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LA CULPA
DE TOTS

Dcicm fa qualre selmanes que
el problema mes grcu i impor-
lanl a resoldre en co que s'a-
tiomena amb fórmula invaria-
ble, csleriatipada, - crisi de] lea-
tre cátala . és simplemenl d'or-
ganització, d'endegamenl de's
diversos elements bas:cs de la
institució teatral catalana, tan
aporrillada per amias ¡ per ad-
versaris.

No creiem amb la suposada
manca d'autors i de comedianls
com lampoc amb una persistenl
¡ quasi absoluta abséncia d'un
públic addictc i interessal. Si
el teatre calila falles tal com
les apariéncies externes fan
semblar devegades i els augurs
deis pessimistes volen donar a
entendre, esdevindria quelcom
mes greu que la decadencia i
caiguda duna mánifeslació ar-
tística tan arrelada en el poblé
cuín el teatre. La dissort del
leatre caíala significaría duna
manera alarman! que en 1 es-
peril i en el e o s v iu de Cata-
lunya bi havia una malura, un
germen de descomposició que
podría portar greus consequén-
cies. No sabem si hi ha poblcs
que poden passar sense tealre.
Potser si; sobretot aquells que
teñen una tradició gloriosa i
una opulencia artística que els
perme! deseixir-s'en olímpica -
iuiiil per a explorar nous ter-

renys o intentar noves prova-
lures. I encara reslarien nuclis
de leatre lan densos i nodrils
de quals deixalles podricn sa-
ciar-se altres cultures mes Iiu-
mils. Catalunya no pot prescin-
dir-ne del leatre, encara que hi
hagi que cregui que és un ari
inferior o caduc. El necessila
])er a no rompre o perqué n >
sailuixi el vincle necessari en-
Ire el creador de 1 obra artís-
tica i el poblé al qual va des-
tinada Si el tealre a Catalunya
llagues eslat una cosa exótica,
ínexistent, caldria inventar-lo o
inlroduir-lo. Si. conlráriament,
té una base, una tradició i una
conlinuitat amb mes o menys
llacunes i inlerrupcions, és
qítestió de no abandonar, des-
•pivcianl-la. 1 Obra ir la i de se-
guir el camí emprés, eixam-
plant-lo, fent-lo mes cómode i
planer i si coiné, netejant-lo.
LTn altre dia direm com el tea-
tre és en els pobles petits, geo-
gráficament i demograficament,
una defensa deis valors cultu-
ráis propis enfront de Tallan
poderosa, básicament financi -
ra, deis trusts i cariéis
que industrialitzen 1 arl. exem-
ple inicial: el cinema, bo i a-
nulant les iniciatives de b s col-
lectivitats indefenses, igualment
que els modestos i petits pe-
riódics idealistes serán la répli-
ca espiritual obligada a les
grans concentracions mercantils
que agafoellen la gran premsa
eu forma de formidables cm-

preses a base de publicitat i
de control d'interessos polítics,
de negoci o de convcniéncics
ü'Eslat.

Tornaní a la nostra déria, rc-
petirem que res ni ningú ens
])o| fer creure que el leatre
caíala, manca d elements per a
donar-li la permanencia desitja-
da i a l'espera de (pié de tant
en tant suri i una obra mestra,
un nom glories, que assenva-
lin una época i que passin a
la posteritat, lo qual a toles
les literatures dramatiques d'ar-
reu del món es dona de lard
en lard. a excepció de Cata-
lunya, oii gairebé lolhom e.\i-
geix que cada estrena si^ni un
é\il i l'aparició d'un nou au-
tor o comic esdevingui, si mes
no. la consagrado d'un geni
deslinat ais altars de la im-
mortalital.

Es qüestió de falla d'org mit-
zació, insistim-hi dues i cent
vegades, si convé, que bi hagi
o deixi d'haver-hi témpora.la de
leatre caíala, segons les deman-
des o conveniéncies mercantils
de les empreses en el mercal
on l'art es colitza.

Xo pot ésser. per la serielat
de Catalunya i del nostre tea-
tre, cine si un any dona mes
fer cinema, circ eqüestre o CUJ--
ses de llebrers aulomatics. resti
el teatre caíala sense empresa
o sense sala (l'especlaeles Tol-
Imni ha convingut que el teatre
caíala era una de les inslilu-
cjoiis nu'-s t'oiiamen.lals de la
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nostra cultura renaixenla i no
podem deixar-la a l'albur del
mes dient.

Tampoc pol ésser que els au-
tors que escriuen i els corae-
diants que esperen aduar, esti-
guin sempre en la punyent in-
certesa de no poder estrenar o
ésser ajustats, posant llurs es-
perances i ádhuc el pa de ca-
da dia en una hipotética rifa
que devegades no té sorleig de-
terminat.

Aquesta indecisió produeix,
entre altrés danys, els de fe-
rir greument l'cstímul i d( sviar
les yocacions, amb manifest
perjudici per la prosperé at i
l'avenir del tcatre caíala. Fo-
menta la dispersió i provoca
el desencís i la manca d'en-
tusiasme creador. Ocasiona, a
Tensen!s. la corrupció deis ar-
tistes i escriptors prou febles
o necessitats per a no resistir
les ofertes, insinuacions o exi-
géncies deis «únics» que te-
ñen la porta oberta i crea, fi-
nalment, en el nostre món li-
terari, aquest canibalisme es-
cándalos, aquest poc edificant
espectacle de l'estiracabé^s a
que es dediquen lamentable-
raent els que <irrib?n». si'iui
com siguí, i els que no poden
* arribar*, per motius, de ve-
gades. que ens haurien d'en-
rojolar a tots els qui posem la
cultura com a axponent primor-
dial de la nostra catalanitat.

Per aquesta minea d'orginit-
zaeió. que adés es mani"esla en
el teatre. adés en altres aspee-
tes xle la nostra vida social, l'es-
cena catalana ha donat. dona i
pot donar la sensació errónia
de que és quelcom de- desp!a-
cat, artificios i subslancialment
inexistent. que es fa dgne de
tots els improperis i que a cada
moment esta subjecta ais sa-
pientíssims doctors que un dia

per l'altre, i fa anys!, li exte-
nen la papereta de defunció.

Així es dona el cas de que
Barcelona, ciutat que depassa el
milió d'habitants, cap i casal
de Catalunya, concenlració i fo-
gar d'energics i d'apeléncies
eulíurals. estigui. en quant a
Leatre, per culpa i deixadesa
de lots. al nivell de la darrera
poblado del darrer departa-
ment del poblé mes endarrerit
lo qual és mes vergonyós quan
esdevé duna manera injusta.

Es delire de tots ocupar-nos-
en seriosíiment, fent el que cal-
gui i com calgui. En robra de
rcconstrucció del nostre poblé
hi han, cerlament. problemes
mes apremiants per resoMre,
deficicncies que és precís cor-
retgir desseguida, coses inexis-
tents que ens fan falta i que
lian de crear-se de nou, sense
perdre temps. Sense pretendre,
pero, que el teatre cátala agabe-
lli totes les atencions. bé me-
reix un tráete predilecte de part
deis que s'en diuen amics, deV
que en viuen, deis que en po-
drien viure i. finalment d'a-
quesla massa difusa i hombro-
sa que aspira a una Catalunya
gran, exemple i avaneada de
pobles cuites, i a la qual no
se li ha donat una organització
que 1'estimuli a llcgir en cata-
la, a veure teatre cátala i a
demostrar prácticament que la
cultura catalana és quelcom mes
que una noble aspiració per a
qué la dugui a terme un altre.

LES

kDISSIDENCIES
Vaig dir en l'article « El Tea-

tre cátala no té problema», que
l'excés d'autors ha reportat
mantés vegades disgustos i
raons greus. Les escissions so-
brevingudes entre els dirigents
del Teatre cátala han estal, en
efecte, motivados gairebé sem-
prc pels antagonismos, les ri-
valitats o les antipaties entre
aulors. Mai, per bé que costa
de creure-ho, per la gjlosia, la
vanitat o la impaciencia d'un
comedí ant.

Les divergéncies nascudes en-
tre els homes que han escrit
peí teatre han donat lloc a la
formado de diverses empreses
en competencia amb la del Ro
mea que, dit siga de passada,
resistí totes les proves. Algún
cop, no gaires, ha respost la
realització d'una temporada de
leatre cátala al desig nobilíssim
de procurar al teatre de la térra
un marc prou ampie per a que
pogués créixer i deixondir-se.
La tónica de les temporades
realitzades fora del Romea ha
estat, pero, el dualisme entre
els autors, encobert qualques
vegades; manifcslat, altres, s?n-
se embuts. Els desacords enlre
autors com encaren abans de
que el públic hagués fet esment
de Fexisténcia del teatre cáta-
la. L'aparició del primer bán-
dol, Fanimador i factótum del
qual fou Eduard Vidal Valen-
ciano, dona ja per resultat la
formado d'una companyia, en-
front de la que treballava a l'O-
deon. Des de l'any 1865 enea,
data de la dissidéncia de que
parlo, han estat varíes les se-
paracions promogudes pels au-
tors. Com a resultat de les ma-
teixes, el funcionament d'altres
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tants teatres dedicats a la re-
presentado del repertori caíala.

No és el meu propósit anotar
una per una les escissions ha-
gudes, co que esdevindria em-
pipador. Vull solament parlar
de la mes seriosa, tant peí mé-
rit de la persona que la pre-
sidí, que fou Guimerá, com per
la voluntat i la persistencia pa-
lesades pels interessats en man-
lenir-la. Em refereixo a una en-
titat fundada l'any 1885, per un
grup d'autors « desitjosos — di-
guercn públicament — d'cixam-
plar rhoritzó de l'escena cata-
lana », els quals prengueren el
nom d'« Associació d'Autors Ca-
lalans ». En realilat, obeí la nai-
xenca del grup a la disconfor-
mital amb la marxa del tealre
Romea, i mes especialment amb
el procedir de Frederic Soler,
autor que des de la iniciado del
teatre cátala marcava la pauta
de les representacions catalanes
que es donaven al tealre del
carrer de 1'Hospital.

L'agabellament del Romea per
part de Frederic Soler i els
obstacles que s'ha dit que a-
quest posava ais demés autors
catalans. és una historia que ve
de lluny. Si no temes desviar-
me del fi que avui m'he pro-
posat, parlaría d'aquest assump-
te, sobre el qual hi ha molt
per contar. Co que peí mo-
ment inícressa és deixar con-
vingut que ja en donar comptc
de la inaugurado de la tempo-
rada de 1875-76 digué « La Re-
naixensa»:

«Si l'empresa vol justificar el
titol que ha adoptat (el de Teatre
Cátala), ha de donar mes varie-
tat a les funcions de la que ha
donat en anys anteriors, posant
en escena i estrenant obres de
diferents autors, puix les de un
tot sol, per qualitats que reunei-
.vin, no poden constituir un verta-
der teatre».

Mes tard intensifica «La Re-
uaixensa . la se va oposició a
Soler, com pot veure's per co
que segueix.

La circumstáncia de que
r« Associació d'Autors Cata-
lans pertanyi ais dominis de
la historia, de qué hagin passat
a millor vida els homes que
la i ufan I aren, permet de parlar
amb entera independencia de
L'episodi suggesliu que son la
consti lució i el descnvolupa-
mcnl de l'entitat, 1'origen de la
qual es troba en un Congrés
Catalanista celebrat l'any 1880.
sota la presidencia de Valentí
Almirall; combatut, el Congrés,
vióientmeiii peí diari «La Re-
uaixensa . que digné per a de-
sigiiar-lo: «... el Iristcment cé-
lebre Congrés Catalanista...»
Del Congrés Catalanista en sor-
tiren un Centre Cátala i una
Academia de la Llengua Cata-
lana. Entre les persones que
feren costat a Almirall, element
basic del Congrés, i les que
s'aplegaren sota la bandera deis
organismes creats a Fombradel
mateix. s'hi comptaven Arús i
Arderiu, Vidal Valenciano, Con-
rad Roure. Eudald Canibell i
Frederic Soler. Al deis enemics
del Congrés, primer, i del Cen-
tre Cátala, mes tard. hi havia
Riera i Rertran i Guimerá, fun-
dadors i capitostos d'un seclor
reunit en una agrupació dita
«Lliga de Catalunya», el por-
laveu del qual fou « La Renai-
xensa ». Els dramatugs mes sig-
nificats entre els que a l'any
1885 integraren P« Associació
ct'Autors Catalans», foren els
que a l'any 1880 i en el terreny
de la política, s'havien manifes-
tat disconformes amb Soler i
els seus amics.

Les primeres referéncies de
la constitució de l'« Associació
(TAulors Catalans» j de la cam-

panya teatral que es proposava
de menar a terme, daten del
mes de setembre de 1885. Qo
que de bell antuvi feren els di-
rigents de la institució, fou agen-
car-se el concurs d'Antoni Tu-
lau. empresari. director i ac-
tor, que havia provat diverses
vegades d'alear bandera, sino en
contra de Soler, en contra del
Romea; galán» que ja anĵ s
enrera havia servit a una al-
tra dissidéncia, nascuda també
entre autors. El teatre assenya-
Iat per a la prova fou el Prin-
cipal. Es digué que la tempo-
rada de teatre cátala que s'a-
nava a empendre «estava as-
segurada »; que,actuaría -un,Co-
mité liíerari encarregat de l'e-
xamen i admissió d'ohres; que
havien cstat jatramesos. origi-
náis per a la lectura, co que
permetia d'augurar una campa-
nya brillantíssima, car es do-
narien ' una serie d'esdeveni-
ments de gran transcendencia
per a la literatura escénica ca-
talana, necessitada de mes es-
pai del que fins aleshores ha-
via pogut disposar.
, L « Associació d'Aulors Cata-

lans » obtingué ben tost, ultra
l'assentiment deis escriptors, si-
no hostils. distanciats de Soler,
la deis amadors de la fesla deis
.Toes Floráis; mes la complaen-
ca i l'ajut deis crítics Sarda i
Ixart. afectes del tot a Guime-
rá. ganfaroner. com he dit ja,
de la dissidéncia. Els autors a-
plegats al voltant de Guimerá
foren Pere Antón Torres, Teo-
dor Raro, Francesc Ubach i Vi-
nveta. Ramón Picó i Campa-
mar, Joaquim Riera i Rertran,
Albert Llanas i Conrad Golo-
mé. En anomenar ais adherents
de l'« Associació d'Aulors Cata-
lans», em venen a la memoria
els noms de Ferran Agulló Vi-
dal i Francesc Matheu? vius
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ambdós per a salisfacció de
llurs amics i admiradórs. Ma-
theu ocupa a l'« Associació
ü'Autors Catalans» un lloc al
Comité lilerari. En complasc en
saludar a Fun i a 1'alLrc.

El títol de rcntilat sofrí di-
verses modificacions. Tan aviat
es deia «Societat d'Autors»
com «Associació d'Autors Cata-
lans », nom que després de tret
i felirat passá a ésser defini-
tiu. A l'ensems que de la pre-
parado de la temporada cura-
ven els directors de P« Associa-
ció d'Aulors Calalans > de tirar
llatinades a Soler, causant indi-
recte de renrenou; única per-
sona, a fi de comptes, en con-
tra de la qual anava la batalta.
L'ofensiva contra Soler es fo-
namentava en l'abassegament
per part d'aquest de les taules
del Romea, motiu emprat per
Ja majoria de les dissidéncies
registrades fins aquell moment.
Com a resultancia del monopo-
li, l'hegemonia exercida peí ma-
teix Soler en perjudici de llurs
collegues, que en parlar, per c-
xemple, deis preparatius duna
temporada de teatre cátala in*
serien a «La Renaixensa > no-
tes d'aquest caient:

«No son dues com diguerem,
sino tres, segons veiem en un
col-lega, les obres dramátiques
que don Frederic Soler ha dispo-
sat estrenar aquest hivern al
Romea».

.la que hi soc posal i ve a
lomb, esmentaré un detall cu-
rios,, relatiu a la historia de
Tacaparament praclicat per So-
ler. Tactitud del qual arab re-
lació ais demés autors plasma
enginyosament el dibuixant Jau-
me Pahissa per mitja d una ca-
ricatura publicada l'anv 1875, en
un setmanari dit «La gorra de
cop r. Pahissa colloca a Soler

en una cuina, al fogó de la
qual ha havia una paella, que
Soler agafava peí manee. A la
porta de l'estanca es trobaven
mis autors amb les respectives
comedies sota el brac. Deia So-
ler, acaran t-se amb els visi-
lants: «—No pot ésser. Només
hi ha un fogó». Era verilat.
Solament hi havia un fogó, co
que volia dir un teatre, el Ro-
mea, que ultra d'ésser sen, se'l
necessitava. Modernament, hem
vist com altres autors, en esser-
los presentada l'ocasió, mante-
nien el criteri de Soler.

La setmana entrant, si no hi
ha deslorb, continuaré la re-
lació.

Josep ARTIS

CUA DE GALL
La veritable nafra del teatre cátala la

componen Vallau d' indocumentáts que
sense mes bagatge que llur gosadia il.
limitada pretenen sentar placa de defi-
nidors. Al nombre excessiu de pixa-
tinters que per disposar d'un diari es
creuen amb dret a opinar sobre coses
de teatre, acaba d'afegir-s'hi un be-
naventurat qne no volem anomenar el
qual aspira ano res menysque "desca-
talaintzar>l¡ "adecentar" la nostra esce-
na. El mitjá, segons diu, consisteix
en incrementar les traduccions, talment
com si el recurs impliques una novetat
entre nosaltres. Podría dir-se a aquest
il'lús que si Vevolució del teatre pairal
depengués de Vintensificado de les
traducemos, sería Catalunya, a hores
dlara, en materia de literatura escéni-
ca, el primer poblé d'Europa; que co
que proposa solament p.den trobar-ho
bé els que aspiren a la categoría d1 au-
tors sense merits per a guanyar noble-
ment el titol. Ignorem si tots els autors
estrangers anomenats per Varranxatde
referencia han estat tradu'its al cátala.

De co que estem certs és que el nom-
bre en traduccions representadas des
de fa vint-icinc o trenta anys supera
o poc menys, el de les obres origináis
estrenades en elmateix espai de temps.

Malgrat el xáfec de traductor» i de
traduccions segueixen els reventadors
ferint-nos les o'ides amb llurs sermons
pseudo renovadors. O la lógica és un
romaneo o el millor al-legat en con-
tra de V eficiencia de les traduccions
rau, precisamente en a retar dudó i
la pobresa que diueu que caracteritza
a la producció indígena. El treball
(?) que comentem amb acaba una pun-
xada vergonyant a adrecada a Sagarra
al qual es tulla de poc catata i de teñir

un regust pítaresc esfereidor. Ensjuga-
riem unpzix que el gramofan en ques-
tió sap mesque on Nosruh i de Drins-
ckwaiter, que de Pitarra, la qual co-
sa, fracament, és abusar del dret
de la ignorancia.

• D •
A Eossend Llates, Vuutor incbgnit

deis cantables de «L'amor capgira un
pals»t la gloria li ha pujat al cap.

Volent gallejar d'csperit fort i d'ho-
me a la moderna, les engaita sense
com va ni com costa i així, no fa gai -
res díes, pretén espetarrar-nos, des de
«La Publicitat». ámb la següent senten-
cia:

«Verdaguer, Maragall, Guime «...
(deixem de banda Ignasi Iglesias, pa-
tró de poelaslres al servei de la poli
líca\..»

Caldria exigir a Bossend Llates que
provt'js co que afxrm'x amb aire dogmá-
tic; pero, aleshores, potser descobririem
que com a tants altres, no mes coneix
Ignas: Iglesias de nom, co que no és
pas obstacle verqué ens atabali amb
máximes, de la mes pura pedantería,
sobre la voluntat i la creado.

D D D
Els gratis llengols de consuetut flan-

quejen la facana del Gran Teatre del
Liceu anunciant la propera tempora-
porada d'ópera.

Va ésser tant deplorable la tempo-
rada anterior que sens dubte per re-
mordiment i per respecte a la llengua
catalana, l'empresan ¿r. Rodés ha dei-
xat d'usar-la ara en redactar els cartells
per al cas de qué les coses seguissin
igual i hom no p gués dir que la nostra
parla es feia servir de tapa-bruts.

Es tanta la considerado que les nos-
tres coses mereixen aV-Empresa del Li-
ceu que amb una mica mes s'oblida i
tot de la música catalana, puix no mes
está representada amb una sola obra i
un nom: «Gala Pladdia», del mestre
Jaume Pahissa, la qual fou estrenada
en el mateix Teatre en el mes de gener
de 1913.

Fora d'aixu res mesiveurem, encara!
Tot sembla donar a entendre que la

llengua catalana, avui oficial, pot trac-
tar-se com un drap brut, que no hi ha
música catalana i que el Teatre del
Liceu, escena lírica de primer ordre,
creat peí fervor ciutadá deis nostres
avis, avui ens ve gran.

L1Empresa del Gran Teatre delLicéu,
malaguanyat, va a iniciar dones bellu-
ment lá seva temporada en els inicis de
la Catalunya lliure.
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EL TEATRE
D'AVUI

El teatre és un art caduc. S'ha
parlat molt de crisi del teatre
cátala; pero, per bé que a ca-
sa nostra la sentim mes acusa-
da per culpa de la manca gai-
rebé absoluta d'autors solvents
i de les mires baixes de sos-
íre, asfixianls, del ({Lie en diem
empresaris, cada pol)le parla de
la crisi del sen teatre. Es una
íataliíal; i res, per nobles que
siguin les intencions, per reexi-
des que resultin les provatu-
res, no podrá tornar al teatre
la seva algidesa d'antany.

El teatre lia passat, i per ex-
cellents que siguin les obres que
de tant en lant vibrin en les
llotges escéníques — d'ací o de
mes enllá — no es podra ope-
rar él revifament lealral que
molts esperen. Cree que la ge-
neralitat de la crisi bauria de
t'er-ho comprendre així a lot-
hom, ádliuc a aquells que es
pensen encara que tot és degut
a una o a aiverses causes se-
cundáries i, per tant, passat-
geres.

La vida és caminar endavant,
és Íninterromput diiiamisme. El
que ahir ens sorprenia per la
seva aclualitat cridanera, avui
ens fa riure i ens fa exlrany
que mai lio haguem pogut uti-
litzar. La guerra europea, al-
trement, va capgirar toles les
valors i aquesta profunda Irans-
formació revolucionaria marca
un altre ritme a la nos Ira ma-
nera d'ésser. El maqumismo ha
simplificat les coses. Tot art
que no siguí funcional és ina-
daptat; el seu valor será el que
sigui, volem suposar inclús que
depassará cora a art el mes pur
d'altres temps, pero no tindrá

el gran merit de la contempo-
raneitat.

L'art d'avui ha de cumplir la
seva funció harmónica amb les
necessitals i el pensar i el sen-
tir de l'avui. Es incomprensi-
ble, en els nostres dies, l'art
per l'art, entenent per tal la
creació de bellcsa peí gtist — o
per la necessitat — de crear-la
i sense perseguir cap fi social.
Els nostres temps rebutgen el
superflu.

Xo és la bellesa — enleii-
guem-nos bé — el que ha pas-
sat, sino la bellesa pura, la be-
llesa nua d'atribuís. Mai no po-
drá ésser bona una obra lite-
raria sense art, de la mateixa
manera que l'art pur — tan
car encara a la majoria deis es-
criptors catalans — no podrá
emocional* els homes incorpo-
ráis a l'avui. L'art és la vesli-
dura necessária per a la sugges-
lió, indispensable a la valúa,
d'una obra deis nos Iros temps.
Ni mes ni menys que la vesti-
dura! Es el que dona categoría
al llibre; també, áiló que fa mes
eficient la funció que ha de
cumplir tot llibre.

La literatura pura és quelcom
burgés; cerca el dislreure el lec-
tor, el fer-li passar una bella
estona amb l'interés de Targu-
ment o el pessigolleig de l'es-
til o del vers; l'art literari, en el
millor deis casos, acorda el re-
pos a l'esperit. La contempo-
neitat exigeix que a aqüestes
qualitats s'hi afegeixi — moltes
son les obres modernes i anti-
gües que ho teñen — la uti-
litat.

La documentado, el fomen-
tar la rebellia, el planlejament
de problemes que posin en ten-
sió la intelligéncia, reporlant
evidents guanys a la vida de
riiome, la crítica i la destruc-
ció de falsos valors i institu-

cions I l'exposició d'idees, els
xocs psicológics que despertin
els sentits i enriqueixin els co-
neixements, son imp. ratius de
la literatura moderna. Avui, no
es compren altra cosa; i acon-
clició, encara, que tot es faci
amb la sensibilitat del momeiil,
ajuslat a les necessitats actuáis
que, per ara i tant, cada día
s'accentuaran mes sense trans-
formar Jlur esséncia. Aquesta
és la missió de l'art: donar vi-
vacitat, fer aleñar la literatura
que la manera d'ésser deis ho-
mes contemporanis exigeix, au-
xiliar amb la máxima eficacia
la seva funció.

El teatre respon a aquesta
sensibilitat? Intrínsicament, no.
L'obra teatral mes realista, és
una ficció que intellectualment
fa riure. Es absurd que uns ho-
mes fingeixin viure una acció,
un problema, que tots sabeni
que no viuen. El marc esquifit
i postís d'un escenari no podrá
mai contenir tota la paraula que
en el llibre, que en la litera-
tura, és indispensable; el tea-
tre és una cosa limitada. (No
establerxo cap parallel amb el
cinema perqué una i altra ma-
nifestado no teñen res que veu-
re; considero, dones, un barbar
error el cinema dialogal. Altre-
ínent, un parallel ens portaría
massa Huny).

Pero mentre les masses po-
pulars restin ineducades, el tea-
tre té una poderosa rao dexis-
tir. Es una arma en maiis d*a-
quell que pot esperonar el po-
blé, que pot llancar-lo a la bre-
ga, que pot elevar-lo de nivell.
Element de passió, de lluita:
aquest és rúnic teatre d'avui,
l'únic teatre possible deis nos-
tres temps. Sóc declaradament
enemic de tot intermedian, i.
per tant, també de l'intermedia-
ri entre l'obra d'art i el poblé}
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rarament Tactor está just, puix
que el proí'essionalisme mercan-
tilitzat no li deixa comprendre
Tobra en el sen valor precís.
No obslant, Factor té corporei-
tat davant del públic, apareix
retallat i s'ageganta a mesura
que el seu paper creix en in-
lensitat. El poblé sent la seva
propia veu ignorada, interpre-
tada per alga del poblé, per
algú que podría ésser qualse-
vol deis espectadors. El teatré
és la literatura que entra pels
ulls, que desperta els cors i
els cervells sense necessitat de
fér cap esforc. El teatre, per
tant, no ha d'abastar tots els as-
pectes de que disposa la lite-
ratura d'avui, sino tan sois d'a-
quells apassionants, combatius,
qué puguin arborar i fer sentir
el que un llibre aconseguiria
-només en una zona mes limi-
tada.

Quan una obra requereix es-
forc intellectual, no val la pe-
na d'emprar el teatre; la no-
vel-la, per exemple, tractará l'as-
sumpte amb mes amplitud. Pe-
ro seria un error igualment sen-
sible caur-e en el truc mitinesc.
El teatre-polític no té mai mes
eficacia que el miting. Teatre
de combat, de lluita; Lealre de
passió enconadíssima i fina com
el fuet. Simplemenl!

Aquesta necessitat de desvet-
llar el poblé és el que fa que
aprofitem i haguem d'utilitzar
un art caduc.

Arreu, el teatre está en crisi.
Pero a la U. R. S. S. i a Ale-
manya, el teatre es manté viu.
I és que a aquests dos pobles
respón a la realitat; i si a les
repúbliques soviétiques el tea-
Ire polític abunda i apassiona
a gent partidista, les obres d'a-
quest genere moren tot just han
fet la seva brillant aparició i
en canvi román el veritablc lea-

Estats Units d'América, no obs-
lant ésser mes intellectual; tal
vegada Irobariem l'explicació en
la vida atrafegada d'aquell po-
blé caótic, els ciutadans del qual
no teñen lleure per a l'espec-
tacle i la lectura separadament
i cerquen alhora ambdues co-
ses.

A Catalunya sembla que no
ens hagi arribat encara l'alé del
món. El nostre teatre, mor de
fástic sense haver aconseguit
cap de les fases del teatre mun-
dial. I mentre les empreses
veuen les butaques del local
buides i de tant en tant ocupa-
des per un públic amant de la
major poca-solta, cap empresa-
ri no compren que faria un
bon negoci establint l'únic tea-
Ire que avui és possible,

i '

J. ROURE I TORENT.

TEATRE CÁTALA és un pe-
riddic que gaudeix d'una inde-
pendencia absoluta i la seva úni-
ca finalitat és la de treballar
desinteressadament per la pros-
peritat, l'expandiment i la con-
solidació de l'escena nacional.

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

Teatre Estranger
Llenca el" manifest del «Tea-

tre de la Crueltat >, Antonin Ar-
Laud.

El «Teatre de la Crueltat»
vol portar a l'escena les silua-
cions, les imatges i Tacció « al
grau d'incandescéncia implaca-
ble que, en el domini psicold-
gic o cósmic, s'identifica amb
la crueltat».

LLENGUATGE D'AQUEST
NOU TEATRE. — Un llenguat-
ge de sons, de crits, de llums,
d'onomatopeies. El tealre s'ha
ü'organitzar fent amb els perso-
natges i els objecles vers ge-
roglífics i servint-se del seu
simbolisme i de les seves cor-
respondéncies amb relació amb
tols el órgans i damunt de tóts
els plans. Per aquest teatre s'ha
de crear una metafísica de la
paraula, del gest i de l'expres-
sió, amb la finalitat d'arran-
car-lo del seu espaternegament
psicológic i huma. El llenguat-
ge del «Teatre de la Cruel-
tat» haurá de corre dintre la
sensibilital, deixant gairebé a
recó les occidentals utilitzacions
corrents de la paraula. De ca-
da mot n'ha de fer un encisa-
ment, de cada ritme una forca,
de cada gest un puntal. Ha de
crear un magnetisme poéticque
el faculti per empentar l'espe-
rit físicament envers el camí
d'una cosa nova que és creació,
que és plaer inédit, que és des-
eo berta.

TÉCNICA. El «Teatre de
la Crueltat» vol servir la vera
illusió fent arribar a Tespec-
tador somnis verídics amb gust
de erim, amb obsessions eróli-
ques, amb salvatgeria, amb qui-
tre social. També es manté ais
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meres, amb sentits utópics de
la vida i deis objectes, amb
canibalisme. No n'hi ha prou,
segons Antonin Arlaud, de por-
tar a Tescena els aspectes d'un
món objectiu i descripliu ex-
tern. S'hi ha de portar el món
intern o sigui l'home conside-
rat com un ésser metaíísic.
L'humor, la poesía i la imagi-
nado, no volcn dir res si no
arriben, per mitjá d'una des-
trucció anárquica — producti-
va d'una prodigiosa volada de
formes que ha de constituir tot
l'espectacle — a retornar l'ho-
me orgánicament a les seves
idees i al seu lloc poétic da-
munt la realitat.

OBRES.—Una adaptació du-
na obra de Shakespeare, abso-
lutament conforme amb l'estat
de pertorbació actual. Adhuc
pot ésser una obra apócrifa de
Shakespeare, una mena de «Ar-
den of Feversham ».

La historia de Barba-Blava,
reconstruida segons els arxius
i amb idees noves sobre l'e-
rotisme i la crueltat.

Una obra de Lleó Pau Far-
gue, d'una llibertat poética ex-
trema.

Un conté del Marqués de Sa-
üe. L'erotisme hi será traspo-
sat, figurat allegóricament ives-
tit en el sentit d'una exterio-
rització violenta de la crueltat
del cantó de la sang amb dis-
simulació de la resta.

Uns melodrames román'.ics.
Les inversemblances que con-
tenen esdevindran un element
actiu i concret de poesia.

La presa de Jerusalem, ex-
treta de la Biblia. Hi haurá
també sang roja i escatiments
de profetes.

Un extret de Zohar: Hislória
del Rabí Simeón. Té la violen-
cia i la forca, sempre presents,
d'un incendi.

El «Vayzech », de Büchner.
Es representará per esperit de
reacció contra els nostres prin-
cipis i com a moslra del que,
escénicament, es pot utilitzar
d'un texte precís.

En el «Teatre de la Cruel-
tat » s'hi faran servir mascares,
grans instruments ae música,
aclors, llums porlades en ones,
vestuaris litúrgics: casulles, al-
bes, grans capes de brocal.

El manifest del «Teatre da la
Crueltat», d'Antonin Aríaud, se-
gueix explicatiu, ampie, prol.x.

Nosaltres, qui sap si per
crueltat també, hem procurat
extractar-lo, encara que sigui
sumáriament. L'esLractamenl ha
estat com un joc.

Humorista el programa del
teatre nou? D'illuminal el pro-
grama del teatre nou? De fanLa-
sisla?

Com sigui pero, un programa
i algú que creu teñir un públie
que el segueix en les seves pre-
ocupacions de renovado del
teatre.

Ai, el gran públie de Teatre
Cátala, que encara no vol pas-
sar de «La Dama de les Ca-
mélies»!

RAMÓN YINYÉS."

L'afer del Gran
Teatre del Liceu
L'empresari del Liceu, sensor

Josep Rodés i els emboscats
que 1'amparen darrera la cor-
tina, han comencat a cobrir-se
de gloria.

Tot fa creurc que Vofensa que
l'Empresa del Liceu ha fel al
nostre idioma i a la bnllant
tradició arlíslica del nostre p i-
mer teatre líric, és una excusa
per a deseixir-se d'una tempo-
rada que es pot dir que naixia
morta.

En un altre lloc d'aquest nú-

mero fixem la noslra posició
aavanl d'aquest afer lamenta-
ble. La premsa barcelonina ha
inicial ja una campunya digni-
ficadora i la protesta va crei-
xent en tots els sectors de la
ciutat.

El Comité pro-dignificació del
Liceu fa páblie que ha trames
un document al senyor Presi-
dent de la Generalítát, i hapres
Tacord de celebrar una reunió
extraordinaria d'adherits per lal
de donar compte de les ges-
lions realitzades prop de la Ge-
neralitat.

Al mateix temps anuncia que
té el propósit de celebrar un *
cicle de conferencies, en les
quals es fixará d'una manera
clara els punís de vista i po-
sició respecte la temporada vi-
nenl.

L'esmentat cicle ha eslat com-
post ámpliament a fi que els
eslaments que composen l'or-
ganisme exposin la seva visló,
fenl conéixer al poblé el pro-
blema viu del Liceu i els mit-
mitjans a emprar per la seva
dignificado.

Per altre part, el conseller de
Cultura de la Generálitat, da-
vant la persistencia de proce-
diments, avui inacceptables, em-
prats per part de Tactual em-
presa del Gran Tealre del Li-
ceu, de Barcelona, i avalats
amb el silenci de la Junta de
Propietaris d'aquell Tealre, té
el propósit de demanar al pri-
mer Consell de Govern que se
celebri, que. no es aoni la sub-
ven ció que se solia aonar a
l'esmentada Empresa.

Es de creure que l'Ajunla-
ment de Barcelona seguirá el
mateix camí.
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA

CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS

Nit del 22 Octubre. — Estrena de la comedia «UN
AMO» de Ramón Vinyes, per la companyia

Ro vira-Buxadós.

Ángel Rovira

No se si en la vida real s'hi

trobaria un amo. en el qual
coincidíssin, tan accentuades,
I o Les les lares del que ens pre-
senta el senyor Vinyes. Pora
difícil, pero, trobar-ne un de
sol que no participes de mes
duna d'elles.

Quan un home, per qualsc-
vol etzar, es troba encimbellat
damunt d'altres i pot manar-
los al seu albir, per la sola rao
de que i qui paga, mana», es
converteix en un pelit déspota
que, sense control moral ni étic
de cap mena, imposa la seva

auloritaí, lant si és abusiva com
si lé verscmblanees d'ésser jus-
ta. Aquest homcy quan coneix
el poder allucinádor de Fauto-
ritat, no s'atura pas davant de
cap obstacle,- cngallat eji la se-
va immensa ignorancia i fort
per la seva cixulesa de senti-
ments, imposa el seu domini a
quan el volta. La familia ma-
teixa no s'escapara pas de so-
i'rir-nc les conseqüéncies, tot-
hora nefastes. Motius d'educa-
ció o temperamciiL, semblaran
atenuar o realcar aquests de-

ALÜUNS PERSONATGES DE "UN AMO" DE RAMÓN VINYES.

«DON JACOB»
(Sr. Ángel Rovira)

«EUGENIA»
(Sra. Casanovas)

«SENYOR MARTI»
(Sr. Riera)
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Fectes; no trobariem, pero, ni
un sol « amo > que n'esligués
exempt.

En Yinyes, dones, ens présen-
la un cas porlat al cxlrem lí-
niit. Exágerat si voléu, pero no
lilis. Es un lipas tallat toL d'u-
na peca, amb eantells vius com
arestes, sense matitzacions ni
miljes tintes: UordamenC ambi-
ciós, miserablement egoísta, in-
comprensiu, superb, brutal, ran-
cuniós, cínic, venjaíiu... Ha con-
densa! damunt d'ell tots els de-
íceles de la colleclivilal, presen-
lant-nos-el, diriem — emprant
un modisme car ais cineastes

en un primer pía absolut.
Així situáis és com devem jut-

jar L'obra den Vinyes. Eli no
lia volgut pas deledar-nos
amb una anécdota mes o menys
versemblant i entrelinguda, si-
no acarar-nos resoltament da-
vant el problema punyent, dra-
ma lie, desesperant, de que els
mes i els millors — miliors
perqué treballen i produeixen
i s'lian de guanyar la vida amb

palpilanls. Avui, el dramaturg
íjue volgués experimentar-hi i
sabes copsar l'emoció de l'ho-

afanys i engunies sense mesu-
ra — estiguin serapre pendenls
de la voluntat despótica deis
menys, a mercé de llurs mals
liumors, de llur ignorancia i
de llur egoisme incomprensiii.
La socielat está organitzadad'u-
na manera injusta i absurda.
Ili ha un evident desequilibri
en I re la casia deis privilegiáis
i la deis páries i aquest des-
equilibri no pervé pas de di-
ferencies de talent, cultura, o
de bous senlimenls. no. ITa-
mo sen pot esdevenir per Uei
d'heréncia - ben revoltant, per
cert! - o per instint de mur-
rieria i abséncia d'escrúpols,
que son les dugues caraclerísti-
ques indispensables ais audacos.

* •
Dintre la tónica general de

la producció de Ramón Vinyes,
Un amo . marca un caire

tiou. El tealrc social ja ha es-
lat cónreat a Catalunya, mes
no pas amb amplitud ni assa- ra, no arribaría pas a esgo-
jant de portar-hi els temes mes lar els temes i podría, no so-

Carme Buxadcs

Dibuixos al natural, per D. Santsalvador Ferrers.

«REM»
(Sr. Oller)

«VÍCTOR»
(Sr. Gener)

«CLARA»
(Sra. Carme Buxadósj
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lament assolir éxits rotunds,
sino airejar una mica 1'atmós-
fera xiroia de la nostra escena.

El llenguatge d'« Un Amo» és
viu, enérgic, pulcre, treballat
amb gran destresa per a eximir-
ne les afectacions a qué fácil-
ment pot conduir la seva cui-
dada depurado. « Un Amo»,
tant corri una obra teatral me-
ritoria, és una peca literaria
sense tara.

**

No volch'iem parlar de la re-
presentado. La bona volunlat
no excusa res, menys, encara,
en un conjunt que ha pogut
estudiar l'obra i cuidar-ne els
aetalls sense apremis de cap
mena.

Dol que elements estimables
i ben disposats no arribin a
conjugar-se millor. Individual-
ment trobariem motius d'elogi
per cada actriu i cada actor.
Preferim, pero, abstenir-nos,
precisament perqué els apre-
ciem, confiats en que sabrán
apendre que en el teatre, com
en els equips de fútbol, sois
els conjunts lliuren belles parli-
des. Les individualitats, sovint,
per brillants que sien, desballes-
ten les jugades. Es per aixó
que avui regatejem els elogis
que creiem podriem atorgar
amb justicia, esperant una mi-
llor avinentesa per a prodigar-
los sense reserves, a tots, sen-
se excepció.

***

Una remarca final. Tot apre-
ciant els meritoris propósils del
« Centre » en crear aqüestes vet-
llades dites « Selectes », liem de
confessar que no creiem adient
ni el local, ni el públic que ha-
bitualment s'hi congrega ni la
organilzació que s'hi ha donata
per a obtenir-ne aquells resul-
táis que serien d'esperar. Cal-
dria pensar en poder correIgir
aqüestes anomalies, si no vo-
lem que es desvirtuin tan es-
perancadores iniciatives.

V. CALDES ARUS.

Informado
de la setmana

TEATRE CÁTALA ROMEA

Han comengat els assaijos de
la nova comedia «Apta per a
senyores», de J- Millás-Raurell,
la qual, com varem anunciar en
el darrer número, s'estrenará
properament.

Hom diu que és una obra de
caire modernissim, molt interes-
sanj: i que s'aparta de la manera
de fer, fins ara coneguda, de
l'autor.

De ben segur que a la comedia
de Millás-Raurell seguirá un dra-
ma de Caries Soldevila i no cal
dir que hi ha interés en veure
com toca la corda dramática el
que fins ara s'ha donat a conéi-
xer com a comediógraf i mestre
en ironies.

Per tal de qué els assistents a
les vetllades de la «Tertulia Ca-
talanista» no desconeguin les
¿iportacions que hom fa de tant
en tant a la nostra escena, s'ha
representat un d'aquests dies
«Angélica Grelot», ja célebre,
amb altre nom, quan encara co-
rrien tramvies de cavalls.

CENTRE AUTONOMISTA DE
DEPENDENTS DEL COMERQ

I DE LA INDUSTRIA

El dissabte, día 12 de novem-
bre, tmdrá lloc la segona sessió
de teatre cátala de la serie or-
ganitzada per aquest Centre, a
carree de la companyia Ángel
Rovira-Carme Buxadós.

Segurament s'estrenará el dra-
ma en tres actes de costums mo-
dernes, «El vedell d'or», del
prestigios escriptor reusenc, Pe-
re Cavallé.

Suggestíons í
com en taris

PETITESES

No ens guia el desig de cen-
surar ni de ferir la susceplibi-
litat de ningú criticanl 1 actua-
ció deis nostres artistes. No ens
podem estar, pero, de fer cer-
tes observacions que ens ha
suggerit una representado de
«Desitjada», de Josep M.a de
S agarra.

No parlem de la interpreta-
ció, cosa que el Sr. V. Caldes
Arús ja feu amb tota justesa
en TEATRE CÁTALA. Ens li-
mitarem solament a assenya.ar
unes petites deficiéncies que tal
vegada han passat desaperce-
budes o no ha cregut ningú
oportú parlar-ne per la seva
insignificancia.

En el primer acte, veiem un
rector de poule que per pujar
a la masia ha tingut de fer una
Uarga caminada i el veiem
arribar amb la sotana perfecta-
méñt planxada i sense la mes
petita senyal de polsaguera. Ve-
ritat que en aqüestes conaicions
tanta pulcritud és una mica exa-
gerada? Ultra aixó, com que
arriba molt cansat i té moita
set, li ofereixen un vas d'aigua
del qué, en acostarse 1 ais lia-
vis, en beu un glopet i el dei-
xa desseguida. No fura mes na-
tural i donaría mes sensació
de la reaLtat que es bagues tot
el contingdt o almenys la mei-
tat, demosúrant veriaderament
que té set, i no pas que diu les
paraules peí sol feí de qué Fau-
tor les ha escriles?

En el tercer acte l'ambient
de rescena gira al voltant de la
mort del vell. Pet tot plana un
alé de tragedia; sois una noía
estrident i desorienladora per-
torba Tacció que es• acscnroílla:
les sabates rosses del Sr. Daví.
Es lógic i natural que en un
dol rigurós es vagi calyat d"a-
quesla manera?

Nosaltres creiem que no.
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Una altra cosa a remarcar.
L ombra que projecteu les fi-
gures en el decoraL. Es Lambe
natural i lógic, que 1 ombra dun
personatge que passaper lapart
de fora, es projccli damunt del
cel i s'allargui fins a l'horitzó?
No és possible de trobar un
medi d'eliminar aquest efecle
desastres que dona a Fescenari
un caire de barraca de fira?
trobaria un amo, en el qual

Altres coses podria citar, mes
cree que ja n'hi ha prou.

Tots aquests detalls son d'es-
cassa importancia peí qui va
al teatre senzillament a veure
íer comedia. Deu Lenir-se en
compte, pero, que no tothom
hi va per passar Festona mes
0 menys distreta. Hi ha un nu-
cli sortosament molt important
de públie que hi va amb la
intenció d'assistir a una mani-
festado d axí i a col-laborar amb
la seva aportació material a que
sigui factible la seva realitza-
ció. Per aquests no passen des-
apercebudes certes peliteses.

Trobem molt natural que en
una companyia d'aficionats de
barriada no es tingui cura es-
pecial de certs detalls, impor-
tanlíssims baix el nostre punt
de vista escénic. La seva man-
ca de cultura artística i els seus
escassos mitjans fan que aixó
passi moltes vegades. Tractant-
se. pero, d'una Companyia que
actúa, podriem dir-ne, oíicial-
ment, i que compta amb el bo
1 millor deis nostres artistes,
trobem que aquests descuitsson
imperdonables.

ANTONI CANELA.

ESCENOGRAFÍA
ALS NOSTRES «AMATEURS»

En parlar de la presentació
de les obres tcatrals i deis e-
lements complementante en qué
aquesta es recolza, no podem
pas deixar d'esmentar — enca-
ra que sigui només de passa-
da — un deis puntáis de mes
eficacia en el teatre modera:

l'electricitat. No cal dir que amb
les seves incomptables quali-
tats i la múltiple quautitat de
recursos que proporciona, ha
vingut a convertir-se, també, en
un imponderable element de
teatre. Ara cal que els nostres
; amateurs » procurin d'oblenir
la manera d'extreure'n el má-
xim rendiment.

La facilitat amb qué avui pot
ésser obtinguda dins de Fesce-
nari una completa variotat de
11 unís de color, és un poderos
mitjá, pels resultáis del qual
podem gairebé trobar una solu-
ció quasi ajustada a Facció ara-
bientadora de Fobra que liom
desitja improvisar. Naturaiment
que mai será possible d'obte-
nir el mateix resultat que si
podem servir-nos duna bona
decoració. pintada exclusiva-
nient per a Fobra que anem a
representar. Puix l'ambient que
1'esccnógraf lú haurá imprimit
per mitjá de l'entonació que Fo-
bra reclama, no el posará a una
foreada intervenció de la llum,
ni tampoc l'obligará a cercar,
entre mitjes clarors, cap im-
precisió que iguali i desvirlui.
Amb tot, podem teñir la mes
absoluta coníianca en la llum
de color, que tan si actúa sola
com lleugerament jugada amb
la blanca, en tenyir l'espai, pin-
ta Fambient amb la intensitat
i la forca expressiva que con-
vingui.

Recordem que les teories bá-
siques del teatre modern con-
cedeixen mes importancia a
Fexpressivitat de 1 entonado ge-
neral que no a Femplacament
d'una porta o finestra, sense
voler dir, pero, que Fexactitud
en la collocació deis espais que
determinen les entrados i sor-
tides deis personatges. sigui co-
sa que pugui ésser aetermina-
da sense control. No oblidem,
pero, que en el cas concret de
teñir d'improvitzar, podem so-
breposar a la conveniencia d'a-
questes, la necessitat d'aquella.

També fora tolalment plaent
veure corretgit el sistema que
mes esta a Fus deis nostres di-
rectors d'esccna. En bon nom-
bre d'ells existeix la creenca de
qué el teatre necessita llum in-

tensa, quantitat de llum que
precisi, que retalli les figures
i els objectes, que expliqui amb
tota claredat, i a tots els espec-
tadors per igual, que el coine-
diant ha fet la seva aparició
en escena. Lamentable equívoc.
Perqué si bé és cert que en
tais condicions el comediant és
vist peí públie amb tota rique-
sa de detalls, no és menys cert
({Lie el veu desplacat, que no
el veu en el lloc que Fautor
ha fixat perqué el púbiic el
vegi. Él veure els personatges
entro una potencia oxeessiva de
llum, descomposa Facció lea-
Iral, fins a Fextrem de desen-
tendrc's tot de tot. Els perso-
natges. el mateix están autorit-
zats per qué amb el máxim
de serietat ens reciti un se-
guí t de poesies que per fer-
uos unes exhibicions de jocs
nialabars. L'excés de llum blan-
ca desintegra oís personatges,
la decoració, i tota mona d ob-
jectes que puguin intervenir en
una representado, i de tot junt
en fa uns trastos desgrats, a-
gres, gairebé repugnants.

Cónvé evitar aquesta desgra-
ciada intervenció de la llum,
porqué denota incomprensió,
dones és la total negado deis
propósits del teatre. I encara
que afavoreix totalment les teo-
ries que defensora, perqué ex-
posa amb tota cruel tat que el
teatre mai podrá ésser realis-
ta, nosaltres tampoc la pre-
i'erim.

Així que un deis elements que
integren el conjunt, brilli amb
excessiva immodéstia privará
que tota pulcritud conjuntiva re-
ixi i llavors ja hem dircu, on és
el teatro"? on és Fespectacle, la
presentació del qual deu ésser
integrada per un conjunt dde-
ments artíslics que van a la
recerca d'un resultat comú?

Ara no vagi a creure ningú
qué nosaltres preconitzem un
teatro gris, apagat, monoton,
planer; no ros d'aixó, lot el
contrari. Unicament creiem nos-
altres que els punís picants o
els efectismes que siguin ne-
cessaris detien ésser ordenada-
mont distribuíts per una sola i
autoritzada má, i no por qual-
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sevulla intelligéncia que cre-
gui convenient fer-ne ús.

Dcsprcs de les ratlles d'avui,
sembla que els ilustres ama-
Icurs hauran compres la con-
veniencia d'obtenir un seryei dé
illuminació el mes adient pos-
sible i res entendran com a sa-
crifici per tal de conservar el
(jue tinguin o auar a una su-
peració. La llum que si bé en
el teatre tampoc és el tot, cal
que sigui cuidada com lol al-
Lre element deis que fan la gra-
cia de interveiiir-lii.

ÁNGEL FERNANDEZ:

CONSULTORI
Des d'aquesta seeció procura-

rcm contestar selmaiialment les
consultes que ens arribin rela-
lives a coses del Teatre cátala.
Yol dir que iacilitarem dades
referents a fels, aspectés o mo-
ments de la historia del nostre
Teatre. Tota persona que tin-
gui un dubte per esvair, una
confusió nascuda de la impre-
cisió d'una nata, interés per a
averiguar quelcom, pot adrecar-
nos l'oportuna pregunta, segur
de que sera degudament eva-
cuada. Go que únicament es de-
mana és que sien les pregun-
tes tan clares i concises com
farem de manera que lio siguin
les respostes.

Josep Roma. —Barcelona. —
La pregunta era poc explícita.
Dé la lectura de la vostra carta,
míe he tornat a llegir, no es de-
dueix que us interessin ambdue^
obres. «La malvasia de Sitges»
— segona part—, fou estrenada
al Liceu el dia 12 de novembre
de 1869. Tranquilitzeu-vos. No
és cap molestia.

Tomás Cíurana. — Barcelona.
— Joaquim Manció traspassá el
dia 16 d extubre de 1898. Fou,

en efécte, un gran maquinista,
constructor, a mes, d'escenaris,
especialitat en la qué excelli com
pocs. Manció, que era fuster, feu
¡a práctica 'teatral al Liceu, al
costat d'un tramoista francés.
Fou cap de maquinaria a l'O-
deón, ais Camps Elisis, al Tiyolii
al Principal i al Liceu, teatres,
aquests dos darrers, en els quals
romangué una colla d'anys. Q'o
que pot éser dit de Manció ultra -
passa els limils assenyalats a
aqüestes respostes. Si us conve-
nen referencies de Manció, sobre
algún puní; determinat, puntua-
litzeu aquest.

Jesús Permanyer. — (mona.
,— Lz¡ primera obra catalana es-
trenada al Romea fou «La Tuyc-
tas de Maliol», de Pau Estorch
Siqucs, escriptor que signa amb
el pseudónitn «Tamboriner de
Fluviá», «La Tuyetas de Maliol»,
en dos actes, s'estrená el dia 30
de .gener de 1865.

Valentí Solsona. — Barcelona.
— Teodor Bonaplata es presenta
per primera vegaxüa al Romea, el
dia 17 de maig de í'any 1883
amb el drama «La muerte civil».
L'obra «La taberna, i lo taller o
ios dos camins» havia estat ja
estrenada al Principal, de. Gra-
cia, amb el titol, «Los dos ca-
rnins». Es. tract.a d'una adapta-
ció.

Antoni García. — Sabadell —
Desconec ]'adre(;a de l'actriu de
la qual parleu. Escriviu a la «So-
ciedad de Artistas Líricos y Dra-
máticos», carrer Nou de la Ram-
bla, 12.

L'ARXIVER

Morales Pareja
El dilLuns, dia 24, traspassá

Manuel Morales Pareja, perso-
na conegudíssima en el món de
la política i el del comerc. El
partit radical, en el que mili-
ta sempre, investí dos cops a
Morales Pareja amb la venera
de regidor. En 1918 fou, a mes,
clegit alcalde per la majoria
deis seus companys de Gonsis-
tori.

Abans désser polític 1 comer-
ciant, fou Morales Pareja tenor
d'ópera italiana, havent-se pre-
sentat com a tal el 24 de juliol
de 1895 al teatre Eldorado, amb

Cavalleria rusticana»«
Malgrat la seva condició d'an-

dalús, car nasqué a Granada,
cantava en llengua catalana, co
que ultra mostrar el sen espe-
rit d'adapfació d in la voluntat
i Festinia que el lligaven a la
nos Ira térra.

Al mes de febrer de 18Í)7 es-
trena Morales Pareja Topera en
un acte, «La Fada», de Massó
Torrents i el niestre Morera,
al teatre del Prado Suburen-
se », de Sitges. Peí mes d'agost
del mateix any collaborá en
un concert donat per la choral

Catalunya Nova», al Liria Ul-
tra fragmenís de «La Fada»
canta -Morales en aquella ocasió
i acompanyat del chor, altres
fragments de la sarsuela d'Ig-
nasi Iglesias' i el mestre Enric
Morera, « Les Garamelles », o-
bra que anys després s'estre-
ná al Tívoli en una temporada
de teatre líric cátala.

A l'any 1911, essent regidor,
designa el Consistóri a Morales
Pareja per a formar part d'u-
na comissió encarregada d'estu-
diar i proposar els mitjans con-
duents a la creació d'un Tea-
tre Municipal. Aquesta comis-
sió, segona de les anomenades
per rAjuntament per a tal ob-
jecte, nasqué a l'escalf duna
Solidaritat Artística, formada
per un grup d'autors calalans,
enfront de Ramón Franqueza,
empresari aleshores del Princi-
'pal, i com a resultal d'una pro-
posició presentada a l'Ajunla-
ment per Ignasi Iglesias, tam-
be regidor.

A l'any 1918, presidí Mora-
les Pareja, com alcalde, la ce-
rimónia d'iiiauguració del mo-
nument a Iscle Soler, obra de
la qual es feu carree, en nom
i representado de la ciutal.

Fou Morales Pareja un boíl
cátala d'adopció, un polític lleial
i un administrador acurat deis
interessos comunals. Fou, a
mes, un home cordial i modest
fins a 1'extrem. l\. E. P^
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FEDERACIO CATALA-
NA DE SOCIETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

AMATEURS NOTARLES

Diumenge matí, tingué lloc al
«Teatre Escola» 'Assemblea ge-
neral extraordinaria, convocada
per tal de sotmetre a la conside-
rado deis representants de les
companyies federades, el Regla-
ment peí qual es regira el «II
Concurs de Teatre Cátala Ama-
teur».

Presidí Lluis Masriera, ocupa-
ren lloc a la mesa els senyors
Crehuet, Folch i Torres, Carnet,
Artís, Fernández (J), Rovira,
Roca, Clivillé, Güell, Cariteu, De_
lemus, Escriba i Fernandez (C.)
i assistiren la majoria deis repre-
sentants de les societats que in-
tegren la Federado i un bon
nombre de socis fundadors i pro-
tectors.

L'Assemblea aprová per una-
rimitat les bases del concurs
d'enguany i per votació, a la que
s'abstineueren els socis indivi-
duáis, decidí que les sessions,
que comengaran el dia, 27 de no-
vembre, podrán ésser publiques o
piivades, a voluntat deis concur-
sants.

La inscripció quedará clausurp-
da definitivament el dia IQ de
novembre i fins aquell dia també
admetrá la Federado Tingres de
les companyies que vulguin eon-
corre-hi, les auals serán admeses
sense teñir de satisfer els drets
d'entrada;

Francesc Grau i Banús, és fil.l
de la ciutat de Reus. El seu pare
Ramón Grau i Pomarol, fou mes-
tre pintor i per espai d'alguns
anys exercí el carree de professor
de dibuix en el «Centre de Lectu-
ra», deixant la seva actuació
inesborrable record entre els
seus deixebles i directius de l'es-
mentadia entitat.

En Grau ja des de petit demos-
tra que havia heretat el tempera-
ment artístic del seu pare. Me-
nut, menut, la seva única déria
era reunir ais seus germans i al-
tres companys per a recitar ver-
sos i representar comedies que
ell maleix s'empescava i dirigía-

Mes tard, amb motiu de la
mort del seu pare, passá a viure
a Tarragona Lals 10 anys, en
l'escola ont cursava els seus es-
tudis, representa per primera ve-
gada davant de públic, un deis
papers cómics de «La butifarra
de la llibertat».

D'ac.í comenga la seva vida de
teatre «amateur», tant plena
d'anécdotes que podría fer-s'en
un llibre.

Veient-se precisats a instalar-
se a Barcelona, ais 1 5 anys de-
buta com a aficionat a la Socie-
tat «La Granada», de Gracia
amb l'obra «De Nadal a Sant Es-
teve», iniciant. la seva vida d'ac-
tor «amateur» sens interrupció
fins ais moments presents. A
«La Granada» hi actuá dos anys,
passant seguidament a formar
part com a «galán» jove, de la
Companyia d'en Panadas^ gran
actor i director, avi de la que és
avui una de les nostres primeres
actrius, Maria Vila.

Amb aquesta Companyia, que
sois actuava els dissabtes i diu-
menges, recorregué quasi tot
Catalunya, representant una in-
fmitat d'obres catalanes i caste-
llanes del repertori tant en boga
en aquella época.

Passats alguns anys d'intensa
actuació, ingresa com a primer
autor i director a la societat
«Instituí Obrer», de Gracia, ac-
tuant-hi tres anys. Aconsegui un
sens fi d'éxits, entre altres, en
«Maria Rosa», «El bon Dolicía»,
«El cor del poblé», i molta part
d'obres del repertori Iglesias.

Ha estat tant intensa la seva
actuació, que es pot dir que no
hi ha societat de Barcelona ni de
la resta de Catalunya que no ha-
gi admirat el treball artístic d'en
Grau. I una mostra de la seva
afició, que ha aconseguit enco-
manar-la a la seva familia. Es-
posa i filia — una noia i dos nois
-— han heretat la saba del seu
pare resultant, uns excel-lents
actrius i actors «amateurs».

Una de les mes belles qualitats
del nostre biografiat, és que no
ha estat mai un acaparador de
primeres figures, cosa que sol
passar molt entre els actors
«amateurs» i ádhuc entre els pro-
fessionals. A n'en Grau, sempre
li ha estat indiferent dirigir o és-
ser dirigit, fer de primer actor o
de senzill partiquí. La seva exces-
siva modestia i el seu gran amor
a l'escena., li fan representar
amb el mateix gust un paper que
1'altre. El sol fet de trepitjar les
taules ja li eixampla el cor, i s'hj
troba com a casa seva.

En l'actualitat dirigeix amb el
seu natural entusiasme la Com-
panyia Catalana d'Amateurs Pe-
re Moix i Casáis de l/Associació
«Amics del Teatre», la qual ob-
tingué el tercer lloc en el I Con-
curs de Teatre Cátala Amateur.

Francesc Grau



78 TEATRE CÁTALA

Informado

BARCELONA

FOMENT AUTONOMISTA
CÁTALA.

Ha ingressat a la «Federado
Catalana de Societats de Teatre
«Amateur», el quadro escénic
Mossén Cinto, del «Foment Au-
tonomista Cátala». Aquest qua-
dro escénic va formar-se fa mes
de onze anys, i des d'aleshores
acompleix la seva tasca ininte-
rrompridament i sense defalli-
ments, essent molt de lloar la
persistencia de la seva actuació,
si es té en compte que durant
una bona part d'aquest temps—
amb l'entitat clausurada per un
de tants despotismes de la dicta-
dura — fou el quadro escénic
Mossen Cinto, qui ma.ntingué os-
tensible el caliu de catalanitat
del F. A. C , dedicant el máxim
esforc a enaltir i difondre el nos-
tre teatre.

Parlar de les obres represen-
tades per aouest elenc artistic,
fóra inacabable. En les onze tem-
porades d'actuació porta repre-
sentades totes les obres de valúa
del nostre repertori, entre les
quals aleunes estrenes.

Actualment el nuadro actúa
sota l'exnerta direció d'Andreu
Guixer, i l'inteeren. entre altres,
cíemenos prou bre^ats en l'esce-
na, com els senvors Folch, Per-
manver, Minero, "Rorrelles. Enríe,
ParQ-alló. Moragues, Massacs,
Rovira i Solsona.

Per al diumenge vinent anun-
cien la representado de la come-
dia, en tres actes, d'Avelí Artís,
«Ouan l'amor ha enees la ñama»,
i el programa del mes de novera-
bre esta inteerat per les obres
seeüents: «La senvoreta mama»,
«El crim de Vera Mirzeva», «El
Vistaire», i «L'ombra».

CÁTALA. — El nuadro escénic
«Mossen Cinto» oue dirigeix Tac-
tor Andreu Guixer, va represen-
tar diumenp-e passat el drama en
n'nc actes «El misten de la cam-
bra croQ-a»; l'obra fou molt ben
rebucía peí nombrós piíblic míe
nmnVnrna la sala. obli^ant ais
íntérprets a sortir cada final
d'acte.

^Tplo-rat les difioultats nue es
presenten en posar eri escena.
aqüestes obres policiaques, el

diumenge passat poguérem veu-
re en el «Foment Autonomista
Cátala», que amb un director
com en Guixer es salven aqües-
tes dificultáis i fora d'.algunes
individualitats que flaquejaren,
veiérem destacar-se la senyora
Lliteras, i els senvors Guixer,
Permanyer, Enríe, Masachs i
Solsona.

CENTRE MORAL DEL PO-
BLÉ XOU. — L'elenc dramátic
que actúa en aquest centre, sots
la direcció de Francesc Rajadell,
dema, diumenge, posará en esce
na l'obra en tres actes de Josep
M.a Folch i Torres, «Julieta, filia
única».

ORFEO ATLANTIDA. — Diu-
menge tingué lloc la inauguració
de la temporada en aquesta pres-
tigiosa entitat hostafranquina,
posant-se en escena «Batalla de
reines» i «Cura de moro», de
Frederic Soler, obres molt ben
representades per tot l'elenc,
baix la direcció . de Josep Bus-
nuets. Es distingiren en la inter-
pretado la senyoreta Oliveres i
el senyor Pons.

SANS

; ORFEO DE SANS. — Sots la
direcció d'Antoni Muntal es re-
presenta, diumenee passat «El
Cardenal», de qual obra en feu
una creado en Miauel Esteve,
molt ben secundat peí demés ele-
ments que hi prengueren part.

CABRERA DE MATARO

SOCIETAT «AURORA». — El
ouadro d'aficionats d'anuesta en-
titat va representar el diumenge
dia 23, el drama «Els Vells»,
d'Ig-nasi Iglesias.

El públie que omplenava el lo-
cal rebé l'obra amb mostres d'en-
tusiasme, essent molt aplaudits
tots els intérprets, especialment
n'Isidre Soler, per la justesa amb
qué va encarnar el rol de «Joan».

ESPARRAGUERA

^ P VTROÍNAT DE LA JOVEN-
TUT. — Un estol de jovenets
amics del teatre cátala, ha repre-
sentat amb forQa éxit «Rei i
senyor», de J. Pous i Pagés, i el
sairiet «Un mort ressucitat», de
Saltiveri.

ATENEU D'ESPARRAGUE-
RA. — L'elenc d'aquesta entitat
ha posat en escena «La festa del
blat», d'Ángel Guimerá, essent
aplaudits els qui hi prengueren
part, especialment en els primer
i segon acte.

SOCIETAT « L' ESTRELLA».
— La secció teatral d'aquesta
societat, adherida a la «F. C. S.
T. A.», ha representat el drama
de Guimerá «Al cor de la nit». La
senyoreta Monnré feu una verta-
dera creado del personatge de
«Georgeta».

També es distingiren en llurs
respectius papers els senvors Ba-
dia, Forns i Subirana, molt ben
secundats per la resta de la Sec-
ció.

—Ens cal consignar una nota
dolorosa. L'estudiós i entusiasta
«amateur» Rossend Casáis^ que
prengué una part molt activa en
el I Concurs de Teatre Cátala
amateur, tingué la dissort de
morir ofegat en un riu prop de
Mendoza (República Argentina).
La seva mort ha estat sentidis-
sima, puix el malhaurat Casáis,
gaudia de generáis i merescudes
simpaties.

GRANOLLERS

«UNIÓ LIBERAL». — A la nit
de la diada de Tots Sants, es re-
presentará en dita societat l'obra
lírica «L'Aliga roja».

«ORFEO GRANOLLERI». —
El dia primer de novembre l'Es-

bart artístic inaugurará la tem-
porada teatral amb l'obra «Els
filis», d'e J. Millás-Raurell.

MANRESA

TEATRE CONSERVATORT—
Diumenge passat actúa en aquest
teatre la companyia catalana de
l'Alfons Roure, amb la seva obra
xavacanesca: «La Reina ha re-
lliscat».

Ta seria hora de que no es re-
petissin aqüestes obres tant pb-
ca-soltes, en nostra ciutat.

TEATRE TOVENTUT CAR-
LISTA. — Diumenge, dia 23, es
va representar «La morena de
Coll-Blanc» de Gastó A. Man-
tua.

El quadro artistic d*aquesta
entitat, el mes actiu de Manre-
sa, en tregüé un partit immillo-



rabie, fent-se aplaudir repetides
vegades tots els intérprets, so-
bresortint notablement les se-
nyores: V. Piqué, Puigcerver,
Costa i senyoretes Mata i ger-
manes Ciuró. Joan Cirera feu
una creació del seu personatge;
com també Torra o-uitart, García,
Torras, Lucas i Gonzalo.

—El seu director Sr. Ambrós,
ens manifestá que pendran part
en el II Concurs de Teatre Ama-
teur- Els desitjem bona sort.

MATARO

ATENEU POPULAR. — Da-
vant d'un públic selecte s'ba pre-
sentat la companvia de deciama-
ció catalana nue encápenla la
distincri^a actrin Peneta Fornés i
nue dirio-eix a.mh encert el cone-

actor Tust Gómez.
L'obra escoilida fou «Les lla-

o-rim^s d'Ano-elina». de Tosep M.
d^ Saq-arra. P^rta la ^eneta F^r-
nés un coninnt d'artistes forca
n o íb l e s { tot ells pron coné'guts,
com en Martí. l'Arassa. etc.

Amb anuests eVments era
dVenerar una acurada internre-
tacto i ni vis hn recnnpcrneren

l'«Atpnen Ponniar»,
s un >̂on recorrí
-̂̂ filcj inaugural de la temporada

de tardor.

— La. secnó artística. H'aniíest
cá.sa.1, sota la. rb'r^cnó de l'antic
aficionat local Ant^ni Planes,
preñara ner a d^ma diumensre
una extraordinaria -representació
d'«^l Contra mestre». de Frede-
ric Soler, i l'estrena de la come-
dia orieinal de Tosep Comas,
«LTna tarda d'estiu».

MONCAT

CENTRR RFPUBLICA DEMO-
CRATIC FEDERAL. — Per la
companyia d'aficionats nue diri-
geix en Toan Pons. diumenge
nassat va ésser posada en escena
Tobra escrita peí rmteix direc-
tor «El sálvatele redimit».

Del tito] d'anuesta obra sem-
blava nue teniem de conéixer la
vida i mírleles d'un borne primi-
tiu, pero forem decebuts en veu-
re que en l'obra no hi havia ni
borne salvatge, ni selva, ni res;
s^lam^nt varem troba'r-hi un con-
iunt d'idees confuses, sense es-
tructura i amb un dialeg pie de
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castellanismes. que ens mortifica-
ren les oides.

Els elements que hi prengue-
ren part compliren discretament.

Com a fi de "esta van pocar
en escena una humorada-cómico-
imaginaria .- catalana, segons
anunciaven en els programes, de
la que mes val no pgrlar-ne. En
les companyies d'aficionats s'ha
de teñir en compte l'elecció d'o-
bres, ja que d'elles depen llur
cultura teatral.

PINEDA

CENTRE PARROQUIAL. —
La comnanvia d'aficionats de la
Congregado de la Mare de Deu
de les Escoles Pies, de Calella,
ha posat en escena «La creu de
la masía», de Frederic Soler.
L'obra fou representada amb to-
ta cura de detalls pels senvors
T. Verdura, S. Marlet, S. "Ribas,
F. Comas. E. Casas, T. Bosch,
E. Coll, R. Garriga, M. Tío, J.
Noguera i J. Cata.

SABADELL

CASAL CÁTALA JVFSQTTE-
RRA — La Comnanvia d'annes-
ta. entitat. nue diri^eix Daniel
c o o g a en escena a ^ b la coL

ió de l'actriu senv^reta
"NTn<riiés. l'obra de l'im-
pmpturg Ángel Guime-

h « Ma r i Cel».
T q vnffiTYvrpt.TiciA H^stant encer-

p l'anlatidiment
i'.'hiic que assistí a

dita renresentació.

nFT.T.F.NrA». — El maf-eix
Tanv nassat la ro^nanvía «Rf1-
n^ív^m^nt». ríincríd^ nel Primer
actor Tonn Torras, inauenra la.'

teatral en annesta
n en escena l'obra

ñ"en "^^irtnria Sardón «Tosca»
la. se^a ini-prnret^rió un
e. esnecialrnenf 1'a.ct^a-

ció d^ l^s a.ctríii.s. ^^erre Fernan-
dez i M. Piioan. A continuadlo, la.
comnanvia infantil interpreta, el
drama en un acte de Leandre
Roure Garriga, «El cop de riu».

ACADEMIA CÁTOL'TCA. —El
«Grup Fortitut» del Ca^al Popu-
lar de Rubí, dona una funció en
aqueát teatre, representant el
drama en tres actes original de
Ramón Saborit, Pvre., titolat
«Llar Morent».
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Dita obra agrada extraordiná-
riament al públie que assistí a
aquesta representació.

SANT FELIU DE CUIXOLS

El jove i expert compositor Jo-
sep M. Vilá, esta donant els úl-
tims toes a unes il-lustracions
musicals destinades a «La caneó
del vell Cabres», de Ventura
Gassol. Els companys de Vilá
que han pogut fruir de les pri-
micies d'aquesta seva nova pro-
ducció, asseguren que es tracta
d'una partitura de gran volada,
especialment l'obertura de la ma-
teixa, valenta i atrevida.

No dubtem que la música de
«La cangó del vell Cabres», sera
motiu d'una revelació insospita-
da. L'estrena d'aquesta nova
producció que está anunciada a
Sant Feliu de Guixols a carree
de 1'Agrupado Romea, a darrers
d'aquest mes, será en homenat-
ge a Ventura Gassol.

Pels preparatius que els de
«Romea» — una de les agrupa-
cions amateurs que en el seu
desenvolupament presten mes
atenció a la qüestió artística —
posen en la presentació d'aques-
ta obra; per la cura i propietat
amb qué estará muntada, i, so-
bretot, per la valúa indiscutible
deis autors, la seva estrena re-
vestirá tots el caires d'un esde-
veniment.

Per referéncies que arriben
fins a nosaltres, sembla que «La
cangó del veli Cabres» será ra-
diada per Radio Associadó en el
dia de la seva estrena.

Es propósit de Vilá — per mi-
ca que 1'acompanyi Téxit, —
donar mes amlitud a la partitu-
ra del «Vell Cabres», fins a con-
vertir-la en una. vertadera ópera.

SANT JUST DESVERN

L'Ateneu de Sant Just inaugu-
ra la temporada d'hivern amb les
obres «Tres millions busquen he-
ieu», d'Enric Lluelles, que fou
representada per l'elenc de l'en-
titat amb la col-laboradó de les
a.ctrius Amelia Borralleres i Anna
Peris i el dialeg de Pau Perella-
da, «De pesca», interpretat per
la senyoreta Camps i el senyor
Marco.

Va assistir a la representació
Vautor senyor Lluelles, el qual
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fou entusiastament aplaudit, el
mateix que els artistes, peí npm-
brós públic que assistí a la re-
presentació.

SANT POL DE MAR

TEATRE AMOR SOCIAL. —
La secció de teatre de «Pales-
tra», que tant encertadament. di-
rigeix Joaquim Pou, posará en
escena, demá diumenge, a la taJ-
(la, el drama en tres actes «Rei-
xes enfora» de Manuel Folch i
Torres, interpretat per les seny°-
retes Victoria Castanyer i C. Vi-
ves i Aiet i els senyors Enríe
Guasc, Emili Castanyer, Joan Vi-
lla, Emili Pou, Josep Brunet i nen
Joan Villa.

Com a fi de festa representa-
ran el sainet «Mestre de mi-
nyons», de Josep Feliu i Codina.

SANTA COLOMA DE GRAMA-
NET

, CASAL CÁTALA REPÚBLI-
CA. -— En aquest important Ca-
sal, el día 16 d'octubre, es va re-
presentar la deliciosa comedia en
ti es actes i en prosa d'Apelles
Mestres «La Presentalla», per la
senyora Durand, senyoretes Got-
semsi Boronat, i senyors Voltá,
Aras, Bairó, Aldrufeu, Batllé,
Alsina, Fernandez i Boadella.

Per fi de festa es posa, en es-
cena la comedia en un acte de J.
Vives Borrell, «La sort. no es del
dui la busca» per la senyoreta
Gotsems i els senyors Durand,
Bairó, Alsina, Tarrasón i Boade-
lla.

SOCIETAT CULTURAL «EL
PORVENIR DEL FONDO».—El
dia 2 2 del corfent hi va dongr un
concert el popular excéntric Ja-
cint Socias, distingint-se princi-
palmént en «Sant Carbat de Nós-
tia» i «El peixater del barrí», ben
ajustades peí mestre senyor Jo-
sep Rex. El públic en sortí cón-
tent.

Avui dissabte es representara
«El mestre Jordi» i per final de
festa el senyor Jacint Socias in-
terpretará «L'arribada del Nan-
dú a Barcelona» i «El corista de
pega» de Ramón Solé. El dilluns,
día 3 i i el dia de Tots Sants a la
tarda, es posará en escena «Les
desgracies del Tenorio» i «Don
Juan Tinorio», sota la direcció
escénica del ja esmentat Jacint
Socias.
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SELVA DEL CAMP

ATENEU «EL LAURO». —
Amb motiu de la festa major, es
representará en el teatre de res-
mentada societat «La reina del
mercat», per la companvia del
«Teatre Sonor».

V1LAN0VA I CELTRU

Els elements artistics del «Ca-
sal Catalanista» assajen, per a
1'obertura de la temporada tea-
tral,' la magnífica producció. es-
cénica d'Ángel Guimerá, «Mar i
Cel», amb un repartiment que fa
esperangar una excel-lent inter-
pretació de l'obra guimeraniana.

Per a demá, en el «Teatro Apo-
lo», la companvia de la primera
actriu Marta Cazorla, donará
dues representacions de teatre
cátala «El millionari del Putxet»
a la tarda i «La corona d'espi-
nes», a la nit, a les quals és de
creure hi assistirán tots els
amants del nostre teatre nacio-
nal.

Notician
El primer acto r Jaume Borras

que sembla hauria de treballar i
es troba en excedencia forgosa,
ha estat contractat per l'empre-
sa del Teatre Liric, de Palma de
Mallorca, per a donar-hi unes
quant.es representacions, entre
les quals figuren «Terra Baixa»,
de Guimera i «El Mistic», de
Rossinyol.

Hom dui si en retornar de la
capital de les Bal.ears, prendía
part en unes funcions de teatre
cátala que hi ha en projecte per
a ésser donades en un deis tea-
tres mes espaiosos de Barcelona.

serlliurades al Consell de Cullu-
ra de la Generalitat de Cata-
lunya per tot el día darrer d'a-
quest mes o siga demá passat.

El dia trenta de novembre es
fará públic el veredicte del Jurat
que per designado de la Comissio
gestora deis premis de poesía i
teatre, está constituit pels se-
nyors Joaquim Borralleres, Pere
Coromines, Joan Cortés, J. Fe-
rran i Mayoral, i J. Pous i Pagés.
Suplents: Joan Alavedra i Márius
Gifreda.

Un grup de damisel-les i joves
de la colonia estiuenca del fylas-
nou presentaran la seva revista
«Estéis», que tant d'éxit ya as-
solir l'estiu passat al Casino de
la dita vila, el dia 8 de novem-
bre.

Correspondencia
J. C. (Clot). Agraim la seva

lletra. — A. C. (Sta. Coloma).
Se li enviarán els números que li
falten. Les remeses es fan el ma-
teix dia de sortida del periódic.
Oportunament trametrerem els
carnets. — J. B. (Argentona).
Quan es facin les representacions
que anuncia, enviins la correspo-
nent informació i la publicarem-
— J. M.a S. i J. Sentim no poder
publicar Pescrit que ens tramet,
puix resulta excessivament dur i
tindria tot el carácter d'una
agressió personal. Envii alguna
altra cosa. —- T. R. Resultaría
molt difícil portar a la práctica
la seva idea, entre altres raons
per la fonamental de que el ma-
jor nombre d'electors que es de-
cidissin per una obra determina-
da no és pas una garantía de qué
aquesta fos la millor. — N. M-
de T. Serveixi's comunicar-nos
la seva adrega, i si ens decidim ja
l'avisareni. — J. J. C. (Mataró)
Ja li contestarem. De moment
havem de dir-li que no publiquem
ressenyes de representacions en
castellá-

Per consultes i encárreas de
publicitat, adreceu-vos a ((Argos
de la Premsa», Rambla de les
Flors, 15, pral., Teléfon 15897.

Es recorda a tots els autors
que desitjin optar al «Premi lg-
nasi Iglesias», que les obres que
es presentin a. cencurs han d'és- Imp. Rápides Valls, Tapies, 4


