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TEATRE
I PATRIOTISME

No podría assegurar-ho dch
ccrt ni tampoc vull alabar-me'n;
pero em sembla que el qui es-
criu aqüestes rallles fou el pri-
mer o un deis primers que vint
anys enrera va llancar el clam
desespera! de qué calía anar
al teatre cátala baldamcnt fos
per patriotisme. Ho confesso
amb cert rubor. El matcix, pero
no tant, que vaig sentir toL just
deixada anar una expansió que
contradeia fonamenlalment el
meu criteri de qué les coses
deuen estimar-se per co que va-
len i que una de les feines
mes inútils i conlraproduenls
era, com es diu vulgarment, la
de fer entrar el clau per la ca-
bota. El dimoniet de conlradic-
ció que tots portem dins. m'ob-
jectava, pero, que la importan-
cia de les coses depon molt so-
vint del valor que hom les bi
dona i que la tasca de persuas-
sió i d'excitació deis ressorts
mes sensibles, és mes aviat dig-
na d'elogi que no pas de blas-
me.

Per molt que volgjuem ama-
gar-ho o dissimular-ho, la qües-
tió es planteja adés i ara en
els següents termes: Hi ha una
llei no escrita, pero que es for-
mula com un imperatiu de
consciéncia, que m'obligui, per
patriotisme, a donar el meu su-
port i exigeixi la nieva assis-
téncia, a una cosa que em des-
plau, no em satisfa o no entra
en el rengle de les meves pre-
dileccions? Quin deure tinc —
es pregunta el ciutada indife-
rent o escarmentat — de fo-
mentar un art que no sentó.

^d'aburrir-me boi pagant unes
*hores cada setmana, de fer bu-
llir Folla a un empresari que

/si no va a la seva viu a la llu-
na, d'infatuar a uns autors que
no em diuen res o a uns co-
mediants que em diuen massa?

En canvi hi ha el fet de qué
l'home en societat, i en socie-
tat civilitzada, i molt mes quan
es tracta d'un poblé en plena
ascensió cultural, ha d'atendre
i satisfer necessitats collectives,
d'una alta jerarquía espiritual,
que no l'atenyen pas particu-
larment.

Hi ha, és dar, el concepta
elássie del patriotisme xovinis-
ta, de xim-xim i de llustrina,
comú a tots els pobles en es-
tat de narcissisme, que obliga
a cadascú a creure que la seva
patria és la millor de totes peí
sol fet d'ésser la seva, amb la
inateixa lógica que el devot fa-
natic d'una Verge determinada
menyspreua i aporrina a les al-
tres imatges de la Mare de Déu,
que no son de la seva devoció.
En nom d'aquest patriotisme
buit, inflat i cridaner, de va-
nitat espectacular i inconsis-
tent, hom no té dret a fer-nos
empassar a la forca les pensa-
dos mes xocants i arbitráries,
ni a fer-nos llegir llibres do-
lents, ni assistir a un tcalre dis-
graciós o insuls.

El vell aforisme de dret in-
ternacional : «el pabelló — la
bandera — cobreix, és dir, am-
para, la mercadería», ha estat
Pesca del pecat de lots els ta-
pabruts i de tota mena demar-
tingales i d'alcavotaries. No hi
ha moviment sentimenlal o d'e-
xaltació popular que no vagi
seguit deis consabuts licors o
llibrets de páper de fumar am

els emblemes nacionals o l'efi-
gie del personatge del dia i co
que és pitjor, peí nostre cas,
de funcions d'homenatge i de
requincalla amb l'obligat núme-
ro extra d'assisténcia de les au-
toritats. A la resplendor enliuer-
nadora, pero efímera, d'aques-
tes solemnitats de bullida i cal-
derada, s'han nodrit, en plena
euforia, els projectes mes arris-
cáis, d'una grandesa gairebé
cósmica, i s'han manüngut il-
lusions que han tingut la du-
rada d'un castell de focs. Hom
excita i explota, alguns amb in-
negable bona fe, el sentimenla-
lisme de les multituds i l'opor-
tunitat del moment, pero així
com els empresaris de barra-
ques de fira no podrien seguir
amb éxit el negoci després deis
dies del tot-hi-va i tot-hi-vessa
de la festa major, trontollen i
cauen, en definitiva, tots aquells
tripijocs muntats a Taire d'un
esdeveniment i que hom vol
consolidar amb continúes i des-
esperades apellacions al patrio-
tisme.

Qué el poblé és sovint desme-
moriat i inconstant i que de
sobte abandona en un dia 90
que semblava estimar d'una ma-
nera sólida i immutable? Hom
retreu aquella colossal manifes-
tado d'homenatge a Ángel Gui-
merá, de l'.any 1909, en la qual
cent mil ciutadans aclamaren
d'una manera entusiástica al
gran poeta i al leatre cátala i
ben aviat els locáis on el nos-
tre art dramátic era honorat
s'omplien els dies d'estrena i de
benefici i restaven quasi buits
la resta de la setmana, adhuc
essent encara present i viva l'or
bra de la gloriosa trinitat Gui-
mera. Iglesias i Rossinyol, Sê
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guiriem i no acabariem de con-
tar casos paradoxals, antino-
mies i contradiccions, que ens
farien debatre en la vasla lati-
tud de les opinions i parers lan
facils i abundosos en el pía
d'exposició, com és difícil d'en-
degar-los i coordinar-los en un
sentit práctic i eficac.

El que passa en el teatro, pas-
sa amb el llibre i amb Lotes
les manifestacions artístiques i
d'altra mena. El sentiment de
superació hi és, pero la conti-
nuitat falla. Heus-ací el proble-
ma. ¡ l

Bo i admetent que el nostre
poblé es troba encara en un
període de formado i que está
mancat d'aquella tradíció que
en allres paissos de cultura mes
densa i de continuitat histórica
gens o poc interrompuda, cons-
titueix co que s'enten per una
«civilització» o sigui que els
valors personáis o a'«élite», es-
devenen valors colleclius, cree
amb el bon instint del poblé i
quan alguna cosa no li plau és
que hi ha quelcorn que no pot
satisfer-lo i, segurament, en la

majoria deis casos té rae.
Escatir les causes de les abs-

tencions i de les desercions, és
la missió obligada i necessária
de tots els qui es preocupen
de la nostra cultura popular.
Fer les coses de bursada, a la
bona de Déu, surtí com surtí
i després ja veurem, és una
feina eixorca enmanllevacia a 1'
einpirisme de les troballes pro-
videnciáis.

I, sobretot, abandonem d'una
vegada per sempre les apella-
cions a un patriotisme llam-
pant, de dies de festa. El resul-
tat que ens pogués donar una,
varíes vegades, el pagariem mes
tard amb escreix bo i compro-
metent possibilitats i enterran!
illusions. El patriotisme que es~
cau és el que podriem anorae*
nar « super-patriotisme», i que
no consisteix pas en una banal
satisfacció d'amor propi, sino
en veure les coses en gran pero
mai dissociades deis interessos,
necessitats i sentiments de la
collectivitat que forma el nos-
tre poblé, els quals cal atendré,
depurar i enaltir. Cal lligar afi-

nitats i afectes, no defugir cap
problema, ans el contrari voler
discutir-ho tot, saber-ho tot, i
és precís que els nostres escrip-
tors i artistes operin damunt
la carn viva i sotjin les pro-
funditats del nostre eos social.
Solament s'atrau al poblé quan
se li parla de coses que enten,
l'interessen o el preocupen. Tot
el demés és literatura fada í
ganes de perdre el temps i de
crear-nos preocupacions de cri-
sis o d'averanys, que neixen,
es belluguen i cuetejen en l'es-
tretor de la peixera que, ens
havem triat, amb oblid de la
mar tempeste jada i inexplorada
que tenim ben a la vora.

En quant a teatre-ins'itució,
és a dir, co que s'enten per la
marxa regular, sense greus en-
trebanes ni ensopegades, d'una
empresa teatral catalana, ja
hem dit que era simplement un
problema d'organització, el qual
comporta, naturalment, una lác-
tica, una «savoir faire» i un
sentit d'estructuració i de pols
que, peí que es veu, no son
pas dots d'ús comú.

Cal teñir en compte les llicpons del passat
Un nombre respectable de co- practica al propósit governamen-

mentaristes han glossat per es- tal fixa les normes a les quals
la subvenció haura. de subjectar-
se provaré de posar ais llegidors
en antecedents de la iniciativa,
tan vella, gairebé, com el ma-
teix teatre catalán

La primera persona que ex-

pai d'un any i mig el tema de la
subvenció oficial a l'escena cata-
lana. La decisió atribuida ais
nostres governants, ha motivat
parers per a tots els gustos. En
donar-se la cosa com a mes se-
gura, ha estat advertida Del con- pressá en públie la necessitat de
seller de Cultura de la Generali- socorrer pecuniariament el tea-
tat la impossibilitat de posar en tre de la térra, fou Eduard Vidal
práctica enguany el pía d'esti- i Valenciano. A l'any 1880,
muí al teatre cátala, presentat transcorreguts tot just tres lus-
pel departament de la seva pre-
sidencia. Va compresa en aquest
pía la convocatoria d'un concurs
per a ajudar a l'empresa o em-
preses que es subiectin a les
condicions que es dirán oportu-
nament. Mentre la Ponencia en-

tres de la instauració definitiva
de la nostra escena, dona. Vidal
i Valenciano al local del «Fo-
mento de la Producción Españo-
la» una conferencia sobre el te-
ma : «Influencia del Teatro en
las Artes». En acabar el discurs,

parregada de donar eficacia reclama Vidal la protecció de les

corporacions oficiáis per a l'art
dlramátic de Catalunya. Cal afe-
gir a honor de Vidal que esmer-
gá aquest quantioses energies
en l'empresa d'aconseguir per a
el teatre un auxili de carácter
económic. Essent diputat pro-
vincial, — ho fou catorze o set-
ze anys seguits—, maldá cons-
tantment per tal d'obtenir que
el Municipi i la Diputació sub-
vencionessin el teatre cátala..
Excuso dir que llurs gestions no
reeixiren el mes minim.

Peí temps en qué Vidal feu
sentir la seva veu, com ene. a, de
mormolar-se míe els administra-
dors de 1'HosDÍtal de la Santa
Crcu, pretenien vendré el Princi-
pal. L'esdeveniment, del qual,
per bé que amb intermiténcies,
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seguí parlant-se fins a l'hora de
la crema, havia d'ésser en certa
manera vinculat amb les deman-
des de subvenció que temps. a
venir es produirien demandes
que sense voler havien d'obs-
taculitzar els qui creuen que co
qui primerament s'imposa és
procurar al teatre cátala no pas
uns socors momentani i fugisser,
sino un estatge amb totes les
de la llei; amb la casa, els ho-
nors i les prerrogatives adients
amb Pestadant.

Un regidor, Josep M. Rufart,
prová ais inicis de Pany 1892 de
fondre en una sola Paspiració
deis ad'rninistradors de PHospi-
tal i la deis que clamaven pro-
tecció per a Pescena indígena. A
tal fi presenta Rufart a la Co-
missió consistorial de Governa-
ció un projecte d'arrendament o
municipalització del Principal.
En els plans de Rufart, que no
especifico per a abreujar, entra-
va Pestabliment d'unes cátedres
de declamació catalana i la rea-
lització de temporades en idio-
ma vernacle. La iniciativa regi-
doresca, no passá de la Comis-
sió.

A Pestiu del 1894 torna a par-
lar-se, primer, de la possibilitat
de aué PAiuntament subvencio-
nes les funcions de teatre cátala;
després, de certs treballs con-
duents a la fundació d'una esce-
na catalana subvencionada. A
Panv 1895, orran de la mort 'de
Frederic Soler, es digué altre
cop que s'anava a Poreanització
d'un teatre cátala oficial. L'an-
bel d'ampaTar oficialment Part
dramatic, es perdía en explora-
cions i sosnesaments. Al desem-
bre ée\ 1806 sortí en una fulla
quinzenal dita «Lo Regionalistar,
un article sienat ner Josep M.
Llaberia en el nual era exposada
la conveniencia d'anar a la crea-
ció d'un Conservatori, única ma-
nera, deía Fautor, d'omplir els
buits deixats pels qui foren
grans intérprets del teatre cata-
lá.

Vidal Valenciano, Roca i Ro-
ca i Guimera, s'entrevistaren el
gener de 1897 amb PAlcalde ac-
cidental, que bo era Didac de la
Llave, per tal d'interessar al
Municipi en la sort del teatre
cátala. Els tres autors esmen-
tats, parlaren a PAlcalde de
Pabatiment en que Pescena pai-
ral es trobava; de la manca de

patriotisme del públic i de Pes-
perit excessivament utilitari de
les empreses; de go que amb re-
ferencia al teatre fan r^s Muni-
cipis d'altres capitals, etcétera,
etcétera. Com en tot temps ha
estat de llei, expressá F Alcalde
ais comissionats el desig de que
el teatre de Catalunya pogués
alliberar-se de les nafres que él
corsecaven. Vidal Valenciano,
Roca i Roca i Gin'merá estengue-
ren la visita ais regidors compo-
nents de la Ccmissió de Governa-
ció ais quals demanaren de se-
cundar la bona disposició pale-
sada per PAlcalde.

Les converses donaren per re-
sultat el desenterrament del pro-
jecte de Rufart. Domina alesho-
re.s la creenga de que la idea de
Rufart oferia Pavantatge de des-
lliurar a PHospital d'una carre-
ga i d'afavorir els interessos
deis autors i els comediants. L'
administrado de PHospital, amb
la nual es tracta, per primera -ve-
gada, demana per Parrendament
del teatre set mil duros anuals.
L'Ajuntament sol-licita una rebai-
xa. La cosa no ana, mes enlla
del tant en vull, tant t'en dona-
ré. La Premsa, naturalment, co-
mencá de ficar cullerada en Pas-
sumpte. Manuel Marinel-lo, per
exemple, s'alga des de «Lo Tea-
tro Regional» a favor de la lli-
bertat i la .'ndependéncia del
teatre de la térra, sotmés al ca-
príci i a Fegoisme de les empre-
ses particulars. La complanta
va fer escola.

Al mes d'e setembre del ma-
teix any 1897, en la cerimónia
ríe collocació 'de la nrimera pedra
del monument a Frederic Soler,
lleei Conrad Roure un discurs al
final del qual impetra de PAjun-
tament que ampares el teatre cá-
tala. Conrad Roure publica en-
cara en el mes de eener del T8QQ
a «Lo Teatro Regional» un arti-
cle: «Peí nostre Teatro», en el
aual advocava per la protecció
oficial al teatre cátala. Dintre
del mateix anv 1899 i amb motiu
de la desaparició del Liric, es
torna al proiecte IQV teatre. A
nartir d'anuesta data romangue-
ren ambdues tendéncies. — la
que nuenava per Pobtenció d'nn
a.uxili economic immediat i la
nreconif/adora de la possessió
d'nn edíficí—. adormides bona
colla d'anys. S'encarregá de des-
yetllnr-ie--; Lluis Diifan i Vento-

sa, regidor en aquella época;
com a tal, primer signant d'una
proposició presentada al Consis-
tori demanant la creació d'un
teatre municipal i la consegüent
construcció d'un edifici amb les
degudes condicions artistiques.
La proposició de Duran, aprova-
da en sessió de 8 de gener, acon-
seguí de fer oblidar tota idea de
subvenció per a pensar només
que en Pedifici. De conformitat
amb un deis extrems de la pro-
posició fou nomenada una comis-
sió de regidors encarregada de
teñir cura de Passumpte, que
morí de passió d'anim.

Al setembre de 1911 presenta
Ignasi Iglesias, aleshores regi-
dor, una nova proposició a P
Ajuntament interessant d'aquest
que prengués la iniciativa de la
fundació d'un teatre cátala. Igle-
sias sol-licita a dit objecte la
quantitat d'un milió cinc centes
mil pessetes. La suma demana-
da per Iglesias queda, redbida a
tienta mil pessetes que serviren
per a la campanya del Sindicat
d'Autors Dramatics Catalans.

Peí gener de Pany 1914, fou
creada una entitat dita «Asso-
ciació Catalana d'Art Dramatic».
Amb la nova de la fundació arri-
ba, al públic la de qué Pagrupa-
ció tenia com a objectiu primor-
dial, promoure la construcció
d'un teatre. El pía era concebut
a les envistes de PExposició
d'Indústries Eléctriques, as-
senvalada per a Pany 1917. La
conflagrado oue imposa, Pajor-
nament del Certamen pitera els
nropósits de PAssociació. nue in-
teressa mes tard 'de PAi'unta-
ment que mentre s'esperava a
que les circunstancies consentis-
sin el desenvolupament integral
d l̂ nía anunciat, voleués el Con-
sistori empendre-s nel seu comp-
re la restauració Hél Principal-
Aquesta gestió de P«Associació
Catalana d'Art^Dramatic» obtin-
gué, en principi, el vot d'una al-
tra entitat dita «Foment del Tea-
tre Cátala».

Abans de que PAjuntament
fes conéixer la seva resposta,
exhuma PcrAssociació Catalana
d'Art Dramatic» el proiecte que
feia DOC havia titilat ella matei-
xa d'inoportú. El foc clogué les
gestions enea mina des a Pobten-
ció del Princinal F.l pía "de bas-
tir un edifici s'allargassa, fins
Pany 1920. La rematada consis-
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tí en un concurs d'avant-projec-
tes de l'edifici que costa un dolí
de pessetes. Pagats els plánols i
les maquetes presentats pels ar-
quitecies caigué l'assumpte, en
l'oblid. Pot dir-se sense cap me-
na de temenga, que fou aquest
moment que acabo de rememo-
rar, el de la máxima vibrado
assolida pels projectes de cons-
trucció d'un teatre. El mes xo-
cant del propósit de r«Associa-
ció Catalana d'Art Dramatic»,
de qual bona intenció ningú po-
gué dubtar, fou concebre un edi-
fi artistic i sumptuós, amb sa-
lons espaiosos, amb fagana ais
quatre vents, amb escenan ade-
quat per a tota mena de jocs de
llum i de tramoia, i demanar-lo,
precisament, en hores de com-
pleta atonía escénica; en mo-
ments en qué no disposava el
teatre cátala d'un mal empostis-
sat on manifestar-se.

No «'havin parlat mes d'alcar

teatres ni de l'atorgament de
subvencions fin que en la darre-
ra temporada, foren cedi3es al
Romea unes pessetes que, des-
virtuant la finalitat de. la mercé,
invertí l'empresa en representar
una romanalla francesa conegu-
da fa una munió dl'anys en cas-
tellá. Ni el record del «Sindicat
d'Autors Dramatics Catalans»
ni la recent actuació del Romea
poden servir de patró a la Ponen-
cia quan aquesta hagi de dicta-
minar.

L'exposició de fets que aca-
bo de presentar resulta, potser
tan esquemática que no arriba a
go que la gent de teló endins en
diuen «un guió». Pensi's que per
a contar els fets per peces me-
nudes, per a dir les derivacions
i les peripecies caldria poc menys
que un llibre. Mai podrá dir-se
amb tanta exactitut com en el
cas que avui m'ocupa, que puja
mes el farciment que el gall.

Sospito haver assolit el meu
objecte, consistent, segons al
principi he fet notar, en assenya-
lar la trajectória seguida peí
procés de la subvenció. Em sem-
bla haver posat també de mani-
fest com la idea de l'ajut crema-
tistic immediat i directe ha topat
sempre amb l'obstacle que re-
presenta el partidari de «fer les
coses ben fetes», que en materia
de teatre, com en altres, sol és-
sér, generalment, el partidari de
negligir el bó factible per un mi-
llor quasi sempre problematic.

El conseller efe Cultura de la
Generalitat ha expressat o
donat a entendre que la subven-
ció que tantes llengues ha mo-
gut i tanta tinta ha fet vessar,
sen una realitat la vinenta tem-
porada. No em sornendria que el
apartidan de fer les coses ben
fetes» comencés a preparar la ro-
ba de les festes.

JOSEP ARTIS

CUA DE GALL
Romea... El leatre a vessar. Una

calderada imponent: caigué enviar-M
els guárdies d'assalt. S'alca el teló;
aplaudiments: van per En Fontanals.
Surt m Davi; aplaudimentsi Arriba
Maciá; aplaudiments, música > inte-
rrupció de Vespectacle i devassall de
llum. Surt la Vila; aplaudiments...

Segon acte: la representado sHm-
terromp mantés vegades pels aplau-
diments. Fineix i es reprodueixen els
aplaudiments i Ventusiasme.

Tercer acte: El mateix. A cada tira-
llonga de versos hi correspon una per-
llongada interrupció pels aplaudi-
ments. Fins al final. Després, discur-
sos, aplaudiments i aplaudiments.

Unes parades justes, definitives. de
María Vila, en ésser obligada a parlar:

—Maltes grades! I a veure si tor-
nen!...

a a D

Comenca el segon acte de uDesit-
jadaíe. La Vila i la Guarí s'en van a
missa.

Ba!—pensem—és diumenge. Una
masía a muntanya i uns pagesos, pe¿
que es veu, ñopas exageradament beats
no cal pas imaginarse que vagin a
missa cada día.

La Morera, pero, ens"desorienta.
—Avui és día de bugada, diu a

Daví, que li fa de ful.
I en Daví respon:—Dones aixi vin-

dré, mare.
A remarcar: el personatge que en-

carna Daví es diu Joan. No li aniria
millor dir-se Pau?

n a a

Francesc Presas i Josep M.s Pla-
nas s'esbatussaren temps enrera en
una disputa a propósit de qui deis
dos era mes contumag afusellador.
Per co que digué Presas, arríbarem
a creure que era Planes. Avui, en
canvi, ens fora difícil d'assenyalar
a qui correspon la supremacía.

n n a
Tota vegada que es parla de

Presas.
El compromis mes serios de Pre-

sas fou en haver d'escriure els can-
tables que il-lustren «L'amor capgira
un paísr>. Com que a «L'escalier de
service» no n'hi ha...

Després de moldar inutilment per
a desempailegar-se de la tasca, es
veié Presas, en la trista necessitat
de recorrer ais bons oficis del poe-
ta Fosend Llatqs¡ el qual el tragué
de Venirebanc.

L'episodi recorda una quarteta
escrita per Narcis Serra amb motiu
d'haver adrecat Camprodon a una
senyora certa comedia treta d'una
obra francesa i en Vadaptadó de la
qual havia tingut Serra una part
principalíssima.

Diu la quarteta-

«Si la comedia es francesa
y los versos TRÍOS son
¿que dedica Camprodon
a la señora marquesa?

O D •

L'i qüestió d^s pía gis i de les
'- fañades n ~> interessa gaire a la
gent que va a teat1 e ver a veure
comedia i que no té cap preocupa-
do per qui Vha escrita. Es mes: sí
hi ha algú que s'hi encaparri una
mica encara se ríálegra, amb lo
quél coincideix devegades amb el wa-
teix adaptador o... el que sigui.

Es el que deia un d'aquests apro-
fitats: Amb aixd tots Jii sortim giian-
yant. Jo, perqué sense cncaparrarme
gaire m'emborso els drets i faig tai
éxit. El xrúblic, perqué gaudeix de la
part bona, que és de l'autor fusctlat
i s'empassa benévolament la nieva mo-
desta aportado, puix quelcom hi ha
d'harer d'on'pinal... carai!

ZIG-ZAd.



TEATRE CÁTALA 37

L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA

CARNET DE
L'ESPECTADOR

Nit inaugural a Romea. Dor-
men els betes-i-fils i els sastres
del carrer de 1' Hospital, menlre
els automébils luxosos passen
peí davant de llurs portes i fre-
nen sota els ares voltaics del
teatre. Sota les cartclleres grans
— «Desitjada». Josep M.a de
Sagarra... —, uniformes: el plas-
tró blau de la guardia urbana
de gala i el vestit vermcll del
groom.

Deis cotxcs baixen dames ele-
gants i senyors correctíssims,
personatges d'inauguració de
temporada, que mes endavant
cercarem en va entre les pa-
rets familiars del vell Romea.
Si el teatre cátala pogués dis-
posar dos o tres dies a la set-
mana d'un auditori tan ben ves-
tit, entcrrariem la paraula crisi.
Els diaris de 1'endemá dirán
que al teatre hi havia una sala
brillant, el tot Barcelona.

Al saló de descans, abans de
cornencar la representació, es
formen les rotllanes. L'Ateneu
Barcelonés, can Vilaró, elsman-
tenedors de la Tertulia Catala-
nista, la claque... En un angle,
un g'rup nombres i bellugadís.
Algú, en passar, el senyala i
üiu: «Els viatjants». Nerviosi-
tat. Un « Aperitiu » deis que pu-
blica Sagarra a « Mirador», ha
tingut la virtut de soliviantar
els viatjants de cornerc. Hom
diu si aquest vespre volen es-
broncar-lo; si per a fer-ho han
comprat mig teatre...

Dintre l'escenari, uns amics
volten l'autor. Sagarra ja no
sent el «trac» de les estrenes.
Fa la cara de sempre, la d'a-
quell pagés que anunciava una
llet condensada. Algú fa entrar
per la porteta de l'escenari el
neguit deis viatjants. Els amics

platxeriosos aconsellen a l'au-
tor:

—Jo afegiria a l'obra un cant
al viatjant...

—Jo, a teló tirat, sortiria a
donar un visca al gremi...

Es parla de l'estrena de « Cha-
rivari » i del « Visca Girona».
Sagarra diu que no entén com
ell que és la persona millor
del món pot indignar a la geni.

La sala ja a les fosques. S'
alca el teló i surt a 1'escena
l'interior de la masia. El dia
que en una estrena de Sagarra
s'alci el teló i no sur ti un in-
terior de pagés, en el teatre
s'esdevindrá queícom. Molts es-
pectadors aniran a la guixeta
a demanar que se'ls torni l'im-
post de les localitats. L'autor
ho sap, i per aixó fa construir
masies ais escenógrafs. La de
« Desitjada», és una masia com
totes les masies de Sagarra:
amb un tel de somni i sense
gallines ni criatures.

Quan la Morera i en Gimber-
nat comencaven a barallar-se,
les noies del tercet musical to-
quen els c Segadora » i els llums
de la sala s'encenen. En una
llotja del primer pis, decorada
amb banderes, ha fet aparició
la figura del President de la
Generalitat. El públie, dret, l'o-
vaciona. En llotges llindants, hi
ha mig Consell: Gassol, Terra-
delles, Casáis... L'alcalde (l'au-
téntic) de la ciutat, la familia
del governador civil... Podem
passar llista, perqué hi som
tots. Es una nit d'aquelles en les
quals hom pensa que si un in-
cendi o un esfondrament sop-
tat enterres sota les ruñes del
teatre tots els espectadors, a Y
endemá les corporacions publi-
ques no funcionarien, els dia-
ris no sortirien, la meital de
fabriques no s obririen... Son
nits d'aquelles que provoquen
les bombes deis anarquistes i
les bromes deis superrealistes.

La representació avenca amb
éxit rodó. En els Ínter me dis bull
la sala de descans, escalfada peí
foc de les discussions. Discus-
sions entre els partidaris d'una
o d'una altra obra del poeta:

—Prefereixo « L'ilostal de la
Gloria».

—Res com « Fidelitat»...
—Per a mi, la davui és la mi-

llor, si no s'espatlla.
—M'han dit que el tercer ac-

te...
Pero la discussió no s'enve-

rina, perqué tothom és sagarris-
ta... excepte els viatjants, natu-
ralment. La presencia del se-
m^or Maciá, pero, els ha cohi-
bit La presencia del senyor Ma-
ciá i els versos del poeta. Pre-
cisament son els viatjants els
qui duen mes al cor aquell baf
de la térra catalana que omple
les obres de Sagarra.

El final del segon acte, amb
la mort del pare, impressiona
al públie i ais actors, els quals
pensen amb la sort del seu com-
pany Gimbernat, que podrá a-
nar a dormir cada dia ben bé
una hora mes aviat que ells.
Pero en el tercer acte, arriba
la revenja deis caps de compa-
nyia: el matrimoni Vila-Daví
breca el públie amb un dúo
admirable. L'emoció raja peí
broc gros, baixa al pati de bu-
taques i circula per entre les
llotges. Hom no compren com
aquelles cares de les dames i
dametes, tan eslucades i tan ar-
tificiáis, vibren tan acompassa-r
des amb uns versos que par-
len de la pau deis camps, de
les vaques i del verd deis blats.
Serán les veus de la térra, per
a dir-ho amb el títol duna o-
bra del mateix Sagarra?

Finida l'obra, els aplaudi-
ments son entusiástics. Quan s'
ha fet el silenci, per a que 1'
autor pugui dir unes paraules,
de dalt del públie baixa una re-
mor confosa. La gent es diu:
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« Bo! Ja hi som!» Pero Sagar-
ra, sol a la batería, no está
per a deixar-se espatllar l'éxit
i té una iniciativa de gran es-
tratega. Anib una ofensiva ver-
bal, portada a grans crits. do-
mina el conat de protesta i diu
unes paraules enceses de pa-
triotisme i d'amor al tealre cá-
tala, que provoquen aplaudi-
ments unánims.

Ara, el públic ovaciona al
President de la Gencralitat, en
actitut de retirar-se. Pero el se-
nyor Maciá es creu que hom
encara aplaudeix Fautor i es
gira per a fer-ho ell. Per uns
moments, el President i Sagar-
ra están en l'actitut graciosa d'
aplaudir-se mutuament.

Mentre el públic desfila, en-
tren a l'escenari els amics de
l'autor i de la casa. Felicita-
cions i abracades, entre basti-
dors i advertiments deis tra-
moistes. El «camarino» deis
primers actors sobrcix de gent,
de pomades i de satisfacció
S'ha llencat un éxit.

Dos jovenets, petits i desna-
rits, s'acosten a Sagarra:

« —Un momento, señor Saga-
rra... »

A d m i r a d o r s castellans ?
La concordia sobre pas! Pero
el poeta ens ho aclareix:

—Els senyors son policies, i
en vista del que ha pissat,
diuen que si és necessari em
protegiran a la sorlida.

Alexandre Plana, alt i gros
com un sant Pau, es mira els
dos noiets i diu:

—No és necessari. Ja t'acom-
panyarem nosaltres.

El bromista de torn, exclama:
—Podriem fer cadeneta, com

els guárdies d'assalt.
Sagarra reclama el barret i

el bastó i desapareix vollat pels
amics, peí passadís sórdid que
dona al carrer de Mendizabal.
Se'n va amb aquell aire de pas-
tor que va a tancar el ramat,
que un día li descubrí Josep
Pía. Mcntrestant, a l'escenari,
exploten les fogonades deis
magnessis deis fotógrafs, tal-
ment Iluminarles de celebració.

GUINART.

TEATRE CÁTALA ROMEA

«DESITJADA», poema en tres
actes, de Josep Maria de Sa-
garra
Josep Maria de Sagarra con-

fessava, el día abans de la es»
trena, en un deis seus habituáis
Aperitius de «Mirador», que
gairebé tot el seu teatre l'ha
escrit a contracor, de cara al
públic, i per la sola rao de qué
el teatre és l'activitat literaria
normalment mes lucrativa.

Nosaltres no creiem gens en
la sinceritat d'aquesta afirma-
do. Sense cercar antecedents a
la se va vasta producció teatral
i concretant-nos a «Desitjada»
veiem tot seguit que a l'autor
l'han preocupat ambicions mes
amplíes que les de satisfer la
banalitat d'un públic poc exi-
gent.

Potser, aquest propósit, resi-
üeix només en la manera pin-
toresca i acolorida que té 1'
autor de fer parlar els perso-
natges i en l'esforc constant
amb qué treballa tota Tacció

cercant situacions i contrastos
d'efecte segur.

En « Desitjada» hi ha els ele-
ments básics de la tragedia. La
passió de Fhome que en el dar-
rer tombant de la vida s'ena-
mora fins al deliri d'una dona
jove, que porta el seu encegat
neguit fins a l'extrem de casar
aquesta dona amb el seu fill
per tenir-la mes aprop i així
escurcar les dificultats per pos-
seir-la, és un tema que íorneix
materíais prou sólids per a bas-
tir una tragedia d'ampia vola-
da shakesperiana.

El que passa en « Desitjada»
és que la tragedia román la-
tent; es dilueix en verbalismes,
mes o menys rutilants, que ens
assabenten, per boca de cada
personatge, de la tempesta que
saeseja llurs animes. L'acció és
vacillant, indecisa i Tespectador
es distreu davant episodis se-
cundaris i sobrers que li des-
vien l'atenció i el desorienten.
Des d'el moment que coneixem
la causa que tortura monstruo-
sament 1'ánima del poblé vell,

«Desitjada» (Sra. M, Vila).—Fot. Manctes,
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Una escena de «Desitjada» - Decorat de F. Fontanals.—Fot. Manetas.

així que l'ha confessada al pas-
tor i sabem el perqué del seu
mal humor rondinaire i cons-
tant, ens disposem a seguir ej
procés psicológic d'aquella pas-
sió senil, que esdevé trágica,
peí foc interior que l'arbora i
que devorará fins i tot la seva
vida, ja prou malmesa per la
lluita i el pes deis anys.

L'autor, pero, zigzagueja al-
tres figures al voltant d'aques-
ta; fa pendre relleu a anécdo-
tes completament alienes a 1'
acció cabdal. Veiem desenrot-
llar-se paralelament a aquella,
la del fill, estudiant de cape-
lla i arriba un moment, abans
d'acabar-se el segon acte, que
creiem, donades les proporcions
de certs episodis, que els pro»
pósits del senyor Sagarra no
han estat altres que els de do-
nar-nos una réplica de «Terra
Baixa». També, en els cims, hi
ha corrupció i miseria; també
és perniciós el vent de les ter-
res altes (de «les muntanyes»,
diuen els personatges); lambe
hi neixen i s'hi congrien pas-
sions monstruosos, també hi
troben els instints primaris deis
homes ambient propici per a
enllotar-s'hi fins a l'abjecció.

El «vent de les muntanyes»,

al qual alludeix sovint aquella
íesposa i mare, tan estúpiaament
resignada, per excusar les fa-
lles de l'espós i les del fill,
pren, en certs momenls, excep-
cional importancia i d'ací els
dubtes en qué incessantment
navega l'espectador.

El tercer acte ens sitúa de
bell nou en el punt inicial. La
tragedia concupiscent del vell,
ja traspassat, encara ompla la
escena. Els personatges que s'hi
mouen son encara victimes de
la seva morbosa passió i fins
al final no veiem dibuixar-se
amb contorns precisos la figu-
ra de « Desitjada», que pren,
en aquells moments, un relleu
extraordinari, que val, potser,
per tot el poema.

¿Si

Quina impressió ens faria a-
questa obra despullada de les
seves ampulositals rimados? Ar-
ribaría a interessar-nos, talcom
está planejada, pero en prosa
concisa i neta? No ho volem
saber. Ens imaginem, peró^ que
no s'aguantaria pas.

L'anécdota — o anécdotes —
son poca cosa si no les Higa
una acció creixent en interés o

si les figures que les viuen no
son plenes de substancia hu-
mana. Un fet di ver s, per si sol,
per bé que contingui els ger-
mens del drama, no pot inte«
ressar-nos. Cal que l'aulor a-
profondeixi en les animes deis
personatges, que les solji fins
a l'entranya, que en compren-
gui tota la grandesa i tota la
miseria de les passions que les.
emmalalteixen i així trobará
justificacions mes convincents
que « el vent de les muntanyes »
per humanitzar llurs falles. En
tot el curs de la representado
de « Desitjada», llevat uns curts
moments del final, no ens po-
dem sostraure a 1'evidencia de
veure comedia. I com que cre-
iem que Sagarra pot superar-
se, i ell ho creu lambe, com
ha denunciat en el treball apa-
regut en «Mirador», que es-
mentem al comencament d'a-
questes ratlles, ens creiem en
Tobligació d'exigir-li mes.

La interpretado no ens ve-
iem amb cor de judicar-la. Po-
dia, per exemple, el Sr. Gim«
bernat, sortir-se melior del seu
paper? Creiem que no; al con-
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trari; entre els dos perüls d'es-
devenir barroeramenl ampulós
o insuportablement plorami -
ques, sapigué sosLcnir-se dinlre
una discreció remarcable i imolt
meritoria al final del segon¿, ac-
te. I el Sr. Daví? Podem apre-
ciar exactament l'esfore de la
seva tasca, flanquejant constant-
ment el ridícul i evitant-lo hc-
roicament, en la inlerpretació
del seu paper d'enze, deis mes
desafortunats que hem vist al
teatre? Podriem dir el mateix
de cada actor. Ni la Sra. More-
ra, ni la Sra. Guart podien in-
terpretar millor figures tan des-
dibuixades com les que els per-
tocaren, ni el Sr. Vinyes des-
empallegar-se mes airosament
del seu de capellá «sui-gene-
ris».

Esmentem en darrer terme a
la Sra. Vila, precisament per
recolzar les nos tres aprecia-
cions. En gairebé tota l'obra
resulta la seva tasca apagada,
grisa, en un segon terme dis-
cret. El rol no donava per mes.
En canvi, cap al final, en re-
trobar-se encaixada plenament
dintre les seves facultats, va es-

Lar, si mes no, a Falcada de)
seu presügi.

El joc escénic, bé. No tant
I' afectada monotonia de la re»
citació. Passem que en les ti-
rallongues de versos que han
d'acabar ofegades pels aplaud;-
\nents del públic, Tactor pren-
gui alé i els digui tan ampulo<
sament com els seus pulmons
li permetin. Podrem discutir la
netedat del joc, no pas l'opor-
tunitat. En canvi, alguns diá-
legs assoleixen un punt de gro-
teso tan pujat, que l'efecle có-
mic es sobreposa al drainátic i
en resulta un coktail literari
molt difícil d'assaborir.

**

En Fontanals ha ambiental
l'obra amb una decoració molí
discreta, que conjuga molt bé
amb la resta del servei escénic,
graciosament estilitzat.

V. CALDES ARUS.

III acte de l'obra de Sagarra - «Joan» (Sr. Davi) «Desitjada» (Sra. M, Vila)
Fot. Manetes.

Teatre Espanyol. — Dijous de
la setmana proppasada s'estre-
na al popular teatre del Paral-lel
una obra de les que amb excessva
fantasía califica 1/empresa de 1'
Espanyol de «vodevü sonor».
Aquesta producció, dita «L'amor
capgira un país o, va signada per
France.sc Presas, e .̂sent la mú-
sica del mestre Rafael Pou.

En reahtat, i segons insinúa-
vern en el darrer número, es
tracta de rinflament d'una co-
media francesa original de Jordi
Oltramare, dita «L'escalier de
service», comedia que el senyor
Presas, mal arranjador, ha des-
articulat i ha enlletgit d'una ma-
nera que fa llástima. Constatá-
rem a veure «Angélica Grelot»,
Presas com a adaptador, una nit
que amb la major bona fe ana-
rem a veure «Angélica Gretot»,
al Romea. Dues puntes de diáleg
de les primeres escenes ens ad-
vertiren de qué ens era servit un
rescalfat.. Passats uns moments
descobrirem en la pobra «An-
gélica Grelot» a una antiga co-
neguda anomenada «Clara-Sol»,
cansada de bregar per tots els
escenaris d'Europa i América.

Aquesta vegada ha estat el
repar timen t de l'obra 50 que ha
servit per a delatar al senyor
Presas davant nostre. Ens basta
llegir els noms deis personatges
per a sospitar que «L'amor cap-
gira un pais» podia ésser «L'es-
calier de service», comedia que
hom pot llegir en la col-lecció de
«La petite Ilustrationi. No ens
equivocárem. La candidesa que
porta al senyor Presas a voler
passar per autor sense esser-ho
es transparenta en els seus
nrranjaments, l'origendels quals
s'endevina d'una hora lluny.

En parlar de «L'amor capgira
un pais» han dir. els diaris que go
que en la obra té importancia
son les escenes de cometa. Que
la resta es ressent de manca de
gracia i de vibració. Ve a signi-
ficar, parlant en plata, que en-
tre Jordi Oltramare i Francesc
Presas deu haver-hi, al menys,
la diferencia que hi ha entre V
Are de 1'Estrella i la font de la
plaga d'Espanya. Nosaltres no
som oposats a cap mena de mix-
tificado escénica sempre que el
responsable de la mateixa jugui
net¡.

La companyia de PEspanyol
fa l'obra amb un entusiasme i



TEATRE CÁTALA 41

una ardidesa forga lloables.
Sampere, sobre tot, es troba en
les escenes vodevüesques de
«L'escaher de service», com el
peix a 1/aigua.

L'ALTRE

Centre Autonomista de De-
pendents del Córner̂ ; i de la

Industria

Els actes que el C. A. D. C. I.
celebra amb motiu del IV ani-
veisan de la mort d'Tgnasi Igle-
sias, culminaren amb la repre-
sentado de la comedia en tres
actes «La llar apagada».

Les figures centráis d'aquesta
comedia, personatges que el pú-
blic es fa seus aixi que trepitgen
1'escena, tingueren en aquesta
representado uns intérprets feli-
cissims.

Carme Buxadós encarna d'una
manera admirable l'«Elena» que
Iglesias crea amb el cor adolont
pensant amb aquelles dones que
en el mon passen sense flonr i
en T ánima de les quals el dolor
s'hi fa etern encara que lajrique •
sa les envolti de benestar.

Aquesta actriu, la labor de la
qual feia molt temps que no ha-
viem vist, ens causa una bella
impressió: natural d'expressió i
justa en els accents mes, passio-
nals del seu paper, sabe moure's
en tots moments amb sobrietat i
en 1'escena final de Tobra tingué
accents de veritable emoció tra-
metent al públic tota la dolor del
personatge.

Ángel Rovira, un actor del
qual en teníem solament referén-
cies, interpreta el «Norbert» i
ens plau de fer constar que en ell
hi veiérem 1'artista que sap dir
i fer 50 que Fautor pensa i escnu
quan crea el personatge. En Ro-
vira —al menys en «La llar apa-
gada» — es guanya el titol de
primer actor. Ja en el primer
acte ens feu creure en ell, pero
despres de veure-li interpretar la
resta de la comedia afirmem que
quan un actor sap dir i moure's
amb el sentit de l'art del come-
diant, com ho fa en Rovira, el
nom de primer actor se'l té ben
guanyat. Les escenes fináis de
la comedia foren dites per Rovi-
ra amb la mes completa identifi-
cado del personatge: condició

admirable d'un actor que vulgui
ésser-ño.

V oldnem poder dir semprt
d'aquest actor el que diem ara:
en iutures auuacions tmdrem
ocasio d' opinar deíinitivament
ve.ient.-lo en altres obres i espe-
ciaiment en estrenes on 1/artista
ha de crear i no pensar en altres
actors. que hagm. mterpretat una
obra-

Lns va satisfej rnoltissim la la-
bor del actor Sr.. Riera mterpre-
tant el «Senyor Gaspar». .D'a-
quest actor podriem dir que dei-
xá endarrera.. moltes emméncies
que. han mterpretat aquest per-
sonatge amb mes pretensions
que ell, pero amb menys justesa
i sobretot amb menys sincentat.

La Srta. Portillo, la Sra. No-
gué i els Srs.. 011er i Gener, aju-
daren al bon conjunt de robra,
que el public aplaudí amb entu-
siasme.

«La llar apagada» fou bella-
ment posada i vestida pels ac-
tors.

R. V. G.

Teaíre Parthenon
La deliciosa comedia «El Va-

no de Lady Wmdermore» apor-
tació catalana de J. Jordá i F-
Pujols fou representada el passat
dmmenge en aquest teatre on hi
actúa amb un éxit ben remarca-
ble la companyia de Teresa Pu-
jol i Joan Fornaguera.

En entrar a la sala d'espe.cta-
cles va sorprendre ben agradosa-
ment la nostra atenció les ím-
portants millores introdüides en
la mateixa i que h donen un to
de modernitat i bon gust, i la
fan mes confortable.

La companyia Pujol-Fornague-
ra, qual ai tuzi.ció artística és
prou coneguda, interpreta «El
Vano de Lady Wmdermore» d'
una manera encertadissima. La
interessant comedia, plena de
belles situacions, posa a prova
la capacitat artística de la pare-
lla Teresa Pujol i Joan Forna-
guera i no cal dir que la seva in-
terpretació fou una de les mes
reeixides. Carme Illescas, la no-
table actriu que s'ha reintegrat
a 1'escena catalana, Teresa Ar-
quer i Clara Hossas, que en cada
nova actuado referma el seu
prestigi, contribuiren a l'éxit ob-
tingut.

Forga discretes les senyoretes

Tina Absil, E. Guart, Cristina
Hossas i Paquita Turallas.. Els
actors Estivül, Vülalonga, Se-
rrat, Forga, Uoménech i Serdá,
molt justos i sobris en llurs pa-
pers.

La direcció a carree de Barto-
meu Pujol, molt encertada.
L'obra fou presentada amb__tota
propietat i el-legantment vestida.

Ens permetem recomenar a 1'
empresa del «Parthenon» que
procun, en combinar progra-
mes, donar a les obres del nos-
tre teatre el Upe i importancia
que es mereix, moit mes quan
compten amb una companyia
amb prous mérits i que gaudeix
de general simpatía.

SABADELL
El passat dimarts, 4 d'octu-

bre, els «Amics del Teatre», de
Sabadell, inauguraren el seu cin-
qué curs d'actuado amb una
fundó d'homenatge a la memo-
ria d'Angel Guimerá. Amb tal
motiu es presenta en l'escenari
del Teatre Euterpe la companyia
del Teatre Cátala Romea aVila-
Daví», la qual interpreta el dra-
ma en 3 actes: a La filia del
mar».

Feia molts anys que aquesta
obra no havia estat representa-
da a Sabadell i aquest fou el mo-
tiu peí qual el públic acudí en
gran nombre al teatre. i no queda
gens defraudat, ja que Maria Vi-
la féu una. «Ágata» molt humana
1 Pius Daví, un «Pere Mártir»
moit sencer, encara que en certs
moments ens sembla mes inge-
nu que no pas fatxenda; ajiota-
rem, a mes, la tasca digna d'elo-
gi de Maria Morera en «Catari-
na», malgrat no ésser un paper
d'actriu de carácter, i d'Emma
Alonso, una molt estimable in-
genua del teatre cátala contem-
porani..

Deis actors es distingiren Pere
Ventayols, Ramón Banyeres,
Joaquim Vínyes i Manuel Gimé-
nez Sales, aquest darrer encara
no del tot desproveit d'amanera-
ments; així i tot, en un mutis del
segon acte se i'ovacioná.

En resum, Ja vetllada fou se-
lecta en tots conceptes i digna
de l'entitat organitzadora.

En els intermedis actúa el
Quintet Padró, el qual executá
un escollit programa italiá, com-
post d'obres de Leoncavallo,
Rossini. Verdi i Puccini. •— S. B.
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Els actes de diumenge a honor d'Ignasi Iglesias
Des de bon matí, el cernen- Secció Femenina de l'Avenc O- amb un gest d'abracada, i la

tiri de Sant Andreu comencá a b r e r Cátala, Associació Protec- seva vida no és mes que aixó:
veure's animat per una nom- t o r a de l'Ensenyanca Catalana, amor.
brosa concurrencia desitjosa d1 Aficionáis al Teatre, de la Sa- De bondat n'lii ha de dues
ajuntar-se ais actes que havia grera i Sant Anüreu; Agrupa- maneres. Hi han homes bons,
organitzat la Comissió «Memo- ció Excursionista Xuclá-Pou, A- i a bondat deis quals no es res
ria Ignasi Iglesias», en eomnie- grupacions d'« Estat Caíala », m é s que no fer mal a ningú,
moració del IV aniversari del deis districtes V, VI i VIII; A- passar per la vida sense fer
traspas del gloriós poeta. El bon grupació Escolar Ignasi Iglé- s o i c de c a p m e n a . D'altres, que
poblé, els humils que havia e- sias, Academia Víctor, Collegi ] a s e v a bondat pren contacte
xalcat l'autor d'« Els vells», fi- Maria Padern i un espléndid a m b l a v i d a ¡ s'esforca en tras-
del com sempre a la memoria llorer adornat amb les quatre passar-la ais altres. L'obra deis
del dramaturg, hi era presen! i barres catalanes estelades, que primers és nulla. La de l'ho-
commovia veure com aquells porta una nodrida comitiva d'e- m o ¿ e bouciat activa sabrá en-
ancians, joves, homes ja fets, lements de «Nosaltres sois». tendré les miséries de la vida,
dones i criatures, teslimoni pe- Es pronunciaren parlamenls a rribar a la consciéncia humil
renne de la vitalitat deis perso- pels senyors Valls, presiden! de p^i^ a r r e u de les seves ne-
natges que el geni d'Iglésias ar- la Secció de Propaganda del c e s s i t a t s . Sempre al costat d'a-
rencá de l'inesgotable pedrera C. A. D. C. L, Cortés i Bayes, q u e s t S 5 s e ntint llurs batees, sen-
popular, voltaven fervorosa* de la Comissió organitzadora, i ü n t U u r s p l a n y s ¿ l a m b é l l u r s
ment, amb emoció no contingu* acaba l'acte, d'una simplicilat i u u s i o n s
da, la tomba del « seu » poeta, emotiva, amb la lectura de poe- " x , , . únicament

La Comissió organitzadora, in- sies de l'apóstol deis humils. ignasi iglesias era umeament
legrada per les companvies d'a- A la tarda, en la gran sala ?U1 P« d i a sentlf. l ° b r f r <fe la
ficionats al teatre, ae Sant An- del c Centre Autonomista de De- barriada en sortir de les fabri-
dreu i Sagrera, sots la presi- pendents del Comerc i de la 3 u e s 1 ^le%J copsar-ne els
déncia de Joan Camps, de l'« A* Industria», es celebra l'acte de s e u s a n h e l s - E11 comprema els
vene Obrer Cátala», va fer o- descobrir el retrat d'Ignasi Iglé- s.eus esforcos, i per aixo Íes-
frena a la tomba del dramaturg, sias, per a ésser collocat al eos- timava. Eli era 1 unic que po-
d'una artística barana de ferro tat deis altres calalans illuslres ^ copsar-la, la tragedia d a-
forjat, dibuix del nostre amic que honoren el casal deis nos- quests vells allargant la ma pi-
Josep Rocarol i construida pels tres dependents. Hi assistí una dolant una almoma, d aquell
lallers Cardona. gran gentada, que dona relleu a h o m e <Iue 7 o l e n t treballar no

Ben aviat la tomba d'Ignasi l'acte solemne que es celebrava. P o t fer-ho i essent viu és so-
Iglésias es veié coberta total- La companyia Buxadós-Rovi- terrat per la societat.
ment de corones i ramells de ra va representar l'obra póslu- Es per bondat que va apro-
flors que depositaren gairebé ma de l'Ignasi Iglesias, «La llai par-se al poblé i en féu un
totes les entitats de Sant An- apagada», de qual represenlació poema. Segumt-lo en els seus
dreu i la Sagrera, els nens i en parlem en un altre lloc d'a- drames, veureu que sempre
nenes de les escoles de dita quest número. A l'intermedi del flastoma contra els dolents i s
barriada i nombroses societats primer al segon acte, el nostre enterneix amb els bons.
i particulars de Barcelona. En- company Ramón Vinyes, va Aixó per si sol ja val la im-
tre les corones i ramells de- parlar magistralment, amb emo- mortalitat.
positats, varem anotar els oferts ció i intelligéncia, de la vida i Quan Praxitelles feia l'estátua
per Emiliana Vinyes, vídua d'I- l'obra del poeta. Es difícil ex- de la seva estimada, per egois-
glésias; Familia Montclls, Cen- tractar el magnífic pariament me va demanar ais déus, i a-
tre Autonomista de Dependenls de Ramón Vinyes, que fou se- quests escoltaren el seu prec i
del Comerc i de la Industria, guit amb interés i extraordiná- li ho concediren, que l'estátua
Federació Catalana de Societals riament aplaudit. Digué que en ressuscités, que es fes cara, pe-
de Teatre « Amateur», Ateneu parlar d'Ignasi Iglesias val tant ró després, en recordar-se que
Obrer de Sant Andreu, Avene com parlar de bondat, puix dir robava una obra a la Repúbli-
Obrer Cátala, Casal Cátala Mar- poeta deis humils vol dir home ca, va pensar que el deure de
tinenc, Els Néts deis Almoga- bo, home de consciéncia, ho- tot artista, dirigent i construc-
vers, Estat Cátala de Sant An- me d'amor. tor era sacrificar els seus gau-
dreu, Companyia Buxadós-Ro- Maragall digué de l'Ignasi I- dis personáis en bé de la col-
vira, Associació d'Amics del glésies, que aquella figura es- lectivitat, i quan ja l'estátua s'a-
Teatre, revista «L'Andreuenc», belta caminava perennement nimava, va decidir destruir-la.
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Per aixó ni ais afustes, ni
ais polítics, ni a ningú no és
lícit de fer l'obra prescindint
deis interessos de la socielat.
Hi ha uns deures cívics que els
que ens diem continuadors de
l'obra d'Ignasi Iglesias cal que
els recordem sempre i influir
en l'obra social.

Abans de descobrir el re-
trat del poeta, el. fifis ara pre-
sident del C. A. D. C. I. i ac-
tual Conseller de la Generalitat
de Catalunya, Francesc X. Ca-
sáis, el qual duia la represen-
tado del President Maciá, va
dir unes sinceres paraules en
homenatge al gran cátala, qual
memoria es glorificava i reco-
mená que hoin seguís enaltint
aquells homes que, com Ignasi
Iglesias, han lluitat i treballat
per Catalunya i també per la-
mor i la pau entre tots els
homes.

La tomba d'Ignasi Iglesias

Premi
«Ignasi Igresias»

Taimen t com varem anunciar
en el darrer número, el conseller
de Cultura de la Generaiitat,
senyor Ventura Gassol, d'acord
amb la que fou Ponencia de Pre-
mis, ha resolt que puguin optar
tambe al «Premi Iglesias» totes
les obres teatrals medites que
siguin lliurades al Consell de
Cultura per tot el día 30 d'octu-
bre d'enguany. Per tal de faci-
litar la tasca del Jurat, l'obra ha
d'ésser mecanografiada.

£1 motiu que el decideix a can-
viar la primitiva base d'aquest
concurs és la impossibiiitat de
posar en práctica enguany, din-
tre Tactual pressupost prorrogat,
tot el pía d'estimul al teatre cá-
tala que té formulat d'acord amb
Tesmentada Ponencia. Aquest
pía cómprenla, entre altres,
Tacord de convocar un concurs

per a subven-
cionar una o
mes empreses,
entre les bases
del qual hi ha-
via, per part
de les empre-
ses, el compro-
mis d'estrenar
aquelles obres
medites que, a
judici del Co-
mité creat ^per
la Generalitat,
tinguessin to-
tes les condi-
cions exigibles.

El dia 30 de
novembre d'en-
guany es fará
públic el vere-
dicte del Ju-
rat.

Es de creure
que els autors
q u e tinguin
obres per estre-
nar les haurán
presentat a 1
Concurs, coad-
yuvant aixís a
Tinterés de-
mostrat per la
Generalitat en
afavorir el nos-
tre Teatre na-
cional en totes
les seves mani-

Fot. Manetes. festacionS.

CONSULTORI
J. Reñé. — Barcelona- — El

drama. d'Iglésias, aL'angel de
fanch», es representa al Calvo
Vico tres dies després d'haver
estat estrenat al teatre de la so-
cietat «La Ilustración Obrera»,
de Sant Andreu. La representa-
ció a Barcelona es degué al fet
de treballar la companyia d'Emi-
h Arólas, que fou la que estrena
l'obra, a Sant Andreu i al Calvo
Vico, simultáneament. Arólas
acceptá aL'angel de fanch» pen-
sant amb el públic de Sant An-
dreu, 110 pas amb el de Barcelo-
na, on Fautor no comptava amb
cap mena de coneixenga. L'avi-
nentesa de teñir el drama mun-
tat determina que fos aquest
representat a Barcelona. He
llegit el próleg de que parleu.
Mal podía «L'ángel de fanch»
promoure cap aldarull essent 1'
autor del tot desconegut i co-
riesponent la representació a
una funció de tarda. Per a.infon-
dre a la representació el to de
la máxima modestia, ana «L'an-
gel de fanch» després d'un dra-
ma populatxer en castellá. L'ú-
r.ic periódic que parla de la re-
presentació fou «Lo Teatro Cá-
tala» per la ploma de Joan Brú
Sancliment, director llavors del
setmanari- Brú dedica a Tobra i
a l'autor un comentari ben ex-
tens i forga curios al cap deis
anys.

J. Bonfiil. — Barcelona. —
Tot co que pot dir-se amb exac-
titud sobre Tactor Aymeric, que-
da expressat en Tarticle necroló-
gi dedicat a la seva memoria 1
en la resposta que en el número
proppassat s'adregá a Joan Flo-
rensa. Aymeric, dones, entra al
Romea en la temporada que s'ha
dit i es presenta amb Tobra que
esmentávem. L'amic Curet
agraeix la felicitació. Amb ell,
els demés que fem el setmanari.

L'ARXIVER
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TEATRE CÁTALA "AMATEUR"
LLETRES ALS
"AMATEURS"

Sobre Caracterització
En aquesta secció, companys

« amateurs», exposarem el nos-
tre criteri sobre problemes es-
cénics i contestarem, segons la
nostra manera de veure el tea-
tre, les preguntes i suggestions
que se'ns vulguin adrecar.

Se m'ha preguntat: quina és
la millor caracterització? A nai-
xó dec contestar, que Tactor
mes ben «caracteritzat» és a-
quell que no ha tingut de ca-
racteritzar-se. El que es pot
presentar davant del públicamb
la figura que Déu li ha donal,
perqué el seu tipus correspon
al del personatge que repre-
senta. El que amb la sola ex-
pressió, i sense ajuda de per-
ruques ni de ratlles, pot inter-
pretar el paper com rautor l'ha
imaginat.

De manera, que la mes per-
fecta caracterització és quaii no
hi ha caracterització, diguem-
ne, « artificial».

Es, dones, evident que la ca-
racterització afegida o « postis-
sa» será millor com mes dis-
simulada quedi, com mes faci
l'efecte de natural. (Parlant és
ciar, de teatre realista, no d'a-
quells personatges pintats de-
liberadament amb to d'estam-

Jo aconsello sempre ais actors
que es pintin poc. Hi ha una
vertadera mania d'embruiar-se
la cara. Un rostre massa em-
mascarat o émblanquinat false-
ja l'expressió i fa angúnia de
mirar. Seguint la falsa teoria
de qué en el teatre tot es té
a'exagerar, hi ha actors que s1

omplen la cara de ratlles sense
ordre ni concert; les actrius es
pinten exageradament els ulls
i la boca, ádhuc per represen-
tar una monja o una pastora
ingenua, i fins he vist darre-
rament en la interpretado d'

un paper, i no pas deis menys
iinportants, que una dona jove,
per tal d'engrandir-se els ulls
s'havia fet ratlles negres fins
a mitja gaita.

Pensar-se que de lluny no es
veuen les fineses, és una equi-
vocació. En el teatre es veu
tot. L'actor té aamunt d'ell els
ulls de mil espectadors que, a-
judats moltes voltes pels bino-
cles, veuen tots els defectes de
la caracterització. Res no s'es-
cap a ais ulls d'aquest Argus de
mil retines, que és el públic.
Per aixó, cal teñir cura de tots
els detalls en tots els ordres
de la plástica escénica i no hi
ha dubte que un deis mes im-
portants és l'art de caracteri-
zar-se.

Per donar algims consells ais
« amateurs», hem de teñir en
compte que la major part d'
actors no son pintors. El pin-
tor de figura coneix fácilment
les línies fonamentals que ca-
racteritzen un tipus, pero el que
no ha dibuixat ha de fer un
estudi de la fisonomia propia
per transformar-la i adaptar-la
al personatge que vol interpre-
tar, amb elements que no mal-
metin l'expressió i el mes sen-
zill que sia possible.

Jo aconsellaria ais actors que
colleccionessin els retrats, repro-
duccions d'obres de grans mes-
tres o senzillament gravats de
periódics o fotografies de fa-
miliars, i que no es caracterit-
zessin mai sense teñir al da-
vant la imatge del que mes s'a-
proximés al tipus que imagina—
tivament s'han format del per-
sonatge que han d'interpretar.
Aixó els faria veure la inuti-
litat de moltes ratlles que la
rutina ha eregit en recepta i
que fan mes nosa que servei.

Hi ha una llei fonamental,
oblidada moltes vegades: «els
tons freds envelleixen, els tons
rosats rejoveneixen».

El deplorable costum que te-
ñen ara les actrius de pintar-

se üe blau sota les celles, ha
bandejat de 1'escena la frescor
de les cares ingénues. Segura-
ment es va inventar aquest cos-
tum per contrarrestar Texces-
siva llum de la bateria i pro-
duir una ombra artificial que
concentri la mirada; pero ul-
tra teñir 1'inconvenient de qué
aquella ombra no correspon a
les al tres, enlletgeix l'actriu i la
fa vella.

El negre i el blau s'han d'
emprar amb molta mesura. Una
ratlla negra per marcar una
arruga, produirá una enmasca-
ra si no es traca damunt d'u-
na tinta calenta. Per aquest mo-
tiu és preferible emprar els lla-
pis bistre o marrons, que do-
nen resultáis mes discrets.

Molt poques vegades l'edat de
Factor correspon a la del per-
sonatge que ha d'interpretar;
gairebé mai pot eixir a Tesce-
na sense posar-se anys o treu-
re-se'n.

Hi han' dos elements que cal
teñir en compte per modificar-
se la fisonomia: la línia i el
color. Canviar les línies gene-
ráis del rostre és difícil, pero
per lleugera que siguí la mo-
dificado és d'un resultat supe-
rior al que es pot obtenir amb
la pintura. La línia del ñas mo-
dificada amb pasta, o el sota-
barba eliminat per medi d'un
coll alt, canvien mes l'edat que
les pintures mes reexides. Pero
aquests resultáis que, com he
dit, son difícils d' obtenir, no po-
den explicar-se d'una manera
general, perqué és Tactor que
en estudiar-se la seva fisono-
mia els ha de trobar.

La caracterització per medi
del color ja és mes accessible
a T« amateur».

Hi ha el costum, per enve-
llir-se, d'omplir-se la cara d'
arrugues i d'empolvorar-se, no
solament el cabell i les celles,
sino ádhuc la cara i les ore-
lles. Aquest costum produeix
els vells enfarinats, tan abun-
dosos en les nostres escenes.
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Els pólvors s'han d'usar amb
molta moderado, i oree que se-
ria millor bandejar-los del tot;
en molts casos poden substi-
tuir-se amb la pasta de color
de carn pállid, que no desapa-
reix tan fácilment.

Les arrugues pintades han d'
exagerar les que s'inicien en les
cares mes joves; fora casos molt
excepcionals, les que no mar-
quen els plecs naturals de la
pell, desdibuixen l'expressió. Hi
ha un procediment per envellir
que dona molt bon resultat, sen-
se necessitat d'emprar les rat-
lles crues. S'escampa uniforme-
ment per tota la cara un color
bru mes o menys fose i des-
prés amb un drap sec es treuen
els clars, deixant la tinta fosca
que marqui les arrugues. A-
quest procediment, si és ben
fet, té l'avantatge de que fa
tan efecte d'aprop com de lluny
i no és tan exposat a desdi-
buixar els trets fisonómics.

Una de les coses mes negli-
gides actualment és la impor-
tancia que té en l'expressió la
línia de les celles. Les ce! les
marquen la voluntat; una cara
sen se celles té una expressió
abúlica. Collocades damunt de
1'órbita ocular donen a la fiso-
nomía una expressió beneitona
i accentuades dessota l'órbita,
dibuixen un temperament con-
centrat. Les actrius tindrien de
fer-se el carree que una cara
gairebé sense celles i amb les
pestanyes brutalment accentua-
des peí rimel té un aspecte tan
fals i tan exótic que és impos-
sible que reflecteixi les impres-
sions anímiques.

Aquests costums acumulen di-
ficultats ais actors. els quals es
veuen obligats a exagerar el
moviment deis muscles expres-
sius i arriben fácilment a la
ganyota.

Per vosaltres, companys «a-
mateurs», no son gaire interes-
sants les receptes per treure
anys de damunt, perqué gaire-
bé tots sou joves; soiament us
repetiré que les tintes rosades
afinen el cutis i dissimulen les
arrugues; que s'ha de fúgir de
tota ratlla seca, especialment Ja

que dona la perruca damunt del
front; en fi, per medi del color
es té de procurar endolcir el
angles de la cara, que s'han
tornat massa cantelluts.

Finalment, si voleu saber al-
guna cosa mes, « pregunteu », i
será un goig per mi contestar^
vos, segons el meu modest pa-
rer.

LLUIS MASRIERA.

Amateurs notables

Lloren? Sans i Fábregas

Nasqué el dia 30 de marc de
1905, a Sant Feliu de Llobregat.

Els seus jocs d'infant prefe-
rits foren organitzar colles de
nois del veinat i fer comedia ai
celler de casa seva on hi era im-
provisat un teatre; també feien
«tournées» per altres cellers de
la, població que convertien en
teatres.

Debuta en un teatre de debo
a l'edat de 7 anys, interpretaré
el Benet de «Les joies de la Ro-
ser» d'en Pitarra.

La primera obra que dirigí fou
«La ventafocs» d'en Folc i To-
rres; tenia, aleshores, 18 anys.

En temps de la Dictadura
portava una agrupació que no
comptava amb les simpaties de
r« alcalde—que opinava que fo-

mentar el teatre cátala era fer
separatisme — i tingueren de
lluitar contnuament per vencer
les dificultats i obstacles que
obstruien la obra llur.

Les seves interpretacions mes
importants han estaj:; de noi: el
bailet de «La mare» i el manxai-
re d'«El ferrer de tall»; com a
galán jove el Lluquet deis Pas-
torets d'en Folc i Torres, l'aspi-
rant Albert en «Els dos sergents
francesos», en Fidel d'«El
cor del poblé», el Toni de «Mos-
sén Janot» 1 darrerament el Ma-
nelic de «Terra baixa» i el
Mossén Ramón d'«El místic».

Malgrat teñir una forta predi-
lecció peí teatre modern i d'a-
vangada, per circumstáncies ben
diverses i especiáis, no ha po-
gut veure encara realitzats els
seus anhels.

Ha tingut com a mestres i dí-
rectors a Jaume Elies, Joan Sa-
gala, Esteve Guarro, Ramón
Sans, Joan Amat, Ramón Tor,
Biset i_ Rojas, Miquel Rojas,
Cassimir Riera, Puig i Ferrater
i Lluís Capdevila.

FEDERACIO CÁTALA-
NA DE SOCIETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

En la darrera reunió celebra-
da peí Consell direcliu d'aques-
ta Fcderació, entre altres, es
prengueren els següents acords:

Aprovar l'admissiódeles coni-
panyies : «Agrupació Talía»
(Barcelona), «Casal República
del Coll» (Barcelona), «Casal
Catalanista » (Vilanova i Gellrú),
«Centre Democrátic Federalis-
ta » (Vilanova i Geltrú), «Atc-
neu Pi i Margall» (La Bisbal) i
« Círcol Federal Democrátic 0-
brer» (Olesa de Montserrat).

Atenent la sollicitut de les ma-
teixes, tremetre reglaments i fur
lies d'inscripció a les compa-
nyies: «Societat Católica de
Nostra Sra. de Lord» (Sant
Llorens de Morunys), «Esbart
Teatral de l'Ateneu Castella-
renc» (Castellar del Valles),
« Companyia Cohi-(írau » (Bar-
celona), «Agrupació Artística
Talía » (Puigcerdá), « Agrupació
Artística Teatral del Casino U-
nió Comercial» (Vilafranea del
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Penedés) i «Associació Agríco-
la», de Jorba.

Convocar Asserablea general
extraordinaria peí diumenge dia
23 del mes que som. a dos
quarts d'onze del matí, la qual
es motivada per sotmetre a la
considerado de les companyies
federades. les bases del «II Con-
curs de Teatre Cátala c Ama-
teur ».

Posar a disposició deis re-
presentants deis elencs federats,
els carnets d'identitat que han
de servir per a inscriure els
respectius c amateurs ».

Fer constar en acta el senti-
ment deis reunits per la pérdua
de Josep Galtés i Cardús q. e.
p. r.\ director que fou de la
companyia «Ateneu Igualadí ,
d'Igualada.

Designar els companys Flo-
renci Cornet i Miquel Clivillé,
perqué en representado de la
Federació assisteixin a la vet-
llada necrológica que a honor
i homenatge del malaguanyat
Josep Galtés. celebrará F Ate-
neu Igualadí» avui dissabte. a
les deu de la nit.

Presidí aquesta reunió Lluis
Masriera. actúa de secretari
Claudi Fernández i assistiren els
consellers: Pompeu Crehuet.
Josep M.a Folch i Torres. Mi-
quel Clivillé. Manuel Roca. Flo-
renci Cornet. Joan Fernández.
Josep Artís. Segimón Rovira i
Lluis M.a Bransuela. Excusa-
ren llur assisténcia els repre-
sentants de ' les companyies.

Estudi d'Art Dramátic» (Mo-
lins de Rei\ - Amics de I'Art
i de les Lletres» 'Sant Feliu
del Llobregat), «Orfeó Cale-
llene » (Calella) i « Ateneu Igua-
ladí Igualada).

Informado
BARCELONA

JOVENTUT TEATRAL «FOC
NÓU».-Diumenge passat aquest
notable elenc artistic inaugura
les seves tasques a l'estatge so-
cial de «Catalunya A. A.».

Sots la direcció de R. Prats es
posa en escena la comedia de
Lambert Escaler, «Els últims Ro-
vellats» qual acurada execució
fou premiada amb forts aplaudi-
ments. Cal remarcar l'entusias-
me i desig de superació que de-
mostraren ei director Sr. Prats,
i els Srs. Prats (E.) Pedreny i
Marti. Molt disciplinats els
senyors Sala, García i Balart-

Les gentils «amateurs» senyo-
retes García, Codina i Roig arro-
doniren encertadament el bell
conjunt. Fou estrenat un deco-
rat deis Srs. Sánchez i Singla,
molt discret i de forca visualitat.

FOMEXT AUTONOMISTA
CÁTALA. — El quadro d'aficio-
nats d'aauesta entitat. que diri-
geix Tactor Andreu Guixer, ha
representat, amE veritable éxit,
l'obra de Sardou, «La Tosca» i
«Les flors de la guillotina» de
Lluis Capdevila. Tots els intér-
prets loren aplaudits peí nombrós
públie que omülenava.

Per a dema diumenge, día 16,
anuncien la divertida comedia
«Els retrucs de l'amor».

CENTRF DE LLETDA I SES
COMARQUES. — Avui, dissab-
te, a les 10 de la vetlla, el qua-
dro escénic que dirigeix Josep
Oueralt inaugurara la tempora-
da amb la representado de «Rei-
xes enfora», de Manuel Folch i
Torres i «A ca la modista» de
Tosen Asmarats, interpreta des
ambdnes obres r>er les senyore-
tes Sflvaie, Martínez i Solé i els
senvors Oueralt, Mas, Solé. Vi-
la, Pujol, Segura, Sendra, i An-
dreu.

GRACIA
La companvia teatral de la

«Coonerativa de Teixidors a ma.»,
aue dirigeix JoseD Serra, va re-
Dresentar díurnen^e, amb forca
éxit. la comedia «El bon policial)
de Santiago Rossinvol, essent
nremiat amb aDlaudimentsel tre-
ball de la senvora Riera, senvo-
reta Satorre i els senvors C^lli-
có, Serra. Subirat, Prat. Molins,
Alabart, Fábregas, Echagoyen,

Bayon, Soley, i els nens Lola Pé-
rez i Manuel Hernández.

Per al dissabte, dia 2g, la sec-
ció coral de l'entitat representa-
ra les obres següents: «El coro
deis benplantats», «La sala de
rebre» i «El carro desfet».

SANT ANDREU
CENTRE POPULAR CATALA-

NISTA. — El diumenge va inau-
gurar la seva actuado teatral
en la present temporada la com-
panyia «Art popular», que diri-
geix Enríe Pich i de la qual for-
men part, entre altres destacats
elements, les senyores Carme
Prats, Maria Vila, Enriqueta Be-
nito, senyoret.a Carme Soler i els
guasenosa, Ramón Valls, Marce-
guasenosa. Ramón Valls, Maru-
li Mayol, Agustí Muixí, Termes
i Mauri.

Amb motiu de commemorar-se
el IV aniversari del traspas d'Ig-
nasi Iglesias, es representaren
«El cor del poblé» i «La senyora
Marieta», del gran dramaturg.

CENTRE REPÚBLICA FEDE-
RAL. — Aquest important Cen-
tre de la barriada de la Prosperi-
tat, va comentar les tasques
teatrals el dia 8 amb la Com-
panyia dramática «Toventut Tea-
tral» que dirigeix En Josep So-
brevalls, posant en escena per a
commemorar el quart aniversari
de la mort de Ignasi Iglesias
el drama en 3 actes, «La mare
eterna».

ARCENTONA
La Colonia d'estiuejants del

Casino ha format una secció de
teatre i ha posat en escena amb
remarcable justesa, «Sabater i
Detectiu», «El pintor de mira-
cles» i una «Revista», dirigida
per Josep Colls.

CABRERA DE MATARO
Els aficionats d'aquesta vila,

dirigits per Isidre Soler, han vol-
gut donar mostra de llurs facul-
tats i han fet una representado
del drama «Mossén Janot», de
Guimerá.

CA8RIIS
El drama de'n Frederic Soler

«El Pubill» fou representat pels
amateurs d'aquesta vila prenent-
hi part Ramón Plá, de Cabrera,
tots els quals foren molt aplau-
dits.



TEATRE CÁTALA 47

CALELLA

SOCIETAT CORAL a LA LLE-
VANTÍNA». — Sots la direcció
d'en Tomás Pérez, s'ha posat en
escena el drama «Els visionaris»,
essent molt celebrat el conjunt
de la companyia, la que rebé for-
ga aplaudiments de la concurren-
cia que omplenava el local.

IGUALADA

D'esdeveniment teatral pot
qualificar-se la vetllada que avui
dissabte, tindrá lloc a l'«Atenen
Igualadí» en homenatge a la me-
moria de Josep Galtés.

L'autor dramátic Manuel Go-
mis, director artistic de la com-
panyia que dinria l'envorat Gal-
tés, glossara. la personalitat del
que fou un entussiasta conrea-
dor del teat^e cátala.

També ha despertat fort inte-
rés l'estrena de Tobra en tres
actes del nostre amic Florenci
Cornet, oue per les referéncies
eme en tenim, tant d'autor com
d'intérorets. sera un remarca-
ble éxit. La Sra- Elvira Fremont,
encarre^ada de la protagonista,
s'hi troba, segons ens diuen,
tant encaixad^ que s'espera en
fará una creació.

MANRESA

TOVENTUT CAR-
LISTA. — Dinmonge passat, a
la tarda, tingué lloc. en acinesia
entita.t. la representado de l'obra
nord-n merieana. trad'icció cata-
lana, deis senvors Nadal i Tunea-
d l a : ffFl Procés de Marv Du-
gan». Sobressortiren d'una ma-
nera acuradissima. la simnática
actriu manresana Sra. Pinué. la
Sra. Pnicrcerver i les senvoreles
Ciuró i Mata. Feu una vertadera
creació del paner «Eduard West»
el Sr. Torraguitart.

Secundaren notablement els
senvors Torras, García, Vidal,
Duantolla. Cirera. Mas, Serra,
Gonzalo, Caellas. Mollet, Orriols
i Lucas. El piíblíc, molt nombrós
sortí molt satisfet. Per a molt
aviat teñen anunciades les obres:
«Batalla de Reines», «El Come-
diant» i «La morena de Coll-
Bianch»,

ATENEU OBRER. — Patroci-
nat per a aquesta entitat, s'esta
preparant un gran esdeveniment
teatral, amb l'estrena de la sar-
suela catalana en tres actes, lle-
tra del jove advocat manresá
Lluís Mas, i música del mestre
Vilaró, titolada: «El Pastor del
Cadí». L'estrena d'aquesta obra
lírica catalana tindrá lloc en un
deis principáis teatres de Manre-
sa, prenent-hi part, a rnés "del
quadro de l'Ateneu, alguns ar-
tistes profesionals de la capital.
Es diu que l'estrena s'afectuara.
a últims del corrent mes. Ja'n
parlarem.

MATARO

COR «LA PERLA». — Amb
un pie a vessar, la companyia
que dirigeix Francesc Roqueta,
ha posat en escena, el darrer dis-
sabte, dia 8, «El carro del vi» i
«Els mals esperits», essent molt
aplaudida.

El passat diumenge tingué
lloc al Teatre Colom, la inaugu-
ra ció teatral de la temporada
d'hivern, a carree de la com-
panvia Carbonell, representan!-
l'obta francesa de Paul Carault,
traducció catalana de T- M. Tor-
da i Salvador Vilaregut, «La Xo-
colatereta».

Dita corrmanvia, feu una bella
interpretado d'anuesta obra,
obra, destacant-se la meritoria
rasca, deis senvors Casas i Gilí, i
la senvora Calleías; També agra-
da, molt el treball deis senvors
Carné i Arnal.

Per al dia 23. han anunciat
la renresentació de l'obra d'am-

estudiantil, en tres actes,
ms "Ronre. aGoPDUS».

—Tomas Rib^s ha format una
comnanvia d'aficionats, i a basé
de la seva darrera obra «La Pu-
billa morta»la nual te el nroposit
He renresentar en diversos tea-
tres de la Co>ta. No cal dir que
li nesitiém un iy>n éxit.

RJBI

CASAL POPULAR.—El erup
amateur «Fortitud», ha celebrat
el seu benefici renresentant les
obres «El sant de l'amo» i «Cap-
sules Mauser». les qtials foreri
molt ben acollides,

SANT FEL1U DE CUIXOLS
La Secció dramática del Colle-

gi de Sant Josep ha debutat amb
el drama en tres actes «El Ro-
damon», de Manuel Gomis-

SANT GENIS DE YILASSAR
En el Casal Popular de dita

vila, tingué lloc el diumenge, dia
9, la representado del drama
«La troca deis embulls» dirigida
per Lluís Massiques, amb una
bona execució.

SANT JUST DESVERN
Al teatre de l'Ateneu va inau-

gurar-se el prop-passat diumen-
ge la temporada 1932-1933 amb
la representado del diáleg «De
pesca», recitat per la senyoreta
Campos i el senyor Marca, i
«Tres milions busquen hereu»,
d'Enric Lluelles.

VILANOYA DE SEGRIA

En el teñiré de la societat
«L'Alegría» i baix la direcció
d'Antoni Larregola s'ha repre-
sentat el drama de Santiago Ros-
sinyol «L'Héroe».

Baenes-&fre§ (Ageníina)
CASAL CÁTALA. — La Sec-

ció d'Art Escénic porta, a l'esce-
na per prmera vegada a Buenos
Aires el poema drmátic del vigo-
rós poeta Josep jVf.a de Sagarra
«La Corona d'F.sinpes», dirigida
extraordmari, puix malgrat les
dificultats que presenten totes
les obres en vers en go que es re-
fereix a la dicció, en resulta una
execució molt arrodonida. La
senyora Carme Jarque en el pa-
per de «Marta», ens feu recordar
per de «Marta», ens feu recorda
una vegad'a mes la gran actriu
que tantes vegades han admirat
els aimants del Teatre Cátala.
Els senyors Sagalá i Company
estigueren admirables en els pa-
pers de «Miquel» i «Eudalt de
Bellpuig». Les senyores Santos
de Cunill, Lleonart de Seres i
Arinyo de Marqués, molt bé. Vo-
luntariosos els senyors Lleonart,
Gol, Massip, Moreno i Massó.

Assistí a la representado .un
publie nombrossisim, el qual
aplaudí amb entusiasme en fma-
litzar els actes.

Un aplaudiment a Tescenograf
senyor Valls peí decorat, d'una
perspectiva adient.
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UN CONCURS
Se'ns prega la inserció de les

següents bases que regirán per
al «Concurs d'obres de Teatre
per a Centres Católics», que or-
ganitza per a l'any vinent l'«Ate-
neu de Sant Llui^ Gonzaga» de
Sant Andreu de Palomar, amb
motiu de celebrar las noces de
diamant de la seva fundado.

1. — Es concedeix un premi
únic de 500 pessetes a la millor
obra teatral, drama o comedia,
presentada.

2. — El Jurat pot declarar de-
sert el premi si no hi hagués cap
obra que s'ajustés a les bases
d'aquest Concurs.

3. — L'obra ha d'ésser inédi-
ta, sense dames i peí seu tema
i conceptes propia a representar
en teatres de Centres Católics.

4- — Les obres han d'ésser
escrites en llengua catalana i
han de teñir com a mínim 3 ac-
tes i com a máxim 5 actes. Hom
recomana que les obres estiguin
escrites en lletra molt clara o a
maquina i en quartilles d;una so-
la cara.

5. — Les obres poden indistin-
tament ésser escrites en vers o
en prosa i en vers i prosa a la
vegada, i podran ésser d'época
o de temps actual.

6. — EIJurat es reserva el dret
en profit de l'autor mereixedor
del premi, d'esmenar aquelles
faltes involuntáries a 1'Ortodoxia
Católica en que hagués pogut
incórrer l'escriptor.

7. — Peí sol fet d'enviar-se
l'obra al Concurs, queda autorit-
zada aquesta rectificació la for-
ma de la qual es fará d'acord
amb Fautor. Aquesta retcificació
ateny solament a conceptes i rao-
naments en pugna amb l'Ortado-
xia Católica.

8. — L'obra l'argument o es-
cenes de la qual escapin a les
possibilitats d'ésser representa-
da en teatre de Centres Católics
es considera fora de Concurs.

9. — Les obres serán presen-
tades sense signatura ni indica-
do d'autor i acompanyades d'un
plec que contingui el nom i domi-
cili d'aquell i una escena de
l'obra presentada. Aquest plec
portara escrit al damunt el títol
de l'obra que haura. estat envia-
da.

10. — Totes les obres han
d'ésser enviades al carrer de
Sant Andreu, números 95 i 97
abans del dia 1 de gener de l'any
1933.

La data de celebració del Con-
curs i lliurament del premi, sera,
anunciada oportunament per la
premsa.

11. — Les obres no premiades
podran ésser passades a recollir
fins dos mesos després de cele
brat el Concurs.

12. — Tots els drets queden
a favor de l'autor.

13. — Els ofertors del premi
es reserven únicament el dret
preferent d'estrena de l'obra pre-
miada, per el próxim Híumenge
de Pasqua de Resurrecció.

Formen el Jurat els Srs. se-
güents:

Lluís Masriera, Octavi Saltor,
Tomás Roig Llop, Dr. Joan Co-
lomer Pvre., Pau Roig Serra.

TEATRE CÁTALA és un pe-
riódio que gaudeix d»una inde-
pendencia absoluta i la seva úni-
ca finalitat és la de treballar
desinteressadament per la pros-
peritat. l'exnandiment i la con-
solidado de l'escena nacional.

TEATRE CÁTALA donará
acolliment en les seves planes a
tota mena de críteris, exposats
amb correcció i dignitat; pero
en cap cas. es fará responsable
de les opinions i deis conceptes
emesos en els escrits que publi-
aui avalats amb la signatura de
Hurs autors.

Per a consultes sobre publici-
tat i encárrecs d'anuncis, adre-
ceu-vos a Jaume Marill Forns,
((Argos de la Premsa», Rambla
de les Flors, 15, pral., Teléfon
número 15897. Barcelona.

NOTICIARI
El nostre bon amic i col-labo-

rador Pere Cavallé, ha estat no-
menat Comissari de la Generali-
tat a Tarragona.

Aquest nomenament, que és
mes un acte de justicia que no
Das tina distinció, ha estat molt
ben rebut pels qui coneixen les
altissimes dots d'intelligéncia i
d'honestedat del meritissim es-
criptor reusenc.

Que sigui l'enhorabona i felici-
tem-nos tots de l'encert de la
designado.

CENTRE AUTONOMISTA DE
DEPENDENTS DEL COMERC I
DE LA INDUSTRIA. — El pro-
per dissabte, dia 22, a la nit,
^'inauguraran les vetllades de
teatre cátala inédit organitzades
per dita entitat amb l'estrena He
la comedia en tres actes, de Ra-
món Vinves, «Un amo», per la
companyia Buxadós-Rovira. En
tenim excel-lents impressions que
esperem veure confirmades.

El dilluns, dia 10, en ocasió de
comencar-se les classes del curs
present, va quedar oberta al pú-
blic, a la sala d'actes de l'Escola
d'Art Dramatic, carrer Elisabets,
T2, l'exposició deis treballs deis
alumnes d'escenografia.

Aquesta exposició es podra vi-
sitar els dilluns, dimecres i di-
vendres, de 7 a 9 de la tarda,
fins el darrer dia d'aquest mes.

El dia 8 del proper mes He de-
sembre s'escau el centenari del
naixernent del gran dramaturg
norueg Bjonstjerne Bjornson i
amb aquest motiu es preparen
unes fastuoses cerimónies com-
memoratives.

Els principáis actes projectats
tindran lloc al Teatre Nacional i
a la Universitat d'Oslo.

El govern noruec pren part en
l'homenatge, fins a l'extrem
d'haver decretat que el dia 8 de
desembre sigui festa nacional.

Irnp. Rápidos Valls, Tapies. 1


