qu'havien fet les fulles mortes, s'ho va fer venir
bé, y va dir:
—Tan mateix, sembla que ja cauen les fulles.
—Cada any cauen,—va contestar ella, y van con
tinuar caminant.
Realment, n'havien caig-ut moltes de fulles. N'ha
vien caigut a brassats, a voliors, a pluja. Totes les
d'aquell jardi y totes les del Passeig de sant Joan
s'hi havien arreserat, com cercant aquell fossar que
no era trepitjat dels carros, y aon s'hi parlava a mit
ja veu, y aont els enamorats hi sospiraven. N'hi havia
de grogues, de morades, de verdoses que no havien
acabat de morir, de color d'arara, de color de foc, de
color de núvols a la posta. n'hi havia d'exteses a terra,
com mans obertes en la sorra, d'arropides sota els boi
xos, d'arraulidas, de tremoloses, de febles a dalt de les
branques, que rodaven despedintse y queien silen
ciosament, y el camí n'era tan plé, que cruixien sota
els peus de les Maríes y els promesos
L'Estevet, tornant a les fulles que ja l'havien tret
d'apuro un cop, va dir, arre conantne algunes:
—Quin jardí més mal endressat.
—Es veu que'l cuiden homes, va dir ella.
—Li agradaría tenir un jardí?—li va insinuar el!,
atrevintse.

per engegar; el taulell

lligava

—Un

jardí,

no.

va

rependre ella.—M'agradaría

tenir una finca ab verdura, fruiterar, safreig, aigua
viva y forsa virara.
—Doncs ab el temps la tindrá,—va dir el!, y E va
semblar que havía dit tan, qu'es va tornar roig com
una dalia.
Ella el va mirar: van seguir, y van arribar a una
glorieta, aont hi feia un'ombra encantada. A dalt,
els xiprés, retallats, feien una nau de capella, d'aon
ne sortien flors blaves, d'entre la negror de les bran
ques. Al voltant recolsats sobre la murtra, hi ha
vien uns bancitiets de marbre, clapejats de taques
verdoses y de clarianes de sol, y al mitg, d'una fon
teta rodona, com una tassa de molsa, en brollava un
rajolí d'aigua, prim, arc-irisat com un vidre, que
cantava, al caure a la tassa, una cansó d'alegría, que
l'aigua, allunyantse fent rodones, l'anava a cantar a
n'els lliris que hi havía sobre la barana.
—Que seiem a n'aquet pedris? va insinuar l'Este
vet, corprés, potser a dintre de tot, per aquella can
só de l'aigua,
—Es molt fúnebre aquí,—va dir ella, que no esta
-

—

en

que li
les senyores.

va

van

comprar dugues paperines de les
costar dos cuartos, y va obsequiar

Al donarne a la Tomaseta, li va venir l'intenció
de posarli un anís als llavis, peró ho cregué massa
atreviment per un proa-tés interí qu'encara no s'ha
via declarat, y, carnbiant d'intenció, va tirar el gra
d'anís a l'oca
L'oca s'el va mirar ab un ull, el gra d'anís, va tor
sar el coll, y no'l va volguer.
—No son llamineres les oques,—va saltar la To
maseta.

—Y vosté que n'és Tomaseta?— va dir eh ab to

ca

rinyós.
y

—No m'hi han criat,—va dir ella.—A casa escudella
d'olla.
—Lo mateix que menjem nosaltres,—va respondre

carn

l'Estevet.
—Y nosaltres,

van dir les Maries.
—Y el que menjarem quan siguem casats,- va es
tar a punt d'escaparli a n'el prudent Estevet, pero
va creures qu'alió sería declarse fora de regle y que
l'ocasió no era bona: primera, perqué les tres Maries
paraven tres parells d'orelles, y ell volía parlar a so
les, y després que l'amor ab l'oca li va semblar que no
—

lligava.
Pero, vaja; no podia esperar més. Comensava a
la tarde, aviat s'haurien de despedir, y eh l te
nía de parlar. Si no arribava a parlar, a més d'haver
perdut el temps, l'avi u dina que era un totxo, y tin
dria raó de dirli. Aixís és, que fóra escrúpols: en sent
en un recó d'arbres que veia en el fons del jardí, Li
diría lo que feia el cas, que per aixó havía vingut, y
si no ho deia, no cumplía. Van tirar el mitg llonguet
a l'aigua, van tornar a seguir camins de boixos, y
van arribar sota dels arbres, aont havía de dirli «lo
que feia el cas».
Y qu'el lloc no podia ser més triat pera dir lo que
feia el cas. Ombra, frescor ramoreig d'aigua corrent,
aucells que venien a ajocarse xerrotejant en les
branques, flaira de flors y d'herba humida, claror
misteriosa entrant pels arbres de les darreres guspi
res del sol que s'en anava a la posta: fins un Cupido
abrigat d'eura; fins un banc, fins enredaderes que
feien toldo an el banc, y fins un desmai mullant el ro
sec a sobre un brollador de penes Si allí no deja «lo
que feia el cas>, es que no havía nascut poeta
Com se veu, si que hi havía nascut de poeta perque
encare no van ser al banc va pendre la paraula y va
dir:
-Escolti, Tomaseta,—va dir —Vosté y jo tenim de
parlar, y ja ho sab vosté que tenim de parlar.
—Digui,—contestá ella abaixant els ulls.
—Tenim de parlar y parlarem, pero no he direm
tot en un dia, perqué ja'ns vagará més endevant de
tenir les nostres converses, —va dir el!.
—Aixís ho cren—va respondre ella
Aquet azxís Izo crec, era tan ciar, que casi no havlen
de dir rés més Tot lo demés era retórica Pero ja sía
caure
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l'encís del lloc, o el caliu d'estar a vora d'ella, o de
que estava enamorat, va volguer fantasiar y va se
guir ab més o menos poesía:
Jo, ja sab que soc botiguer,-digué seguint poé
ticament -No cree que mai ningú puga dir que he
faltat a l'obligació. Si ho han dit, no han dit la vritat.
Ella:-No ho he sentit dir mai a ningú.
Ell:-Ni jo tampoc, peró• era un parlar. Jo m`he
pujat a n'el negoci y ting voluntat a n'el negoci. Pri
mer es el negoci que tot pel que vol montar una fa
milia No ho creu aixís, Tomaseta?
Ella:-Soc del mateix parer de vosté.
Eh: Doncs com anávem dient, avui per demá que
jo'm casi, com que no tindré més qu'el negoci.'m
portaré bé ab el negoci y em portaré bé ab la dóna
qu'estimaré tan com el negoci... lo no tinc experien
cia, peró tampoc soc un esvalotat.
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Sie

vos non

vobis

vius ficat dintre la terra
el taup que furga el fang:
les estranyes de la serra
grates, consumint ta sang.
Si s'ensorra y t'assoterra,
com

sepulcre tindrás de franc.
Dant cent cops y mil, ab l'eína
arrenques el mineral,
y per vuit rals fas la feina,
y el diuen qu'aixt, sois val,

massa pru
dents y que no l'hagin correguda. Jo l'he correguda
peró ab mida, com ha de corre el que vol corre. Jo
seré un casat ab mida, un pare de familia ab mida,
y tat lo meu será ab mida.
Ella:-Estevet. Vol que li digui una cosa?
EH: -Dígui.
Ella: -Qu'el seu modo de pensar es tan del modo
que jo penso, que quan parla vosté, parlo jo. M'ha
vien donat bons informes y veig que no m'havien en
ganyat. La noia qu'es casi ab vosté viurá a dintre un

-

1
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Ella:-No.
-Eh: Y no's fi maí, Tomaseta, deis joves

y

1918

sobre

l'homo sapiens que reina
tot lo terrenal.

El ferro qu'ahí arrencaves,
avui va a la fundició.
Si ahir rogent te'l miraves,
negrenc avui té el coló.
Mentres tu de sang minvaves,
eh l anava adquirint to.

maría.

Ell:-Doncs
doncs quan vulgui, ens en podem
anar. Ja he dit el que no gosava dirli. y no tenim de
parlar de rés més
-Anem,-va dir ella, aixecantse y donant una mi
rada a n'ell que volía dir moltes coses.
-Anemsen,- va dir eh, tornantli també ab el mi
rar tot el que no li havia dit
Aneusen en nom de Deu: haurfa cridat el Cupido,
si no hagués sigut de pedra marbre.
Y aixó qu'aquell pobre Cupido ja estava avesat a
sentirne de converses corn aquelles a n'aquell recó
tan hermós, freqüentat per homes tant prbctics.
La nit entrava poc a poc y ab la entrada de la nit
vibraven les branques deis arbres pera treures les fu
lles mortes y fer lloc a n'els aucells, qu'arrivaven de
tot arreu mentres de un a un, o de dos en dos anaven
eixint els Estevets.
Cupido es quedava ab els aucells y no's podía plá
nyer del cambi
Qué taP -van dir les Maries, quan van quedar ab
l'Estevet.-Qué tal. fa t'has declarat?
He dit lo que feia el cas. Tot lo que falta per dir
ja ho dirá l'avi a n'el pare d'ella.
-Parles molt bé,-van dir les Marfes -Els qu'es
teu enamorats no podeu tractar com ha de tractarse.
L'enamorament es cego.»
SANTIAGO RUSINOL,

..,
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Aqui's forja un canó Hontoria
per ad d'encantament;

com

més enllá, saltant l'escoria,
va rajant racert bullent;
acer que forja l'Historia
fent fusells de reglament.
Baionetes a dotzenes,
sabres brosten també,
que per la sang de tes yenes
com

Ilancetes poden hen sé;
que si tu passes grans penes,
que tots ne passin també.
Del teu cau de la montan ya
no'n surtis per dir Soe Homl
que'l cauó te per entranya
un glop de polvora y plom,
qu'encar per tot, com a Espanya,
al tiión no es igual tot-hom.
Ja veus, doncs, per quin fi neix
el que ala( se veu tractat.
Ja saps, doncs, per qué serveix,
el ferro qu'has arrencat:
per otegá en tu mateia
l'idea de Llibertat.
JOSEP ALIDERN.

7

LA ESCENA CATALANA
1.19/ 1,•

:gr.

1,11%

1,;; 1-1 ere;

111,f

•
•

LLA 15 RE
en

vers

Formant part de la Biblioteca d'Autors grecs y
llatins que dirigeixen els senyors Segalá y Parpal,
acaba de publicarse aquesta obra mestra de la lite
ratura mundial. «Ab tanta por com respecte m'he
emprés la traducció de la Eleara de Sófocles, una de
les grans joies de la literatura dramática, no pas per
complaure als iniciats en els sec ets de la !lengua
grega sitió als desitjos de veure trasportades al cata
lá les obres mestres del teatre» din el traductor de
la tragedia inmortal. Y aquestes paraules ja posen
en dar l'amor y desinteres ab que en Josep Franque
sa ha procedit, y el gran servei que acaba de fer a la
literatura catalana ab la seva notabilíssima traducció.
En la lluita que, inevitablement, han hagut de sos
tenir els dramaturcs catalans ab la rescent invassió de
traductors mercantilistes, sovint s'han volgut confon
dre les protestes contra les versions dolentes de
obres mitjanes, ab un despreci sistemátic per tota
adaptació Els enemics del Sindicat son els que han
tingut més interés en barrejar els conceptes. Peró,
sortosament, el punt ha estat aclarit ab oportunitat y
de manera categórica. Aqui no's tira, incondicio
nalment, contra tota traducció. Le ueixes, les cen
sures, han estat, només, contra les traduccions ba
rroeres d'obres sense importancia. Quan l'obra ha
valgut la pena o, prescindint del seu valor essen
cial, ha estat representativa de un moment inte
ressant de la historia del teatre; quan el traductor ha
procedit com un literat de conciencia, sois elogis, co
laboracions y encoratjaments ha merescut la bene
mérita tasca. Per xó l'Iglesias, després d'haver parlat
ab molta eloqüencia deis traducctors d'ofici, va re
cordar, ab veritable emoció y entusiasme, que ehl
havía prés part, com actor, ja fa alguns anys, en una
representació catalana deis Espectres de Ibsen. Aixís
se porten, ab les obres que valen la pena, vinguin
d'hont vinguin, els nostres autors dramátics.
Electra de Sófocles, traduida per en Franquesa, se
mereix, doncs, els honors de una fervorosa rebuda
no sois entre els enamorats de tota mena de bones
literatures, sino entre els professionals del teatre. La
importancia y trascendencia de !'obra fora sobrer es
catirla aqui y repetició de lo que han dit veus auto
risades. La oportunitat de dur Electro a la literatura
catalana es, també, indiscutible. «Per lo que toca a
Espanya—aclareix el senyor Franqueza,—pot dirse
que no hi ha cap traducció de Electi a, per que la de
García de la Huerta admet tantes modificacions y
fuig tant del tetx, que ab prou feines si pot allistarse
entre les traduccions.» Més gloria, encara, per les
lletres catalanes que han estat les primeres en ofe
rir a Espanya, dignament y bella trasplantades, les
sublimitats de !'obra gregal

Franquesa,
es

mestre res
verament concor

dant ab la reputació, cultura y conciencia artistica
extraordinaries del eminent escriptor. La transcrip
ció del text de la tragedia es acurada y tot lo fidel
que permeten les grans dificultats de la empresa y
les confusions a que poden donar lloc:molts passatges
confosos de l'obra. «No es la meya una traducció li
teral,—diu el nostre autor, peró si bastant acostada
al text. Sense allunyarmen mai, me n'he apartat al
guna vegada ja ab omissions obligades, potser per la
rima, ja ab petites afegidures o rápides desviacions
que m'han semblat oportunes. Y, sense que preten
gui defensarme del tot, algunes rnodificacions lks he
cregut necessaries perque l'ideal de les traduccions
en vers no está, respecte a !'original, en una igualtat
impossible sinó en una justa equivalencia. Y qui sab
si al no volguer en absolut ferme esclau de la lletra
encara he pecat per curt y m'encongit massa no dei
xantme enlluernar per la brillantor de les gales de
altres traduccions, pero, pensanthi be, m'ha sem
blat que no devía imitarles, renunciant a aquei
xos ornaments postissos que
no
s'avenen gens ab
l'augusta sensillesa del estil de Sófocles, noble y
devegades magestuós sense mai ser enfátic y planer
y fins devegades casolá sense ser maí vulgar.» Quin
bó dona, amics, ferse ressó d'aquets duptes, tanteigs
y vacilacions de un literat eximi, reveladors de una
tal delicadesa y prudencia en els temps que correm
de improvisació y temeritat, en que qualsevol se creu
ab dret de posar les mans pecadores, sense més ni
més, sobre totes les teches! Per'xo cap toca com cal y
vé un gran desconcert y terratremol. Y'I que s'aixor
da y s'atreveix a queixarse, es motejat de tendenciós
o esclussivista y tot plegat es un desori que
ningú
s'hi entén y el bou sentit ne gemega y agonitza...
Aprengueu, traductors a acte per hora, a respectar,
a estudiar, a enamorarvos de les obres, abans de tra
duirle& Aprengueu d'aquest exemple, indocumen
tats, la ciencia, la paciencia que calen per realisar,
noble y profitosament, lo que vosaltres feu a la des
bandada! Imaginen tot aixó y esglaieuvos del vostre
atreviment y del mal que feu al públic servintli, com
a obres estimables, veres desviacions, en fons y for
ma, de les produccions original& Esgarrifeuvos, pe
nediuvos y, per l'amor de Deu, que comensin uns
díes de pau per les vostres plomes de memorialista, y
de repós per les nostres orelles trasbalsadesl,..
Electro está, per tractarse de una obra clássica,
traduida en endecassílab lliure, si bé en la part lírica
de la tragedia s'hi usa, molt adequadament, la rima.
En certes traduccions de Electro s'ha pretengut
adaptar, als nostres escenaris y cánons teatrals mo
derns, l'obra de Sófocles Apareixen aquestes ver
sions esporgades de tot lo que ha semblat artificios
«esborrant les repeticions innecessaries, les sofis
tiques subtileses de diálec, la excessiva llargaría de
les relacions y fins alguna d'elles tota intervenció del
Chor, no deixant en la tragedia ni rastre de la admi
rable compenetració que existía en els drames elé
nics entre Pelement musical y'l plástic tan anyorada
per Wagner.» Perb aquestes amputacions, boi justi
ficantles en certs cassos, no les adopta pas el senyor
Franquesa. El qual declara, categóriment, que no
teneb dret a ser admeses per un traductor conscient y
desinteressal. Heusaquí, escrites, les dugues paraules
-

j'A

Elektra de Sófocles. Traducció catalana
per en Josep Franquesa y Gomis.

Car el treball del senyor

pectat, de les lletres catalanes,

—
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I

que més honren al traductor cataláld'E/ectra.U-leus
aquí les que voldríem poder aplicar, d'ara en avant,
a fernos
a tots els que's dediquessin, entre nosaltres,
conéixer y popularisar literatures estrangeres. 1' órem
els primers en respectarlos y admirarlos.
Les indicacions escéniques que ha afegit el senyor
Franquesa a l'obra de Sófocles, així com la divisió
que n'ha fet en tres parts o actes—seguint en aixó els
tres distints epissodis ben marcats de la tragedia,--son
inspirades en una rahó de conveniencia ja tinguda en
compte per altres traductors. Efectivament: la lectu
ra, ab semblants interrupcions, es més fácil y agra
dable.
«La Electra de Sófocles y ses imitacions» es un in
teresantíssim article que clou el libre que acaba de
publicar el senyor Franquesa. Article que inspira
documentat, corona
una sana crítica, ben discernit y
espléndidament la edició que comentem La qual bé's
mereix una aceptació devota per part de tothom que
senti curiositat per les arts y historia del teatre y vul
gui tenir en la seva Biblioteca—rara avis, en els
temps que atravessem,— un reflexe viu y interessant,
ben fidel y a la catalana, de lo que fou el teatre grec
antic.

:".41y4
El Mestre
Glosa
El pare y la more
siuó a mí,
y'm fan aná a la escola
a pendre de liegf.
no'm tenen

El

que m'ensenya,
galant fadrí

mestre

es un

de cara
y d'ull

moreneta

assabatgí.

Me mira, quan me mira,
jo no ho sé pas di,

com

que'l
com

seu

mirar se'n

entra

punta d'espasí.

Me parla, quan me
d'un tó suau y fi,
y té paraules dolces
com mel de romanf.

parla,

Quan apropet se'm posa,
sé qué passa en mí,
que tota cifenrogeixo
no

y'm

BARCELONÉS
Uns grans cartells forsa elegants ens comuniquen la
de unes funcions teatrals a cárrec de la
companyta Santacana Mántua, alternades ab sessions
cinematográfiques Aquets comediants estudien les
obres y les representen ab entusiasme, dedica ntse es
pecialment a lo que s'ha donat en anomenarne Teatre
Guinyol Catalá del qual al abusarsen,—ja várem es
posarne criteri.
El públic ha rebut les representacions ab forsa sim

inauguració

patía.

sento

defaIli.

Les Iletres qu'ell me signa,
no les sé pas di;
davant deis ulls me bailen,
que'm cuiden d'embogf.

jo

La O, ab la boca oberta,
sembla que's riu de m í;
li salta la .4 per sobre,
cama

enllá,

La B

cama

mou

y

assí.

rumbeja
pf;

son

ventre:de

la C

ja hi va y li clava
pinces d'escorpí.

ses

tu

SORIANO

En la funció a benefici del mtmic catalá Adams, va
representarshi, tal com haviem anu.iciat, el monólec
den Guimerá Mes/re Olaguer, a cárrec den jaume Bo
rras que, com es sabut, ne fa una de les seves més tor
tes y personals creacions.
Tal fou l'éxit obtingut per l'obra y l'actor, que les
ovacions, entusiastes y repetides, semblava que no
havien d'acabarse mai. En Borrás, obligat a parlar, ho
teu ab discreció y oportunitat, fent protestes del seu
amor a Catalunya y al Teatre en el qual ha coloborat
fins

ara.

Les altres, sardanejen
mateix que un remolí;
y's van fent xiques, xiques,
y's fonen a la fi...
Malaltá'm creu el mestre,
y,in la de l'aula eixí;
si jo soc flor de grana,
en lío és de

gessamí.

Quan

es la nit vinguda,
pas ben dormí;
de Iletres no'n soinfo,
err pró de rnestres, si.
no

puc

Y tots a n'el meu mestre
s'assemblen a desdf:
la cara moreneta,
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Pull

El

assabatgl

Respecte a la representació de Nausica, sernbla que ha
quedat aplassada filas l'any vinent.

que m'ensenya
de mi;
jo ab tant sná a Pescola,
de Iletra no'n sé un brí.

s'ha

mestre

En Lluis Blanca, actor que—cona déiern,—va desaparéi
misteriosa y sobtadarnent, del Teatre Euterpe de Ma
taró hont treballava, ens ha escrit una sobria perh substan
ciosa postal que'ns prega cornuniquem als nostres lectors
perque s'enterin del viatge que fa, cami de Méxic, el simpa
tic cornediant nostre.
Deixant apart aixb d'haverse despedit a la francesa—que
Ii perdonern en gracia a les presses y per allb de que cal

enamorat

xer,

en cambi ell qu'es tan sabi,
diu que ha aprés de mi
sabieses que no's troben
ni als 'libres en Ilatl.

Y

me

M•NEL FOLCH y TORRES

aprofitarse

del cop calent,—no tenirn rés que dir de l'actitut
den Blanca. Ell creu que en altres terres se Ji tará més jus
ticia y guanyará més pessetes. Aixís ho voldrieun. Perb
no'ns podem estar de recordarli, en vista de les seves quei
xes, que la temporada anterior bou contractat pel Sindicat
d'Autors y també, per la vinenta, tenia un ventatjós lloc—y
gens mal pagat,—en la companyía.
En tí: repetim els vots perque els desitjos den Blanca se
vegin realisats. Sobretot teniut en cornpte unes para u les se

«Quan tingui un capitalet, tornaré a la
ter teatre catalá, Planic que jo sento y vise.»
Aixfs ala y lo més prompte possible.
ves:

No escurrialles de traduccions ni obres casi bé ine
dites de representació esculleix LA ESCENA CATALA
NA, durant aquest estiu de prova, per repartir entre
els setas llegidors Desitiosos de enfortir la nostra Bi
blioteca, de seguir mereixent el favor del públic, tots
els sacrificis ens semblen pocs per tal que la brillant
tradició d'aquets folletins no's debiliti o trenqui. Aixts
ara hem triat

La corporació municipal
culptura de (La vaca cega»

demá,

per

nova

nacional.
Per manca de temps avui sois publiquem 16 págines
de folleti (pero en corresponen 32 a nostres suscrip

tors.)
Les 16 planes

restants

pradors, les donarem
Y perdonin.

que

de més

quedem
en

per

va

en

Publicacions rebudes.

omplir les setmanes que faltin per
temporada del Sindicat d'Autors, re
produirem un'altra gran obra papular del nostre teatre
obrirse la

terra

encarregar a n'en Ciará la es
recort den Maragall, I excels
cantor. Aquest monument será eregit en un lloc púbic, en
cara no determinatavui. Per agrair aquest
encárrec, ha estat
de poc a l'alcaldía l'eminent artista senyor Ciará.
Es ab vera satisfacció que'ns enterem de lo avensada que
está la realisació de l'idea que oferí a Catalunya, quan era
conceller de Barcelana, l'exiwi drarnaturc Ignasi lglesiaa.

LA DIDA
com

meya

a deure als
altre número.

com

—Portugal literari.

Resum d'unes conferencies donades
sobre aquest tema a l'Ateueu Barcelonés, per Ignasi Ribera
y Rovira. Númis. 127-8 de la Biblioteca «L'Aveng.»
Ja ressenyarem aquesta obra, aviat, en la secció corres
pouent del periddic.

7-L'espléndit número extraordinari que el peribdic La
Sembra de Terrassa dedica a la Escola Vallparadís.
El delicat amor, paciencia minuciosa y bou gust esquisit
esmersats en la confecció d'aquest número, son dignes de
cridar l'atenció deis amauta de la cultura catalana, no sols
vers

els desinteressats editors de la Revista, sino sobre els
tent merescudament y entusiasta.

punta que glosa
No

es

?Vainica,

F lors de cingle, com tuviera dit
corn hecu llegit posteriorment

nosaltres, ni será
algún peribdic,
Roses, a l'aire !hure y
en

la producció que's representará a
vora'l mar, el día 25 d'aquest mes. El programa está com
post de les obres Filoctetes de Shfocles, traducció dels ger
mans Corotninas y El Viclop de Eurípides,
traducció de J.
Roca ié Roca. Y la execució de les obres anirá a chrrec deis
mateixos elements que tant éxit hi obtingueren la revetlla
de Sant Joan, en la «Casa de Familia,» aleshores qu'aques
tes produccioris foren donades a conéixer, en catalá, al
nostre

públic.

Tacobé es probable que s'incloguin en la testa varis frag
ments de Prorneteu encadenat.
Serán arranjades a estil de l'época varies ernbarcacions
darnunt les quals tarán la seva presentació els encarregats
de interpretar el programa.

Reconeguda la ioteligencia y bona voluntat deis organi
sadors senyors Coromines Prats y August Pí y Sunyer, es
de preveure el bon éxit de la testa.

V•I•1••¦¦

CORRESPONDENCIA
suscriptor. (Vitanova): No publiquem altras ressenyes que les
envien nostres eorresponsals.
F. Blanquer: Hl manquen
condicione literaries.— Un Rterenc: Fassis seva ja resposta anterior.
J. J C. (Mataró) Lo matelx li diem
N, P, P : Es inútil que s'es
forsi eornposant versos: vosté no ha nascut pér' aixo
V. L : Es un
dicho a vosté, y no ho fassi corre; jo cree que a darrera.hora li dirán:
?Que voto, xeixanta pessetes diariast aquí en tens setanta, y quédat. Y el
home reflexionará, pensará ab la patria, pensará ab ele amíes, pen
sara ab els bessons.. y dirá: 'Vale mas honra sin barcos, que barcos sin
Un

que'ns
—

—

—

—

honra..

intprempea

de LA ESCENA CATALANA Piusa del

Pi,

5.

OI
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DE/r105TIRE3

Terrassa,—«Teatre del Retiro». Diu
menge passat va venirnos a visitar la
companyla del Guirlyol en catalá, diri
gido pele senyors Santacana y Mántua.
Alternant ab pelícoles esgarrifoses, en
tre tarde y
nit, varen representar uns
quants drames terroristes, en qual exe
cució no delirar-era d' apreciar mol
tissim el treball deis intérprets. La vaga
general, El boig, Grapa deferro y Far
malehit, son les obres que'» representa

/,

a_MIRESP011.5/\ t.
Mataró.--«Teatre Euterpe». Les fun
cións donades el diumenge tarde y nit
varen ser un éxit, tornant a repetir a la
tarda l'obra den Pitarra, La Dída; per
les mateizes parta del diumenge passat,
y com a fi de (esta el sainet den Rusinol
El pintor de miracles, per el actor cómic
senyor Torres y altres parts qne la varen
estrenar, (esceptuant en Blanca, qual
paper desempenyá l'actor senyor Rovi

ho ten molt bé.)
la nit, la traducció Miqueta y ea
mare, per tots ele que la varen estrenar
en la societat «Nova Constancia» desem
penyant el paper de «C.ampasols, el ga
lán jove senyor Furquet, que'l digné ab
molt bona voluntat y que, igual que les
'altres parta, signé aplaudit.
L' aconteixement de la vetlla sigue la
estrena en aqueix poble de l'obra lírica
dra mática, Iletra den Guirnera y música
del inestre Morera, La reina vena que
fou posada en escena per l'actor Massip
ab molt bou gust y coneixement de
re,

qui

Y

a

cause,

De les parts de la companyía, s'ha de
fer especial menció de la genial actriu
Morera, en l'execi,ció del tipo que va
a
Bar
crear al estrenarse aquesta obra
celona. En Massip en el papar del vell
«Semi» molt encalzat, com abrís també
en Furquet en Rovira y altres, que se
cundaren a morosament.
Les parta musicals se varen encarre
gar a vint constes de abdós sean del
«Orfeó Mataron!» que malgrat el poc
temps que tingueren per ensajar fe
sapigueren per soitirne
ren tot quan
airosos; igual que la orquesta «Ele Vi
las», bata la direcció del director de la
d aquet poble,
« Banda
Municipal
l'Agustí Coll y encarregantse els solos
als solicites del «Orfeó». Agell, (lector) y

Vila, (bariton).
« Atensu
Are
Arenys de mar.
nyenc». Ab La fila del mar, den Guime
rá, y Dol d'ealivior den llusifiol. la coro
ponyta 8Ianca-Massip, quo lé la resi
dencia a Mataró, va compondre el pro
grama del dia 25 del passat, qual (unció
fou molt del gust de la concurrencia.
En el drama sobressortiren mis senyors
Blanca y Bozzo, y 'les senyorrs Morera,
Llorente y Ferrer. En la pessa fi-u les
delicies del públic l'emineut Morera y
el simpátic Torres (E.)
—

La pecadora y Jugar a casats, foren lo
que; el día 3, represeutá la mateixis
cowpan yia, obtenint forte apta usos;dis
tingintse en sos papera les senyores Mo

rera, Llorente, Ferrer y Ortíz
nyors Blanca,Massip,Rovira y

y

el»

ren.

se

Furquet.

rdasnou.—La companyía Pubill-Ro
ca,qu'actua en «La calandrias, ha re
presentat ab exit I.hermós drama den
Pitarra La Dicta y la traducció El detec
tive Serlock Holmes.

Sarriá.—El dia 4, •en l'«Instítut de
sant Josep» que representá el drama
darnes Com les dlives y la pees»
també de teatre Católic, La fantasma de
sant Telm, ab bona execució, a cárrec
dele senyors Sostres, Amat, Casal;, Bra
so, Ramos, Blanc, Durán y Pi.
&erige

Olot,—«Teatre Principa!›.Les

«Fraternitat Republicana». Al mateix
aficionats
di» al vespre la companyía d'
d'aquesta societat, que clirigeix. en Llo
Alsina, representaren el drama
reos

Muralla de ferro, distingintse notable
Alsina,
meut la senyora Piqué y senyors
Verdaguer, Forne, Padrós, Rius y Serra.
Per fi de fasta, Cura de moro, que va
fer riure molt a la concorrencia,lluints

hi especialment el senyor Serra en el
paper de dgnasi,» a companyat de la se
nyora Piqué, el» senyors Forns, Verda
guer, Gallart, Rius y Bistué.

De Barcelona

Societats recreatines

traduc

cions Miqueta y sa mare y Frou Frou,
han sigut les obres posades en escena,
el di» 8 del corrent la primera, y el di»
11 la segoua, per la companyía de la se
nyora Xirgu. En abdues la senyora Xir
gu hi astígué colossal, Molt bé el» se
nyors Ortin. Aymerich y Vilallonga y
les senyores Faura y Santolaria. El se
nyor Miguel wolt fret en moltes de les
escenes que necessitaven forsa dramáti
ca, y el» demés bona volunta, y rés més.

Cervel 6.
cAteneu Cervellonense».
El dia 8 per le tarde y ab motiu de la
testa mejor, tingué lloc la representado
del drama del insigne Iglesias Foc nou.
L'oxecució aná a cárrec de la compa
nyía que dirigeix en Pare Calveras. El
desempenyo fou bó. La senyoreta Roca
encarna la «Carlota» ab torsa intensitat
dramática. La nena Vectdrell, en la «Jo
yita> posa de rellou la seva ingenuitat y
la que'l papar requería. Les senyores
Artigas y Capdevila en la «Teresa» y
«Remei» no decaigueren ni un moment
en
son cocués. El» senyors Calveros y
Serra en I,«Eladi» y «Frederic. estigue
ren ajustats en nula personatjes; el» de
enes també bé. Al final t'oren fortament
aplaudits pal nombrós públic que 0(1,04 la sala.
Par final (I- t'este el sainot Qui compra
maduixes, que feu riure per io ben jugat
que fou
—

Teia.—tr-ai re La Unió». Entre mis
números d'Ulld fundó literaria y musi
cal que celebra aquesta eutitat el din
manga a la tarde, del dio 4 del corrent,
representaren el» aficiona ts de la matei
za les obres teatrals Vellla trilla de Pau
Rosés y L'ultim inglés, de Saltiveri; es
sent poc afortuna ta en l'interpretado, ja
que fine ho comenta l'inteligencia del
públic que no ho vegé ab prou agrado.

Joventut Radical del III districte
Dissabte passat tingué lloc, formant
part de la vetllada literari-musical, l'es
trena de L'herencia de la criada, del se
nyor Enric Aguado.
Se tracia de una obra de sencill argu
ment, mes escrita ab correcció y fugint
de rnotllosvells. L'execució atol correc
te, a cárrec de les senyoretes Abronzini
y Escriu y deis senyors Palacios y Va
lero.
A instancies del públic, l'autor
que presentarse al palco escénic.
Art

tingué

Novel!

El grop d'aficionats d'aquesta erititat
ha representat darrerament, en el local
del «Assiattc», El místico, en castellá, y
la pessa L'agencia d'informes comercials.
Ateneu Obren (Sant Andreu)
Representant L'Escorsó, drama en tres
i'elenc artistic de do
actes d'Iglesias,
ventut teatral», el dissabte d'a 3, obse
quiá al» seus parroquians, quedant
aquets contents del treball realisat pels
intérprets.
Remata la fundó la traducció den Co
lorner La cartilaginotalgia.
L'execució de les dues obres fou arro
donida. a cárrec deis senyors Galia, Cor
tés, Faltó, Andreu, Satont y les senyores
Fernandez y 'Hugos.
Centre A.

Catalg

(Sant Gervas0

El penúltim diurnenge s'executá la
traducció El misteriós Jimmy Samson,
en la que shi Iluiren tots ols intérprets.

wir
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FEL

TERTRE

SIN DICAT D'A U TORS
QU

TROBEN

DE

V EN DA

EN

N OST kt E

DE

1\101S

Colecció de 12 comedies infantívules, escrites

ADMINISTRACIÚ

vers, per

A.

DE

en

RIUS VIDAL.

PESSETES.

Flors de cingle, Iglesias, tres actes.

(Publicada per l'avenl.)
2'50
Corre Corretes, Burgas, un acte.
(Pub. per la Gscena Catalana.) 1
b'Estitiet de S'uní Martí, Apeles
Mestres, tres actes. (Publicada
per ea Gscena Catalana.)
2
El pintor de miracles, Rusinol, un
acte. (Publicada per A. López.)
1
El tresor, Morató, tres actes. (Pu
blic. per ea Gscena Catalana.) 2
ha germaneta, Fokh y Torres, dos
actes. (Publicada per ea Gscena
Catalana.)
1'50
bu Verge del mar, Rusinol, un acte.
(Publicada per Antoni López.)
1
El despatriat, Rusinol, tres actes.
(Publicada per Antoni López.)
1
bu forastera, Pare/lada, un acte.
(Publicat en un suplement de ea
Gscena Catalana )
1.7int anys després, Bonavía, un
acte. (Publicat en un suplement
de ea
scena Zatalana.)
En Doan Bonhome, Pous y Pagés,
quatre actes. (Publicat per Qa
Gscena Gatalana.)
2
El gran elleix, Puig y Ferrater, dos
actes. (Publicada per al Tea
tre Catala.)
1'50
Dissabte de Gloria, Fokh y Torres,
un acte. (Publicada per ea Gs

EL CA MI DEL CEL. Drama
noies
EL BAILET DE LA
acte. per 6 nois.
LA

•

cena

Catalana,)

EL

en

MASÍA

acte, per sis

un

Comedia

en

nn

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

ELS NOIS PORUCS. Comedia

en

un

acte, per

3 noies y 4 nois.

QUAN SERÉ

Monólec,

GRAN.

LES BONES OBRES Comedia

per noi.
en un

ac!e,

per 7

noies.
UN LLAMINER CASTIGAT. Diálec cómic
un acte, per 2 nois,

NOBLESA D' ÁNIMA, Comedia

en un

en

acte, per

8 nois.
EL REIET DE CASA.

Monólec, per noi.
VOSTE, SENYOR GALÁN. Dialec cómic

en

un

en

un

acte, per 2 noies.

AUCELLETS FORA DEL NIU. Drama
acte, per 5 nois.
PREU:

OBRES

1 RAL

CADA

COMEDIA.

DRAMÁTIQUES
DE

311131 1.7F1LbíTilT9Flfhl
PESSETES.

bu tasca,

un

acte.

1

Montanyes blanques,
Els gitanos,
Els jambus,

tres actes.

2

un

acte.

1

un

acte.

1

S. BONAVIA

VIJ4T ANYS DESPRÉS
COMEDIA

EN

UN

ACTE

Preu: 35 céntims.

12
LA ESCENA CATALANA

2

SECO)
Benefici

a

DE GANGUES
nostres abonats

"bots" de comedies
El la

presentado d'aquest anunci,

per 2 pessetes

Les següents DIU OBRtb que constitueixen el
Ells peus de uosté. Comedia
ha Cadernera. Comedia

acta

nostre Administrado, Plassa del Pi, 5,

en

s`entregará

en un

segón 120T, que

son:

acte, de M. Palá M.

en un

acte, de fosep Ponsa.

en un

El testament. Farsa en un acte, de Lluis Puiggarí.
Salvat.
Els entremaliats. foguina lírica en un acte, de Figueras y
Carnestoltes Diálec de josep Asmarats
El bon (ladre. Comedia en un acte, S. Bonavia
gordi Flama. Quadro infantil

11

Eh l peu de la Creu. Drama

en un

en un

acte, de Adriá Gual.

acte, de Ramón Escaler.

Entreacte.-El Ram de la Passió. Monólecs,
ha Malura. Drama social
Pera la

no

Burgas.

acte, de Lluis Viola.

en un

presentació d'aquest anunci,

de Escaler y

cal tallar el capó, n'hi ha proa

mos

qual sagellarem y retornarem al interesat.
exemp.
Si 's vol adquirir alguna d'aquestes obres per separat, costen 50 cént.
Les demandes de foro deuen venir acompanyades de son import y a més 35

trant

elpresent

número el

céntims pel franqueix

y

certificat.

LA «ESCENA
~manar-1
pREuS

DE,SUSCRIPCIÓ:

Un

CATALANA.
Teati

zmestre. 2

ptSsetCS.— L

SOLT: 15 cénurns
PAGO

A

LA

BEsnerre

n

anl:

7'50 pessetes.

