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L'ETERNA CRISI
El teatre cátala té dos ene-

mies capitals: l'entusiasme es-
pectacular i efervescent, que no
pot mantenir-se en una malei-
xa tensió i que davalía al cul
de got després d'una bullida a-
parentosa, i el pessimisme mes
trágic i desolador que hom pu-
gui imaginar-se. A la institució
«teatre » ningú poL eixigir-li mi-
ráeles i tampoc pot fer-li blas-
mes d'una vacuitat i insuficien-
cia que no radiquen en eli.i
mateixa. El teatre, suprema ma-
nifestació artística, que és eos
i esperit, acció i paraula, iHu-
sió i imatge, no és, en canvi,
un art creador. Viu i es no-
dreix deis elements esparsos i
heterogenis que el formen, fo-
sos, pero, en una unitat de con-
junt que, necessariament, ha de
germinar i desenvolupar-se en
un ambient propici, que és 1
aire que respira, i exigeix tam-
bé un receptor, un públic que
1'escolti, que el vegi i, sobre-
tot, que l'entengui. El teatre és,
substancialment, un diáleg i una
acció que juguen al servei d'
un tema o argument; pero no
será res o ben poca cosa, si
no s'aconsegueix el colloqui en-
tre el món de teló endins i d
públic-espectador.

La manca d'intelligéncia i de
comprensió entre els qui fan
teatre i els qui van o haurien
d'anar al teatre, és un deis as-
pectes mes patétics del desmen-
jament que hom observa tant
en autors, cornediants i públic,
i que es tradueix en la formu-
la clássica, esteriotipada, de
«crisi del teatre cátala». Tots
els pronóstics, diagnóstics i elu-
cubracions que hom ha escrit,

descrit i verbalitzat amb abun-
dor, d'una manera profusa i di-
fusa, per a explicar-se el feno-
men evident de la manca d'as-
sisténcia o d'interés del nostre
públic, parteixen del defecte es-
senciai de remuntar-se a la re-
cerca de causes i factors d in-
hibició a les altíssimes regions
de l'estratoesfera. Baixem, si us
plau, arran de térra i ens en-
tendrem millor.

El teatre és un organismo
complex que iiecessita un ani-
mador, un intermedian, que
posi en joc els diversos ele-
ments que integren el fet de
la realització escénica i els con-
necti amb el públic. Si ho fa
malament, el contacte no s'es-
tableix o s'efectúa duna ma-
nera defectuosa, provocant una
inlerrupció després d'una in'.en-
sitat en^anvadora. Ens referim
simplement a l'empresari, fac-
tor insustituible i insuperable
per a endegar els afers teat-a^s
en un pía de relativa conli-
nu'itat.

En els inicis del Leatre cata-
la, en la fase primerenca i ru-
dimentaria d'un art que s'es-
bandia de les puerilitats i glo-
lleries de les representacions de
sala i alcova, de les facécies
disbauxades d'uns ciutadans de
bon humor, era digna delogi
i de figurar en lloc sobressor-
tint en la historia del nostre
renaixement, Tactuació de. qui
era prou agosarat per a en-
carar al públic que paga, la
producció deis precursors del
teatre cátala. La representado
pública d'una obra catalana era
eom una bandera de combat
plantada en el camp de la in-
consciencia o indiferencia ge-
neráis. La continuitat d'una tem-

porada, per curta que fos i amb
intermiténcies de teatre caste'la,
era una trinxera guanyada. .

Després, un cop obcrt el camí
hom podia permetre, agralnt-ho,
la fallera deis qui s'emprenicn
teatre cátala per entusiasme des-
interessat, per afany de negoci,
mes o menys reexit, par amis-
tat o por impulsos afeclius i
de cordialitat aliens a la cre-
matística.

A hores d'ara, les circums-
táncies han canviat. El teatre
cátala compta amb una tradi-
ció gloriosa, unes obres mes-
tres, uns noms exemplars, au-
riolats d'immortalitaf, i hamar-
cat una trajectória, bem vistent
i esperancadora, en les nos tres
possibilitats com a polis viu i
emprenedor.

El que no pot ni ha d'ésser,
és que sovint, d'un any a Fal-
Lre, ens veicm exposals a la
vergonya d'una inhibido o a
la manifestado parcial, incom-
pleta, per tant, del nostre tea-
tro. El teatre cátala ha estat
fins ara una cosa abandonada
al mig del carrer, a mercé de
qui ha volgut explotar-lo, apor-
rinar-lo o fer-lo servir d'cs-
quer. La casualitat, Tesperit de
competencia, la postura d'un
nom o d'una obra en i a rule-
la de l'éxit, illusions o averanys
mes o menys fantasmagórics,
han decidit la formado d'em-
preses sense orientado, sense
mitjans i sense esperit de con-
tinuitat, les quals apellen al pa-
Iriotisme quan es tracta de ca-
nalilzar el senfimentalisme i la
bona fe del nostre poblé vers
la guixeta i invoquen la llur
condició de negociants, amb un
innegable i indiscutible dret,
quan consideren convenient fer
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contramarxa o abandonar inte-
ressos creats a Fombra duna
actuado illusória.

Es precís acabar ainb aquest
estat de coses. No podem ex-
posar la sort del nostre tealre
a les conveniéncies, ais capri-
cis i a les veleitats del qui vul-
gui o deixi de fer teatre cátala
quan li plagui o que se Tengi-
poni o mediatitzi a mesura i
a pler de les seves combina-
cions mes o menys encertades
i pulcres.

Hi ha d'haver teatre cátala
permanent, assegurat i oberl a
l'activitat productora deis nos-
tres autors, en el qual puguin
entrar-hi, perfeccionar-se i fer-
hi anys els nostres comediants
i que satisfaci els desitjos d'un
públic nombrós, que té daler
peí bon teatre, el qual existeix
i es sent, sovint, decebut i de-
fraudat.

No és qüestió de croar de nou
una cosa inexistent o d'inflar
un ninot sense ossos ni nervis.
El bon nom de Catalunya, la
prosperitat del teatre cátala i la
responsabilitat de l'hora que vi-
vim, exigeixen d'una manera im-
periosa que ens emprenguem la
tasca de consolidar la nostra
escena nacional, que no consis-
teix pas en inventar un mi le
o en cobrir un fantasma amb
un ropatge parencós, sino úni-
cament, senzillament, a deslliu-
rar el nostre teatre de les im-
provisacions, de les provatures,
de les genialitats i del « campi
qui pugui». Cal resoldre d'u-
na manera seriosa, eficac i de-
finitiva, la «crisi d'organitza-
ció », que, en realitat, és la úni-
ca que pateix el teatre cátala,
sotmés fins ara a l'arbitri i a
la reconeguda o suspecta bona
voluntat deis agabelladors, mes
o menys constants i volentero-
sos, de la nostra escena. En
parlarem tant com convingui.

Una conversa amb
el President del

C A. D, C L
Quan ens va arribar la nova,

per conducte autoritzat, de qué
el «Centre Autonomista de De-
pe ndents del Comerg i de la In-
dustria» organitzava un cicle de
representacions de teatre cata-
la, vam creure convenient, per
interés general i per una espe-
cial estimado a la benemérita i
també heroica entitat, demanar
detalls a qui amb tota autoritat
podía donar-los ben complets.
Ens referim, naturalment, al
bon amic Francesc X- Casáis,
que amb satisfácelo unánime
ocupa la presidencia del C. A.
D. C. T.

Procurarem extractar les in-
teressants manifestacions que
va fer-nos el senyor Casáis en
el decurs de Tentrevista que va
teñir l'amabilitat d'atorgar-nos.

—Efectivament, ens digué, la
Secció de Propaganda del «Cen-
tre» que presideix el company
Valls, ha estudiat i espera por-
tar a bon terme, una tanda de
sessions de teatre cátala, que,
indubtablement, desvetllaran un
interés vivissim tan per la cali-
tat de les obres, totes inédites,
com per l'execució, que es pro-
curará si^ui perfecta.

—No és aauesta la primera
vegada que el «C. A. D. C- I.»
ha ¡donat acolliment en la seva
espléndida sala de festes al tea-
tre cátala...

—En aquest aspecte el «Cen-
tre» té una tradició que bé es
pot calificar, sense immodéstia,
de gloriosa. Fou per Cap d'any
de igi6 que s'inauguraren les
vetllades teatrals organitzades
oel «Centre» i celebrades amb
un éxit eselatant. L'ánima de la

primera serie de representacions
fou Teximi Tgnasi iglesias, el re-
trat del qual col-locarem solem-
neroent, amb tots els honors, a
la Sala del Consell, el proDer dia
Q, data en aué s'escau el quart
aniversari del traspas del poeta.
— L'Iglesias sentía una cordial
Drerlilecció peí «Centre» i la seva
obra...

—Molla. No será de mes re-
cordar, ans al contrari, l'opor-
tAinitat de l'esment é§ ben

nifesta, que en el parlament que
pronuncia Ignasi Iglesias abans
de cbmengar la primera de les
vetllades teatrals del «Centre»,
digué textualment que: «lloava
sense reserves l'obra patriótica
i cultural deis dependents de co-

merc cataians, que han desmen-
tit gallardament amb obres de
la mes gran trascendencia, la
injuria burlesca de mediocritats
de qué algunes vegades se'ls fa
objecte per gent inflada, vani-
tosa i de cap buit.»

—Carácter de les representa-
cions...

—Cal teñir en compte que el
«Centre» no preten fer teatre
d'empresa ni vol competir amb
cap teatre regular. No és aques-
ta la nostra missió. Si algún dia,
com ha passat dissortadament i

cal esperar que el cas no es
repeteixi, no funciona teatre ca-
talá, el «Centre» donará acolli-
ment, com ha fet altres vega-
des, a la nostra escena, a la me-
sura de les seves possibilitats. Si

aixó no succeeix, les represen-
tacions del «Centre» tindrán ex-
clusivament un caire de novetat
i de selecció.

—En qué consistirá aquest
esperit nou i selecte que voleu
infiltrar a les vostres represen-
tacions?

—Em fa vergonya de dir-ho;
pero lo mes nou que nosaltres

volem fer és c.o que ja hauría d*
ésser vell en els nostres teatres.
Ens sobren primers actors i ens
falten confunts. Sobren preten-
sions i manquen assaigs. Cal sa-
ber el paper i teñir mes respecte
a Fautor i al públic, el aual
abandona quasi sempre el tea-
tre, decebut i fastigueiat a cau-
sa d'una interpretació defectuo-
sa, com si els 'artistes treballes-

sin per forca. Nosaltres procura-
rem evitar-ho.

—Obres...
—Com he dit abans, en el ri-

ele que anem a celebrar les
obres que es representarán son
totes inédites. escrites ner au-
tors que gaudeixen d'un ben me-
rescut prestigi i que, per un mo-
tiu o l'altre, no estrenen en els
teatres podriem dir-ne oficiáis.

—Les representacions comen-
taran...

—La primera secció del cicle
tindrá lloc la vetlla del dia 22
del mes que sóm i s'estrenará la
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comedia en tres actes «Un amo»
de Ramón Vinyes. Estic segur
de no equivocar-me si predic que
aquesta estrena sera un éxit. En
escoltar la lectura d'«Un amo»,
obra forta i vigorosa, veía des-
tacar-se amb una vida i relleu
extraordinaria, carácters, figu-
res i escenes, i confesso que
m'ha sorprés que l'obra de Ra-
món Vinyes no fos acceptada
per les empreses. A n'aquesta
obra en seguirán d'altres d1

Adriá Gual, Prudenci Bertrana,
J. Roure Torent, J. Puig Puja-
des, Miquel Llor, Pere Cavallé,
Enríe Lluelles, Alfons Maseras,
Jan me Rosquetes, Miquel de
Palol, C. Fages de Climent i,
possiblement, una nova produc-
ció d'un eminent autor, que no
resideix a Catalunya, lo qual
causaría una gran sensació.

—Actors...
—Ens havem posat d'acord

amb la companyía que dirigei-
xen Ángel Rovira i Carme Bu-
xadós i en dir-vos que havem
arribat a una perfecta avinenga
en tots els punts de vista i amb
les aspiracions del «Centre», no
cal afegir res mes. Les obres
serán ben assajades i s'obtin-
drá aquella interpretació de con-
junt que ens és tan necessária.

—Amb tantes activitats que
desplega el «Centre» i el nombre
de socis amb que compta, que
és estranv que no hagi sorgit la
idea de formar una secció dra-
mática...

—No, de cap manera, inte-
rromp l'amic Casáis. Prou que
s'ha projectat diverses vegades
formar un quadro d'aamateurs»
amb elements del «Centre»; pero
no creiem convenient arribar-hi.
El «Centre» donará acolliment al
teatre, pero no fará teatre. I us
ho dic jo, afegeix somrient, que
fa anys que havía actuat en una
companyía d'aficionats que fun-
cionara a l'entitat «Gent nova»,
de Badalona... Per cert que va-
ríes vegades havía treballat amb
nosalfres Margarida Xirgu, glo-
ría avui del teatre espanyol. Pot-
ser a l'eminer.t actriu li sabrá
greu que hom recordi els seus
primers passos en el teatre ca-
talá. A mi el que em dol son pre-
cissament els darrers passos...

X.

Joaquim Biosca

La fatalitat ens imposa el
deure ben dolorós d'haver d' ini-
ciar la nostra actuació dedicant
un record a la pérdua de perso-
nes mes o menys lligades a nos-
altres per vineles d'afinitat o de
simpatía. La mort de l'estima-
dissim Joaquim Biosca, esdevin-
guda quan mes fort i ánimos el
véiem i tot just en el mement en
qué la seva generosa i entusias-
ta coopera ció havia de ser-nos
mes necessária, ens ha deixat
consternats.

Els amics de Joaquim Biosca,
que eren tots els qui el conei-
xien, saben prou bé el tresor de
bonesa, de cordíalitat inesgota-
ble, de fervor honest i abrandat,
que hi havia per dins d'aquella
figura singular, que detonava en
mig de la nostra grisor unifor-
mista i igualitaria, com el darrer
vestigi del romanticisme mes
lleial i sincer.

Artista de cor i de cervell, exi-
gent amb ell mateix fins a l'exa-
geració, en contrast amb l'afa-
ble benvolenga amb qué judica-
va ais demés: dotat d'una sen-
sibilítat afinada, retía, per da-
munt de tot, cuite a l'amistat,
aquella amistat integral que no
es gradúa ni s'adjectiva, i es
lliurava tot ell, amb entusiasme
actiu i provat, a les seves il-lu-
sions mes cares, entre les quals
figurava en primer terme el tea-

catal^.

El premi
«Ignasi Iglesias»
En el mes de mar9 d'enguany

va aparéixer a la Premsa una
noticia que, poc mes poc menys,
deia 90 que segueix:

«Prudenci Bertrana, en l'avi-
nentesa de l'homenatge de qué
fou objecte dies enrera amb mo-
tiu d'haver guanyat el Premi

Creixells, llangá la idea d'un
altre premi, que contribuís a
reanimar l'ambient del nostre
món teatral, a base d'estimular
la creado d'obres que dones-
sin una vibració nova a l'esce-
na catalana, des del doble punt
d'albir de 1'interés artístic i de
la natural emoció popular. En
el mateix acte de l'homenatge
trobá aquesta iniciativa de l'e-
ximi novel-lista tan bona aco-
llida, que comentaren tot se-
guit els treballs preliminars a
la constitució del Premi. Avui,
com a resultat de tot aixo, po-
dem avangar que ja hi ha una
comissió gestora encarregada de
donar vida immediata al pre-
mi».

El projecte responia a una ne-
cesitat veritable. Si bé alguna ve-
gada—no hi ha res de nou sota
el sol — s'han fet o s'han in-
tentat concursos per a estimu-
lar la producció d'obres de tea-
tre cátala, no tenien mes que
una importancia ocasional. La
institució del «Premi Ignasi
Iglesias * era que]com mes pro-
fitós i d'una positiva eficacia,
puix en assegurar la permanen-
cia i la continuitat de la con-
cessió anual a la millor obra
premiada, hom fomenlava, d'u-
na part, l'emolució ctels autors
i de mes a mes, iniciava una
actuació ordenada, orgánica i
responsable en coses de Leatre.

L'intent deis creadors del
" Premi Ignasi Iglesias», era
també el de no posar límits
de cap mena a l'adinissió d'o-
bres al concurs i a l'adjudica-
ció del premi per tal de que
tots els autors, els coneguts i
consagráis, els favoreseuls per
l'éxit i els incompresos, els ig-
norats i els deixats a recó, po-
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guessin aspirar al preini, lo qual siva intervenció oficial en a- blica llur disconformilat a les
estava molt d'acord amb les tra- questa mena d'afers mali o em- bases de concurs anunciades.
dicions liberáis i expansivcsdel musteixi les iniciatives particu- Entre la condició básica acor-
nostre poblé i a mes, barra- lars, que son les mes corat- dada per la primitiva Comis-
va el pas, d'una manera auto- joses i les que promouen l'es- sió gestora, avui inexistent, i
mática, a possiblcs prelericions tímul renovador, i que, al con- la fixada, darrerament, per 1'
i exclussivismes o a la sospita trari, hom creí una profusió organisme creat per la Genera-
de que poguessin esser-hi. A- d'organismes, evidentment ne- litat, hi ha una diferencia es-
quest criteri estava exactament ccssaris i origináriament vius i sencial de principi i d'ampli-
reflectit en la cláusula inicial ágils, pero que ací com a tot lud. Mentre segons el projecte
del projecte de constitució del arreu del món tendeixen a Tan- de la Comissió gestora, eren ad-
«Premi Ignasi Iglesias , que quilosi i al parassitisme. Ara meses a concurs les (cobres de
diu: bé: una cosa no ha pas deixar teatre, origináis, inédites o que

de fer-se, per temenca ais pe- hagiressin estat puhiio^des o es-
«Aquest premi será anual rills que comporti la seva rea- trenades», dintre un període de-

»i es concedirá per decisió d'un lització. El mérit está en su- terminat, el reglament oficial del
»Jurat, a una obra de teatre, perar els obstacles. Tenim co- premi estatueix que aquest es
» original, en vers o prosa, es- ses massa endarrerides o per concedirá a (da millor obra dra-
» crita en llengua catalana, iné- fer encara a Catalunya per a mática que s'hagi estrefiat» en
» dita o que sigui publicada o deixar-les toles a 1'albir o a V el període compres entre dues
«estrenada dintre el període eventualitat de les iniciatives dates que es fixen. Es a dir:
»compres entre el l.er de se- particulars. Es ciar que tot el la condició primitiva Lendía a
» tembre i el 31 d'agost de 1' que tenim i el que havem con- premiar la millor obra de tea-
» any següent». servat o rescatat, es déu ex- tre que s'escrivís, a judici d'un

clussivament quasi a l'esforc Jurat, naturalment; en la base
La Comissió gestora, que ha- particular o a la generosa idea- de concurs adoptada, es limita

via estructurat ja la seva orga- litat de les seleccions populars; la concessió del premi a la mi-
nització, anava perfilan t detalls pero no n'hi ha prou. Cal anar llor obra estrenada, a judici
i comencava a rebre ofertes de mes de pressa i hem d'aprofi- també del Jurat.
donatius i adhesions que per- tar tots els mitjans que tinguem El respecte i admirado que
metien poder determinar en a má, sense haver d'esperar els cm mereixen les persones que
cinc mil pessetes la quantía del « mecénes » que arriben tard i han pres aquest acord, que rec-
premi anual, hagué de suspen- que quan venen, molt sovint s' tífica substancialment la inten-
drelaseva actuació per una cir- han deixat els diners a casa, ció deis iniciadors del premi,
cumstáncia transcendental que ni esprémer mes l'heroica bona no em privaran pas de dir-los,
feu que una iniciativa privada, voluntat deis humils i abnegáis d'una manera cordial i amisto-
amb carácter, pero, d'ob^a co!- mantenidors de respirilualiíat sa, pero clarament i amb con-
lectiva, i d'un cons!deral le ab st. catalana. A on no arribi la ini- vicció, que han sofert un error
es convertís en una institució dativa particular, o bé per a lamentable, el qual pot teñir
oficialment consagrada peí po- depurar-la de defectes o per a conseqüencies contraríes a la
der públie de Catalunya. En suplir deficiéncies, el poder es- causa que tots pretenem defen-
efecte, la Generalitat, que vol tatal de Catalunya ha de pro- Sar. El criteri injustament res-
exercir, amb amplia i genero- cedir d'una manera decidida i. trictiu i excessivament cómode
sa extensió, el patronalge de les si convé, coercitiva. que ha prevalgut en l'adopció
lletres catalanes, va fer-se seus En aquest sentit em sembla de la base que comentem, recol-
éis premis literaris ja existents bé l'absorció feta per la Gene- za, ben segur, en el principi
«Joan Creixells», per a la no- ralitat deis premis «Joan Crei- elássie, d'una forca innegable,
vella, i «Ignasi Iglesias», per xells» i «Ignasi Iglesias», que avalat a mes per una multise-
al teatre, i creava encara el pre- hi havia creats, com també és cular experiencia, de qué per
mi «Joaquim Folguera», per a digne d'elogi el propósit d'ins- a judicar sobre el valor d'una
la poesía. L'acord de la Gene- laurar altres recompenses que obra de teatre, cal veure-la re-
ralitat de Catalunya fou, en estimulin les diverses activitats presentada. Cerlament la sim*
principi i com a orientació del treball i de l'espiritualitat pie lectura d'una producció tea-
cultural d'una obra de govern, ae Catalunya. tral no ens pot donar idea del
favorablement acollil, si bé no El qfue no trobo tan encerlat relleu, plasticitat, interés, emo-
han mancat opiníons esparses és el criteri establert en regla- ció, «teatralitat», en fi, que tin-

que
titucions literáries i artístiques. deis amics estimadíssims que d' cscenari; trucs emotius que es
Hi ha qui tem que una exces- una manera palesa han fet pú- resolen a l'escenari d'una ma-
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nera devegades contradicíória i
oposada a la intenció de Fau-
tor. En canvi, aspeclcs que s'
escapen a la lectura, preñen a
les taules unes proporcions in-
sospitades. La imaginado de 1'
autor crea una obra i la re-
presentado en recrea una al-
tra. Aixó és cert i ningú pot nc-
gar-ho ni discutir-hb. L'anecdo-
tari és, en aquest punt, tan ex-
tens i nodrit com la hisLoria
del teatre. Juguen en la repre-
sen tació teatral una serie d'im-
ponderables que s'escapen a la
percepció de l'homc mes ex-
pert.

Admés tol aixó, hem d'adme-
tre també que les obres desti-
nades al teatre algú les liegcix,
les jutja i les tria abans de
posar-Íes en escena, bé sigui 1
empresari mateix o un Comité
de lectura que aquest designa.
Si aquest procés és fatal, ine-
ludible i sotmés a les conse-
qüéncies aleatories de l'éxit o
del fracás, per que el Jurat que
haurá de judicar les obres que
es presentin al concurs del pre-
mi «Ignasi Iglesias», compost,
amb tota seguretat, de persones
competents, ha d'cstar exiinit d'
aquesta labor importantíssima,
fonamental, limitant-sc a opinar,
no mes, sobre les produccions
que hauran passat préviament
peí garbell, no sé si prou fi i
net, de les empreses comer-
ciáis?

Qui ens garantirá que les obres
estrenades en una temporada
son una selecció de les millors
que s'hauran escrit i presentat
al judici inapelable i eliminatori
de les empreses?

Exlremant les coses, vull ad-
metre que els empresaris son
tots persones cuites, intelligents,
honorables, impar ciáis, entu-
siastes del teatre cátala i do-
tades d'un mínim de dignitat
artística. Dones bé; aquests em-
presaris ideáis no poden donar
com a millors les obres que
ells estrenin. La rao és clara.
L'empresari que tingui una
companyia a base d'un «divo»,
vol i li convé que les obres
que representi siguin a base de
lluiment de IVestel» que ex-

plota. Un conjunt mediocre o
sense primeres figures, no pot
acceptar obres en les quals es
destaqui algún personatje que
necessiti un actor que no té,
encara que l'obra li sembli bo-
na. Podria parlar deis empre-
saris que no poden fer despe-
ses en decorat i presen tació,
deis que cerquen adalerats l'o-
bra « bomba» de la tempora-
da, obtinguda com sigui, i deis
que no teñen altre objectiu que
Fabusar deis instints i sentí -
ments primaris de les multi-
tuds, que no cal confondre amb
el poblé... No acabariem d'esgo-
lar els arguments que podricn
aportar-se per a demostrar el
desencert deis qui han redaciat
la base comentada. Afegiré, no
mes, per no allargar massa, una
última observado. Qué passaria
l'any en qué cap empresa vol-
gués fer teatre caíala, cas no
insólit dissortadament, o bé que
racluació teatral caLalana es ve-
iés reduida a unes representa-
cions de l'espectacle mes inlim?
Segons les bases del concurs,
els autors solvents haurien de
guardar-se les obres, i el pre-
mi «Ignasi Iglesias » podria ad-
judicar-se amb tots els honors,
si bé a contracor del Jurat, a
uns títols com «El reí de la
manilla» o « Les lligacames de
la Rita», per exemple, per a
major honra i gloria del tea-
Lre cátala.

FRANCESC GURET.

CUA DE GALL
c El nostre servei $ informado és per-
fecte i va a 80 HP per hora; pero hem de
confessar que no arribem a temps per
a parlar de C entrena o primera repre-
sentado en cátala del grandiós vodevil
sonor >lL'amor capgira un pais" origi-
nal de Francesc Preses, amb música del
mestre Pou, que tingué lloc el dijous al
Teatre Espanyot.

Si no menteixen les xerrameques
mordents d' entre-bastidors, hom diu
que a'ha repetit un cas misterios de te-
lepatía, puix hi ha qni assegura —ja
ens guardarem prou de creure-ho sino
ho veiem i palpem— que l'amor que
capgira un pais abans n'havia capgi-
rnt un altre. L'amor és per tot i es mor
mola que ti 28 de novembre de 1929 va
fer entrada al Théatre Michtl, amb el
nom de "L'escalier de serviceu, pre-
sentat en forma de comedia en quatre.
actes per I'autor ginebrí Georges Oltra-
mare.

Ah! Encara que s(en ressenti-la mo-
destia de I'autor, que volaría conservar
l'incógnit, hem de dir que hi ha qui a-
finna que eis cantables de ^L'amor
capgira un paisLi, qne havien fet anar
de bólid a tothom i que han motivat el
retard de iestrena, son obra de Ros-
send Llates. No ho diguin a ningú!

D D D

No havem rebut, pero hem vist, e\
programa anunciador de la temporada
del Teatre Cátala Romea. Presenta
una novetat i una sorpresa, queeixam-
pla els cors. La novetat consisteix en
que els noms de les actrius i deis ac-
actors van tots en lletra minúscula.

Després de les aferrissades batalles
i intrigues que havem presendat entre
la gent de teatre per si en els cartells
un nom tenia mes centimetres que un
altre o un havia pres de Vare de Sant
Martí mes colors que els demés, V exem-
ple de modestia, de contendó i de com-
panyerisme igualitari que ens dona
enguany la companyia, de Romea, ens
commou i ens fa desitjar que duri.

En quan a la sorpresa que ens ha
reservat la llista de la compangia, es
concreta en el fet de que en la matei-
xa hi figurín una colla de noms deseo-
neguts per nosaltrts i fins en el cens
electoral i tot, i aixó que ja hi han
ínsciites les dones! Bon averany. Aixó
vol dir que les promocions d'actors es
renoven d una manera tan exuberant
que ha de sorprendre a la mateixa em-
presa, com diña Venyorat Gil.

a d d
Es parla amb insistencia d^uns in-

tents de temporada de teatre cátala que
si son quelcom mes que un optimisme
rosat, ens haurá ofomplir el cor dles-
peranca, Es diu que hi ha diners, obres
i naturalmen actors, pero... el que no
es troba teatre. Será veritatPSerá fan-
tasia?

ZIGZAG
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA

Teatre Cátala Romea - Obertura de Temporada
En mig de les vicissituds que

sofreix el Teatre Cátala i a des-
grat deis alts i baixos de la
se va vida, que o bé s'engega
amb cinc o sis teatres alhora o
comenca amb la precarietal i
les indecisions de la temporada
present, un sol fet s'aguanta in-
commovible: comencar amb
una obra de Joscp María de
S agarra.

Tant se val que l'empresari
sigui l'un o l'altre; que es trac-
ti del vell Romea, urna sagra-
da de les nostres glories tea-
trals, o del cosmopolita Nove-
tats, si per un falaguer alzar el
Teatre Cátala hi Lroba acolü-
ment; el signe de les activilals
iniciáis, la solemnitat del co-
mencament, ha esdevingut Ira-
dicional que siguin avaláis peí
nom prestigios de Josep Maria
de Sagarra.

Anlany, en temps del ja obli-
dat Ramón Franqueza — usu-
fructúan i arbitre, durant molts
anys, del Romea — es consa-
grava la nit d'oberlura a la me-
moria de Frederic Soler — l'a-
nomenat fundador del Tealre
Cátala, el popular «Pitarra»—,
com si amb el réspede i l'ad-
miració que encara inspiraven
aquests noms, volgués cobrir-
se la mala qualitat deis éxils
de rialles i les adaptacions del
francés que després vindrien,
flanquejant impropiament les
estrenes deis autors cabdals.

No volem pas, en rcporiar a-
quest record, significar que con-
siderem mes encertet comencar
amb una obra del vell reperto-

ri, sino remarcar el parallelque
ens sembla descobrir entre la
preocupació d'aquell empresa-
ri i la deis empresaris actuáis
que posen davant de tots el nom
de Sagarra i li adjudiquen vif-
tuts taumatúrgiques que els per-
metran tirar endavant la tem-
porada i podran vessar sobre
la escena, sense entrebanes, el
cabás de les seves nobilíssimes
ambicions.

Si hom pogués sumar el nom-
bre de representacions que a-
teny l'obra total de Sagarra, s'
explicada sense gens d'esforc el
secret del fet que assenyalem.

Cap autor contemporani — n'
estem segurs! — aguanta alcar-
tell el temps que s'hi sosté una
obra de Sagarra, feta excepció,
no cal dir-ho, d'alguns auLors
que posem al marge ael Tealre
Cátala i que no sabriem com-
parar, sense ofendre, amb
ningú.

Avui per avui, Josep Maria de
Sagarra és l'aulor mes popu-
lar, és — repetint el que ja sha
dit moltes vegades — l'hereu
directe de «Pitarra», no sola-
ment peí fet anecdótic dinau-
gurar les temporades, ans bé
peí to general de la seva obra,

Josep M." de Sagarra
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pels recursos emocionáis i els
trucs escénics que l'emplencn
i, sobretot, per la torrentada lí-
rica deis seus versos llampants,
tan aptes per a la popularitza-
ció.

Está per fer l'estudi conscient
de l'obra de Frederic Soler. Els
qui la desconeguin i en tinguin
el concepte despectiu que li hem
tingut nosaltres abans de conéi-
xer-la a fons. segurament els
semblará pejorativa la compa-
ranca amb la de Sagarra. Cal
creure, pero, que el dia que al-
gún estudios desvagat s'empren-
gui la tasca de fer la historia
crítica del nostre teatre es Iro-
bará, potser, sorpres de desco-
brir que «Pitarra», en alguns
aspectes, no ha estat encara su-
perat i que la cosa que ens el
fa mes difícil, ara, és el léxic.
Del cátala que es parlava ales-
hores al cátala que ara es par-
la i, sobretot del que ara s'es-
criu, hi ha una distancia con-
siderable, cosa que no pot dei-
xar d'influir desfavorablement
sobre qui s'empren per prime-
ra vegada i no pas net de pre-
vencions, una lectura.

Deixant de banda totes aqües-
tes consideracions, sense mes
transcendencia que la que ca-
dascú vulga atorgar-les'hi i amb
independencia també, del valor
de Tobra de Sagarra, — valor
indiscutible i el que ateny una
mes alta cotització en la borsa
escénica — voldriem saber l'e-
moció especial que déu produir
a Tadmirat autor la responsa-
bilitat d'encelar aquesta tempo-
rada. ; I

Sembla que tractant-se de la
primera dintre el régiin auto-
nómic, temps a venir, tindrá
certa transcendencia histórica i
si és cert que els poetes som-

nien solament amb la gloria,
per aquest sol fet i descomp-
tant l'éxit que inüubtablement
assolirá «Desitjada», en Sagar-
ra té ja guanyada la immorta-
litat.

Bé és sabut que ell és home
capas de jugar-se la populari-
tat a cara o creu; que ha arris-
cat, sovint, bona part del seu
prestigi per arrodonir un vers
o per lliurar-se a una expan-
sió literaria i aixó ens fa te-
mer que els esdeveniments 1'
han sorpres sempre amb una
absoluta despreocupado. Qui és
capac de creure, dones, que 1'
hagi pogut prendre cap emoció
extraordinaria, cap preocupado
ultraliterária, peí fet que hem
assenyalat? Qui ens assegura-

ria que ahir, dia de la estre-
na, lliurat a alguna tasca mo-
numental de les seves, no cal-
gué recordar-li que a Romea
l'esperaven?

Nosaltres, pero, en escriure a-
questes ratlles, no podem pas
aturar el pessigolleig de la emo-
ció que se'ns espera. Acuüirem
a la estrena lliures de tota pre-
venció, amb cert orgull patrió-
tic per la solemnitat del mo-
ment i amb el desig sincer de
que la nova producció sagarria-
na atenyi la superació esperada,
dintre l'obra general de l'autor,
responent amb plenitud a la
responsable transcendencia del
moment actual.

V. CALDES ARUS.

ELS NOSTRES AUTORS,

VISTOS PER DANIEL MASGOUMIERY

0

Joscp M." de Sagarra
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Un deis darrers retrats d'Ignaci Iglesias

Valor social
del teatre d'Ignasi

Iglesias
El tealre de l'Ignasi Iglesias

ha estat en el moment de la
seva aparició en el panorama
intellectual de Catalunya, una
reacció saludable contra la fal-
sa concepció grandiloqüent de
l'urdit teatral.

Massa avesat el públic a les
mascarades romántiques o xa-
rones, ha calgut la convicció
del precursor per a aconseguir
la renovació del gust i la com-
prensió de Festética de la sim-
plicitat.

Ignasi Iglesias infon a la dra-
maturgia catalana la humani-
tat que potser abans d'ell no
s'Iiavía expressat prou sino en
l'horitzó de la comedia i el sai-
net, en les saboroses' realilza-
cions de Josep M.a Arnau, de
Camprodón, i d'Emili Vilanovo.

Res que no ve de la huraa-
nitat no és artístic, és el sant
i senya de l'Iglésias, i el dra-
maturg ha estat fidel ais seus
sentiments.

Tant si en «La Resclosa» o
Fructidor» arriba al punt mes

agut de la vigoria o de la go-
sadia ingenua, com si en « Els
Vells», aconsegueix, por a ex-
citar la pietat social, el mes-
tratge en el joc teatral de fi-
gures, com si en «El Cor del
Poblé» aixeca a públic apos-
lolat rintimisme poemálic d'«O-
frenes» o en «La Fes! a deis
Ocells» insinúa amb laic en-
lendriment, el deure de total
emancipado, o en «Les Gar-
.ses» refusa els bcnifcts de 1'
alzar per tal de fer f apología
del treball. iglesias no traeix;
podrá ésser mes o menys in-
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tens en el desenvolüpament de
la seva creado; els personatges
serán, pero, en tot instanl, l'e-
xacta traiiscripció del seu propi
batee cordial.

L'Iglésias no enganya; va amb
el cor a la má; sedueix per la
mateixa llei immaculada del seu
anhel de desinteressada convi-
vencia amb els humus, i en pla-
car-se en 1' austera legió deis
treballadors honestos i obscurs,
no fa sino obeir al ritme au-
Iténtic de la seva naturalesa.

En una hipotética i futura rc-
visió del carácter de les rea-
litzacions artístico - socials que
han precedit al reconeixement
jurídic de la personalitat cata-
lana, és inqüestionable que l'o-
bra teatral d'Ignasi Iglesias s'ha
de remarcar, i per la seva po-

sitiva Valúa els crítics mes es-
crupulosos 1'asscnyalaran amb
pedra blanca.

Si mes no, un Keiserling de
í avenir, en voler copsar, din-
tre del nostre país els primers
graus de la renovado operada
en el sentiment collectiu i en
la moral pública a causa del
tránsit de la casolana vida cam-
perola a la mes complicada, in-
dustrial i maquinista, s'haurá
de valer de l'estudi de les obres
de riglésias.

Amb el sant laic de Sant An-
dreu ha de passar un bon tros,
distancies fetes i en caires i
époques diverses de la civilit-
zació, co que está passant a
Franca amb Moliere i Becque.

JOSEP M.a DE SUCRE

La bibliografía
escénica d'Iglésías

Per bé que costi de creurc,
no han estat establertes les da-
des cronológiques de les prime-
res estrenes d'Iglésias. Tampoc
son coneguts tols els títols do-
nats al públic per Iglesias abans
de la consagrado del seu nom.
La data d'avui ofereix ocasió
d'esmenar Terror comes en a-
quest sentit pels biógrafs i els
apologistes d'Iglésias, cap deis
quals ha palesat posseir la ne-
cessária documentado relativa
a la primera época del drama-
lurg. Les Kistes de les obres
d'Iglésias, ultra resultar incom-
pletos, pequen d'equivocades. El
present treball será, dones, d'a-
portació i de rectificació. Apor-
tado deis elements que calen
per a formar una bona biblio-
grafía teatral d'Iglésias, i rec-

Els personatges de leí obres "La senyora Marieta" i "La llar apagada", d'Ignasi Iglesias, en ocasió de l'homenatge tributat el 4 febrer
de 1927 al gran dramaturg.—(Dibuix de Lold Anglada)
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tificació de referéncies que, ate-
sa la seva provinenca, haurien
d'ésser irrefutables.

Després del drama «La forsa
del orgull», estrenat l'any 1886
a Lleida, feu conéixer Iglesias
les produccions que passo a
dir: i

i i i

« Remordiment», quadro dra-
mátic en un acte, en vers, es-
trenat el dia 15 de febrer de
1891 al teatre Tacón, de Sant
Andreu. Primera obra impre-
sa, d'Iglésias.

« L'esclau del vici», monóleg
en vers, estrenat el dia 23 de
setembre de 1891 al tealre de
la societat «Ateneo Obrero»,
de Sant Andreu. Impresa.

«Honra per honra», drama
trágic en un acte, en vers, es-
trenat el dia 30 de novembre
de 1891, al mateix local que 1'
anterior. Presentat amb una de-
coració nova, pintada peí ma-
teix Iglesias.

« L'ángel de fanch », drama en
tres actes, en vers, estrenat el
dia 24 de desembre de 1891 al
teatre de la societat «La Ilus-
tración Obrera», de Sant An-
dreu. |•-.} [. ]

« L'aucellayre», monóleg es-
trenat el dia 31 de gener de
1892 al teatre Tacón, de Sant
Andreu.

«La misa de dotze», come-
dia en un acte, estrenada el
dia 2 de febrer de 1892 al tea-
tre de la societat «Casino el
Progreso», de Sant Andreu. Pre-
sentada amb una decoració no-
va, pintada peí mateix Iglesias.

«Surtint del ou», diáleg en
vers, estrenat el dia 7 de maig
de 1892 al teatre de la socie-
tat « Casino Andresense», de
Sant Andreu. Impresa.

«La mort del poeta», lloan-
ca en vers, estrenada el dia 19
de febrer de 1893, al mateix
local que 1'anterior. Escrita amb
ocasió del traspás del poeta Jo-
sep Zorrilla.

«Los extrems de la vida»,
idilli eü un acte, en vers, es-
trenat el dia 12 de marc de
1893, al mateix local que l'an-
terior.

«La nit de Sant Joan», sar-
suela en dos actes, estrenada

el dia 24 de juny de 1893, al
mateix local que 1'anterior. Mú-
sica de Miquel Moncalp.

«Lo toen d'oració», quadro
de costums de muntanya, en
un acte, estrenat el mateix dia
i al mateix local que Tante-
rior.

« L'escorsó », drama irágic en
tres actes, en prosa, estrenat
el dia 9 de desembre de 1893
al teatre Gran Vía.

Dintre del mateix any 1893
estrena encara Iglesias al tea-
tre del « Casino Andresense »,
un monóleg, dit «La barca del
mal temps ».

«La cansó nova o lo coro
de «La Fraternitat», quadro de
costums barcelonines, en un ac-
te, estrenat el dia 25 de gener
de 1894, al teatre Gran Vía.

«L'argolla», drama en tres
actes, en prosa, estrenat el dia
7 d'abril de 1894, al teatre Gran
Vía.

« Gelosía», drama en un ac-
te, en prosa.

« La nit», quadro fantástic im-
pressionista en un acte, en pro-
sa. Estrenades, aquesta i l'an-
terior producció, el dia 24 de
marc de 1895, al teatre de la
societat «Centro de Contribu-
yentes », de Sant Andreu.

« Dayneta», monóleg estrenat
el dia 3 de febrer de 1897, al
teatre de la societat «Luz Bar-
cino ».

Peí maig de 1897 publica el
llibre de «Fructidor», estrenat
el dia 20 de novembre del ma-
teix any, al teatre del «Casino
Andresense».

« Els invencibles », diáleg en
prosa, estrenat el dia 29 de maig
de 1898, al teatre Romea.

« Els conscients », poema dra-
mátic en tres actes, en prosa,
estrenat el dia 24 de juliol de
1898, al teatre del « Casino An-
dresense ».

De «Els conscients» va la
producció d'Iglésias a « Foc-fo-
llet» i demés obres, els títols
de les quals son coneguts a bas-
tament.

Una lleu compulsa de la re-
lació que acabo de donar amb
co que sobre la materia ha es-

tat dit fins a Fhora present,
permetrá al Uegidor de copsar
la qualitat de les errades i de
les omissions en qué han in-
corregut quants han pretés fi-
xar el volum de l'obra corres-
ponent ais primers anys d'I-
glésias.

JOSEP ARTIS.

Teatre Estranger
UN ACUSAT DE PLAGI

L'acció no passa a Catalunya.
Passa a Italia.

Cesare Guilio Viola ha estat
acusat de plagiari. La seva o-
bra: «II Giro del Mondo», es-
trenada per Emma Gramática,
té, segons diuen, reminiscén-
cies d'una altra obra d'autor
italiá.

« El plagi—escriu Cesare Gui-
lio Viola en propia defensa i
en «Stória di questa commé-
dia», posada davant de Fedició
de «II Giro del Mondo»—des-
honora el qui n'és acusat. Fe-
reix tant l'obra com la digni-
tat de l'home».

L'autor que no tingui « pro-
bita intellectuale i potenza crea-
tiva » no és autor i els autors
dignes s'han d'allunyar d'ell,
com si fos apestat. Els merca-
ders i els falsaris no han d'
entrar en el temple.

«Els italians son excessius»
— dirán alguns autors de Cata-
lunya. Ací, en acusar-nos de
plagiaris, fem una tombarelia,
diem uns estirabots cínics, molt
generació passada, quan sem-
blava que el cinisme era ele-
gant, i anem fent. Els teatres
segueixen obrint-nos les portes
de bat a bat. No se'ns treu d'
homes del dia.

«Molt bé, i que bon profit
els faci» — exclamem nosal-
tres —. Preferim els fervors vio-
lentament explicatius de Cesare
Guilio Viola a les cíniques ca-
pitombes deis que afanen el tre-
ball d'altre, segurament per no
teñir coses própies per a dir.

Que ací son els que campen?
Així és! Pero que bon profit
els faci!
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UN AUTOR ALEMANY
JOVE

Fred Neuméyer ha imposat el
seu nom per damunt de les no-
ves generacions alemanyes. Ve
de Gerhard Haupman, passant
pels expressionismes de Cari
Sternheirn.

Fred Neuméyer s'ha adaptat
a una definido del teatre mo-
dera, feta per Max Reinhart:
«El drama modern cerca una
nova forma que tradueixi la me-
tamorfosi cultural de la noslra
época. La novella fórmula do-
nará obres saturades de tots els
problemes deis temps pre-
sents».

En les obres que hom coneix
de Fred Neuméyer, «Minaires»,
« Un cop de puny a la cara» i
«El remat cerca», hi ha una
pregona inquietut i uns agosa-
rats interrogants, llencats vcrs Y
esdevenidor. El problema deis
minaires va d'ells a la superíí-
cie, és un problema cTlioines i
de vida. En t Un cop de puny
a la cara» s'hi mostra el món
polític. Un programa mes de
política tant se val; el que cal-
dria és un polític diferent deis
altres i aquest polític no es tro-
ba. La farsa de Fred Neuméyer
fa sang. En «El remat cerca»
s'hi dramatitza la vida del tau-
maturg Wissemberg. La multi-
tud encara cerca un déu. Posat
el déu amb contacte amb els
homes comenca la dolorosa
passió inevitable i la massa a-
bandona el déu que ella mateixa
ha creat, i aixó malgrat el mi-
racle.

El teatre alemany viu en pie
tanteig. Va deis espectacles his-
tories d'Alessandre Moissi fins a
les sotraguejades ideologies de
Fred Neuméyer. Bell especta-
cle! Alliconador espectacle !
Contrasta amb el deis pobles
de teatre d'anar fent i d'anar
tirant.

DE HEBBEL A PI-
RANDELLO

Doctrina hebbeliana. L'art és
la vida, la vida interior i la
vida exterior, fusionades en la

seva forma mes pura, en la se- a aqüestes conclusions és quan
va substancia mes preuada. ajunta Hebbel i Pirandello, els

La vida es presenta en dues dos extrems. El «jo » huma va
formules: la vida que és i la molt mes enllá de la realitat
vida que será; la vida viscuda visible. Ara, a l'apropament, s'hi
i la vida pressentida. La vida, lliguen Hegel i Goethe, quan
per l'art, ha d'ésser la vida de ens diuen que tota fórmula d'
la vida, la que conté tant Tes- art auténtic implica quelcom
devenidor com el passat. ül dra- que no és veritat i que, per
ma és l'actualització de la si- g tant, no és realitat. La realitat
tuació difícil de l'individu quan, . personalizada és ben diferent
liiberat de la coherencia origi-f de la realitat estatuida, de la
nal, es troba davant del Tot,N realitat que es «veu>, de la
del qual no és res mes que¿ veritat anecdotária.
una partícula, a desgrat de la Com a resum trobem que les
seva llibertat inconcebible. obres de realitat externa son

Extractem aquests pensa- ^es absolutes obres irreals, ir-
ments del c Diari» de Hebbel,, r e a l s humanament parlant, car
l'iminens poeta trágic alemany.k n 0 és cap realitat viva la rea-

Segueix dient Hebbel: rMitat de les facanes.
Les grans obres del teatre deisEls materials del drama son

la faula i els carácters. La fau-
la, en els autors moderns, és
un factor secundan. També ho
fou en Shakespeare. Qué ens tints indómits lluitant amb 1'
interessa en l'obra del drama- home social, l'home egoísta col-
turg anglés? L'acció de la tra- pejant-se amb l'home del des-
gédia? No! Els homes que po- interés. El trobem així en la

segles ens han presentat sem-
pre Fhome amb vida interior i
amb vida exterior, l'home d'ins-

sa en escena.
En tota obra escénica hi cal

expressar la lluita individual
que mitjanca entre la propia vo-
luntat i la voluntat del món.
Aquesta lluita porta la trans-
formado deis nostres actes.

Hebbel i Piraudello, dues
monjoies de teatre, semblen dos
horitzons amb una gran valí al
mig. Impossible trobar-se.

Esguardem-los, pero, ben a-
propats a ells.

Diu Pirandello: Res muda
tant com l'home real. Els que
el volten es fan de l'home una
imatge parcial, ben aissemblant
la deis uns de la que es fan
els altres. L'home, acarat a la
vida, és una perenne interroga-
do. Qui sóc? Puc arribar a una
meva coneixenca completa? Els
que em volten em deformen,
son miralls que em retornen la
meva imatge, falsejant-me a mi
mateix davant de mi mateix.

El «jo» únic pirandelliá es
trenca en una multitud de «jos »
que es contradiuen. La perso-
nalitat esdevé una noció ben
relativa. No som el que som:
som el que volem o el que
ens fan ésser. Quan hom arriba

diversitat de tons i modulacions
que mitjancen entre l'« Asmes
Bernnauer» i «Herodes i Ma-
riene », de Hebbel, i « Bellavis-
ta» i « Sis personatges cerquen
autor», de Pirandello. El tro-
baríem també així des de els
autors grecs de tragedia i co-
media ais autors de les obres
mes agosarades de l'art nou.

RAMÓN VINYES.
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ESCENOGRAFÍA
En el número primer del

TEATRE CÁTALA inseriem un
comentan sobre l'escenograiia
moderna, en el qual ens mos-
travem partidaris decidiis del
sintetisme mes sever. Els mo-
tius que deixárem exposats lleu-
gerament, semblen obeir a
raons gairebé convincents, o,
quan menys, creiem que conte-
nen Feloqüencia que precisa,
per tal que la nostra actitud
quedi ben justificada.

El moinent actual del teatro
és totalment favorable ais nos-
tres « amateurs», i aquesL és
el motiu que fa qué en aques-
ta ocasió, ens adrecem a ells,
gairebé únicament.

Tots sabem el dificullós que
era pels nostres « amaleurs» el
muntatge duna obra determi-
nada. Les mes de les vegades,
per causa de la manca de de-
corat, o per la impossibilitat d'
improvisar-lo d'una manera dig-
na o quan menys passadora,
hom desistia de donar una de-
terminada representado.

Aquest serios obstacle a l'a-
venc del teatre, l'escenografia
actual, automáticainent 1 ha dei-
xat solucionat, amb les seves
teories de desenfarfec i d'ex-
pressiva senzillesa.

Abans de seguir peí camí cin-
prés, ens és imprescindible íer
una petita aclaració, per tal d'
evitar les errónies inlerprela-
cions a que pogués donar lloc
el nostre conceple solare l'abast
de l'eseenografia d'abans i la
d'ara.

Cal remarcar que el noslre
propósit no és pas el de posar
de relleu la superioritat artís-
tica de la pintura escenográfica
moderna o sintética, damuní á:
íescenografia antiga o realisla.
Per ara, no creiem possible que
hi hagi qui pugui determinar
semblant qüestió. Aquest resul-
tat solament podrá ésser obtin-
gul a través d'una suma com-
parada que el temps fará. Ara,
el que si podem dir amb- la
m e s completa seguretat, és
que l'escenografia realista, res-

ponia a la necessilat artística
d'una época, i per tant, tenia
un valor que avui no té. Així
com l'escenograiia actual és
també filia del moment i de
la necessitat imperiosa d^ls nos-
Ires dies.

Consti, dones, que venim úni-
cament a justificar els avenlat-
ges proporcionats al cost ma-
terial de les decoracions i al
de llur muntatge, sobretot en el
leatre « amateur».

El color és, indubtablement,
el principal element de qué dis-
posa l'escenógraf. La seva for-
ca expressiva és d'una poten-
cialital máxima per determinar
una proposada acció ambienta*
tiva, i cal creure que l'ento-
nació total del decorat influeix
poderosament en 1'ánim de 1'
espectador. Es inconcús que en
correr les cortines de l'embo-
cadura, l'espectador rep una im-
pressió distinta, segons siguí 1'
entonació establerta dins de 1'
escenari.

En ésser parada la nostra re-
tina damunt d'un fons o d'u-
na entonació suaument grisa,
rebrem una impressió de calmo-
sa serenor, que de cap mane-
ra hom pot obtenir davant de
ecloracions verdes o rosades.
Aquesta especial circumstáneiíi,
no pot ésser desaproiilada per
cap cscenógraf ni director d'es-
cem, que cregui en la conve-
niéacia d'aconseguir un resultat
de conjunt, i que estigui ple-
nament convencut üc qué cal
Iractar els elements coniplc-
mentaris' com a tais, i no con-
cedir-los altra importancia que
la d'acomplir el seu comes dins
del total. Per tant, si un am-
bient determinat té d! ésser ob-
tingut amb certa aminorado de
la Huir»;, deu ésser respectat,
malgrat passin desapercebudes
algunes ganyotes del primer
actor.

ÁNGEL FERNANDEZ.

CONSULTORI
Des d'aquesta secció procura-

rem contestar setmanalment les
consultes que ens arribin rela-
tives a coses del teatre caíala.
Vol dir que facilitarem dades
referents a fets, aspectes 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 data, interés per a
averiguar quelcom, pot adrecar-
nos Inoportuna pregunta, segur
de que será degudament eva-
cuada. Qo que únicament es de-
mana és que sien les pregun-
tes tan clares i concises com
farem de manera que ho siguin
les respostes.

Joan Florensa. — Hospitalet.
— El tcebail sobre Aymeric pu-
blicat per Josep Artís no vol és-
ser una biografía. Ultra esser-
hi les dades presentades esque-
máticament n'hi manquen d'al-
tres, silenciades per a no fer
'escrit excessivament llarg.Amb
referencia ais extrems que inte-
resseu puc dir-vos que. durant
els anys que fou aficionat treba-
lla Aymeric en unes societats
que es deien, «La Nueva Lira»,
«Centre Recreatiu Catalunya»,
«Lope de Vega», Foment de la
barriada de Sant Antoni», «Ate-
r.eu del Ensanche», «Círculo de
la Izquierda del Ensanche», «Ca-

sino Colón» i «Niu Guerrer». Es
presentaría, probablement en la

que vos dieu, i potser en algu-
na o algunes altres, els noms de
les quals no em consten. Em li-

mito a dir les que sé. En abril i
maig del 1915 prengué part Ay-
meric en les represent?cions
d'un «Cicle Historie de la Come-
dia Catalana» projectat i dut a
terme per la revista «El Teatre
Cátala» a la sala del «Audito-
rium», ocupada avui per l'Orfeó
Gracienc. Peí mes de setembre
del mateix any 1915 fou anun-
ciada Tobertura d'una Escola
Practica de Declamado, em
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sembla molt que al teatre Pom-
peia, Aymeric, amb Pous i Pa-
gés, fou designat professor d'

aquesta aula, que dubto arribes
a funcionar. La conseqüencia
immediata de l'establiment de
l'Escola Catalana d'Art Dramá-
tic, foren les Escoles de Decla-
mació, eixides per aouell temps
com els bolets. Es tot co que
amb relació a la- vostra demanda
puc dir-vos d'Aymeric.

Josep Roma. — Barcelona. —
«La malvasia de Sitges» fou es-
trenada el dia 17 de juliol de l'any
1866 al teatre deis Campos Elí-
seos. El nombre d'obres anti-
gües impreses sense data d'es-
trena es, realment, considera-
ble. En el cas vostre s'han tro-
bat, i es troben, infinites perso-
nes.

Josep Canut. — Barcelona. —
Aulés embarca per a Manila a

les darreries de l'any 18Q5 i tor-
na a Barcelona, provinent de F
Habana, peí i'unv de IQ05. Em-

barca per a Cuba al gener del
IQ06 i arriba novament a Barce-
lona a les acaballes del mateix
any.

Manuel Fernández.—Sahadell.
— L'actor Ermenegild Goula
sortí per darrera vegada a esce-
na el dia 26 de iuliol del any
1919, a Begues, al teatre d'un
envelat algat amb motiu de la
Festa Maior. Representa, el
«Roch», de «La dida», i el «Cos-
me» de «La Baldirona».

Modest Rialp. — Girona. —
El pseudónim «Josep Comas»,

estampat al peu del próleg que
precedeix a la primera edició
deis Singlots poétics, de «Pita-
rra», correspon a Valentí Almi-
rall.

Francesc Fontanet. — Barce-
lona, — L'article «Buscant da-
ma», de «Ramonet R.», pseu-
dónim de Ramón Ramón Vida-
les, es troba al número 677 de
«La Esquella de la Torratxa»
corresponent al dia 31 de de-
sembre de 1891.

L'ARXIVER

TEATRE CÁTALA "AMATEUR
"Amateurs" Notables

Josep Cariteu MiUet

Va comentar les tasques d'afi-
cionat al teatre a Rubí, la seva

vila nadiua, i passa. mes tard a
Molins de Rei on va ésser deixe-
ble entusiasta del que fou excel-
lent actor i director de la nostra
escena En Lluís Puiggarí.

Prengué la direcció de les
companyies d'aficionats que ac-
tuaven al Centre Catalanista i a
la Unió Coral, fins a formar de-
finitivament, en el Foment Agrí-
cola industrial i Comercial, el

grup «Estndi d'Art Dramática»
que avui ostenta el primer
premi del I Concurs de Teatre
Cátala Amateur.

Es ben remarcable l'haver es-
tat confia des a aquesta institu-
ció que dirigeix Josep Cariteu
les estrenes de les obres «La
Llotia», de Milicis-Raurell; «L*
Abisme», de Carme Monturioi;
«El Jutge esta malalt», de C.
Fages de Climent i «La noia de
bronze», escenificació per Joan
Valls, de la celebrada novel-la
del mateix nom de Tomas Roig i
Llop.

Amb la cooperado i l'esforc.

de tots els elements que inte-
gren la seva familia de teatre,
l'amic Cariteu ha pogut veure
realitzat el seu anhel de donar la
prova certa de qué dintre la ca-
tegoría d'actors amateurs, tam-
bé és abastable la formació de
conjunts en els quals sense bri-
llar-hi figures de primera magni-
tud, ofereixin, en canvi, un tre-
ball digníssim a les obres del
teatre cátala i facin viure en els
personatges de les mateixes to-
ta l'ánima i el máxim d'esperit
que l'autor hagi posat en la psi-
cología deis tipus per ell creats.

Ens és molt grat d'inaugurar
.a galena d'«amateurs» notables
amb el retrai. i la biografía suc-
cinta del volgut amic i ex^ellent
mterpretadoi Josep Ca.ritcu, del
q>ual poden rebre n llicons mes
d'un professioaal.

INFORMACIÓ
BARCELONA

Casal Cátala República del
Coll. — L'elenc d'aquest Casal,
que dirigeix Ricard Pomar, ha
formalitzat la seva inscripció a
la «F. C. S. T. A.» i ha decidit
prendre part al «II Concurs de
Teatre Cátala Amateur». Els
desitjem una honorable classifi-
cació-

Agrupació ((Talía». — Aquest
quadro escénic, dirigit per Bas-
sili Puig i Aguilar, ha comencat
la temporada amb l'obra «Cor
ferit» original del mateix. L'
obra i la interpretació ha plagut
al públic.

Foment Autonomista Cátala.
— El darrer diumenge va inau-
gurar-se la temporada teatral,
amb la representació de la co-
media de J. Pous i Pagés «L'en-
dema. de oodes», a carree del
quadro que dirigeix Andreu Gui-
xer.

El programa que anuncien per
al mes d'octubre és forga variat.
Ultra l'obra esmentada, l'inte-
gien les següents : «Les flors de
la guillotina», «Els retraes de
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l'amor», «El- misten de la cam-
bra groga» i «Quan l'amor ha
enees la flama».

GRACIA
En el local de l'antiga socie-

tat «La Casualitat», s'ha consti-
tuit una agrupado disposada a
celebrar sessions de teatre
«Amateur». S'anomena «Ars
Theatralia» i la dirigeix Ramón
Tuve. Esperen escenificar pro-

duccions forca interessants, amb
ampie criteri peí que toca a les
obres i acuradament en co
aue es refereix a la representa-
do artística. Han obert la ins-
cripció, absolutament gratuita,
de cursos de recitació i mímica,
per tal d'assolir la perfecrió pre-

cisa que cal a Telement «actor»,
per tal de convertir-lo en col-la-
borador conscient de Tobra d'art
teatral.

SANS

Orfeó de Sans. — L'elenc dra-
mátic de dita entitat, que diri-
geixen els senyors Antoni Mun-
tal i Miquel Esteve, va represen-
tar diumenge, dia i, «La mare
d'Hamlet». de T- Milla s-Raurell,
amb la col-laboració de la prime-
ra actriu Emilia Baró.

ARENYS DE MAR

Joventut Seráfica. — Sots la
direcció de Caries Xena, s'ha
Dosat en escena el drama «El
Rodamon», essent molt aplau-
dits els senvors Taume Graupe-
ra, Antoni Bassas, Bonaventura

Esoriu, Agustí Esprín, Felip Gi-
ménez. Toan Teis. Antoni Doy,
Toan Ri^es, Daniel Fontrodona,
Benet Coll. Toaquim Fonayet,
Anasta.si Blasco, Armand Az-
nar, Ric^rd Lloret, J. Graupera
i Josep Rovira.

BADALONA

Centre Cátala. — El día 18
del paósat mes de setembre
inaugura, aquest Centre, la pre-
sent temporada amb la com-
panyia «Galligó», de la qual
forma part un elenc bastant re-
marcable, representant «L'adro-
guer del Carrer Nou» («El últi-
mo mono» d'Arniches) arranjat
al cátala per A. Pejoan. El prop-
passat diumenge, representa
«Marianela» deis germans Quin-

tero, posada al cátala per Fran-
cesc Periu.

Varen ésser molt aplaudits
peí públie que, com sempre, as-
sisteix a aqüestes representa-
cicns.

Peí dia 16, teñen anunciada
«Cobardies», de Linares Rivas,
afranjada al cátala per Ll. Mila,
i «Hugonots» d'Echegaray, tra-
ducció per Julia, Martí.

Pot-ser masses arranjaments
i traduccions! Atenció, que el
teatre cátala, ha de comptar fer
quelcom!

Menys mal, que peí dia 30,
anuncien «Mossen Janot», d'Án-
gel Guimerá.

Joventut Badalona. — Aques-
ta animosa entitat, ha represen-
ta t dairerament «El ferrer de
tall», així com altres obres del
repertori cátala, amb exit ben
falaguer.

Per a dema, dia 9, teñen anun-
ciat «Gofis i mofis» de Feliu i
Codina, i «Indici0» com a final
de festa.

Es d'elogiar l'interés que te-
ñen tots ells, molt mes en
aquests temps en qué el iovent
vola dispersat pels camps de fút-
bol.

BLANES

Centre Católic. — S'ha cele-
brat a profit de la Biblioteca Po-
pular de Teaíre Católic, la re-
presentado d'«Els sis corders de
Blanes», obra de V. Coma i So-
ley, inspirada en un conté del
mestre de la prosa catalana,
Joaquim Ruyra.

La concurrencia omplí el lo-
cal i els intérprets foren aplau-
dits amb entusiasme, com tam-
bé el senvor Coma y Soley i el
mestre Ruyra, que presenciaba
l'espectacle.

CARDEDEU

Societat «Joventut)).—El diu-
menge, 25 de setembre, l'elenc
artistic «Joventut» representa.:
«El comediant Sullivan», de
Lluis Milla, i Ramón Quadreny.
La interpretació del paper de
«Sullivan» per part de Salvador
Teixidor, fou excel-lent. Sobres-
sortiren també les senyoretes
Roser Teixidor i Assumpta Sa-
cé, i senyors Viudé, Galbany,
Valls, Carbonell i Cluselles, La

vetllada, que deixá complascuda
a la nombrosa concurrencia, fi-
nalitzá amb el sainet «Dilluns de
sabater»-

ESPARRAGUERA

Societat «lfEstrella». — El
quadro dramátic d'aquesta enti-
tat, que dirgeix Ramón Ramón i
Torres, ha representat darrera-
ment «La cangó del Vell Cabres»
de Ventura Gassol. Les il-lustra-
cions musicals anaren a carree
deis cantaires de la secció coral
i conjuntament saberen guanyar-
se les simpaties i l'admiració del
nombrós públie.

Actualment han comengat a
assajar «La morta», de Pompeu
Crehuet, obra que han escollit
per prendre part al «II Concurs
de Teatre Cátala Amateur».

FÍGARO

Casino de I'Hotel Congost. —
Va resultar molt brillant la vet-
llada teatral que va celebrar-se
ultimament, en la qual es repre-
sentaren les obres «Sirena»,
«Jogar a casats» i «La casa de
l'art».

IGUALADA

Ateneu Igualad/. — La secció
de teatre de l'Ateneu, prepara
una vetllada necrológica en ho-
nor i homenatge al seu mala-
guanyat company i director,
també un bon amic nostre, Jo-
sep Galtés i Cardús.

Aquesta vetllada sera, un ver-
tader esdev7eniment i una pro-
va del sincer afecte i estimado
que els socis de 1'Ateneu sentíen
peí seu director. La data de la
celebració d'aquest merescut ac-
te ha estat assenyalada per el dis
sabte, dia 1$. a la nit. El pro-
grama no esta concretat encara
pero sabem que s'estreriara una
obra del nostre company Floren-
ci Cornet, «L'esposa»j el qual
assistirá a l'acte. Es compta a
mes amb la col-laboració d'Elvi-
ra Fremont, de l'«Orfeó» de 1'
Ateneu 1 un «Cor» d'Igualada,
del qual n'era Galtés presiden!
honorari. Ha estat invitada una
representació de la «F. C- S. T.
A.» TEATRE CÁTALA es soli-
daritza cordialment a l'acte.
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MASQUEFA

Casino Popular Recreatiu. —
S'ha representat «El ferrer de
tall», sots la direcció de Josep
Vivet i amb la col-laboració de
Joan Bonastre Parera.

La funció constituí un bon
éxit per l'acurat treball de les
senyoretes María Sánchez,, Te-
resa Rovira, María Solías, Lola
Sánchez i els senyors Joan Bo-
nastre, Josep Vivet, Pere Gual
i Antoni Sabater.

MOLLET DEL VALLES

D'un temps enc.á és agrada-
ble constatar una marcada reac-
ció a favor del 'íostre teatre.
Tres son leí companyíes «ama-
teurs» constituides i les tres
compten amb elements que fan
esperar reeixides interpreta-
cions-

Prometem donar compte de
llurs actuacions. Sabem, per
ara, que assagen «Terra Baixa»,
«La mort civil» i «Blanca Neus».

PLEGAMANS
Com a comíat, la colonia es-

tiuenca de Palausolitar i Plega-
mans, posa en escena al teatre
de la casa-torre del nostre amic

Josep M.a Folc i Torres, la seva
obra «Juilieta, única filia». L'
execució fou excel-lent i els intér-
prets recolliren molts aplaudi-
ments.

RUBÍ

Casal Popular. — Amb «El
Srint de rarr.or» i «Capsules
Máuser», el Grun Fortitud» ha
celebrat la funció de benefici.
Obtingueren molt d'éxit.

Peí diumenge vinent, día g,
per Faltre, día T6, teñen projec-
tades unes excursions artísti-
ques a Sitges i a Sabadell. En
ambdues, 'enresentara «Llar
morent», de M. Ramón Saborit.

SABADELL

Societat Colón. — Demá, diu-
menge, s'inaugurara la tempo-
rada teatral d'aquesta entitat, a
carree de la companyia Carbo-
nell, amb la cooperació de les
actrius María Callejas, Anna Pe-

ris, Filomena Sola i Margarida
Fontquerni.

Es posará en escena, baix la
direcció d'Antoni Casas, l'obra
«La Xocolatereta», de Paul Ca-
rault, traducció de Salvador Vi-
laregut.

Obres en preparació: «L'as-
sassinat de la senyora Abril»,
«L'hostal de la Gloria», «La sor-
presa d'Eva», «Les Uágrimes
d'Angelina» i altres.

SANT FELIU DE LLOBREGAT

A mies de l'Art i de les Lletres.
— La nostra existencia oficial
com a agrupado integrant de
l'«A. de l'A. i de les Ll.» va co-
mengar el primer de gener de
1930, amb un festival benéfic en
el qual representaren! «Joven-
tut», d'Ignasi Iglesias, i «A la
casa de socorro», deis germans
Coromines Prats. Mes de l'espe-
rit de disciplina que anima el
nostre quadro escénic i que es
concreta en un desig-d'oferir es-
cenes de conjunt, s'en troben re-
miniscéncies per l'any 1924, en
unes representacions d'«Els Pas-
torets», de Folc i Torres, en les
quals recordem hi prenien part
una seixantena de personatges
que es movíen en uns teatres de
proporcions relativament reduí-
des. Em plau recordar, en aques-
ta avinentesa, la valuosa coope-
rado del d'ansarí Joan Magrinya,
aleshores un «amateur» molt es-
tudios, i el qual, ara, s'ha obert
pas en el camo artístic que ha
escollit.

Recordó, entre les nostres in-
terpretacions mes afortunades,
«Blaiet, vailet» i «Mar i cel»,
nue dirigí Ramón Tor, aprofitant
l'avinentesa de trobar-se a Sant
Feliu: «La ventafocs»; «El Car-
denal», presentat amb una fas-

tuositat admirable; «Mossén Ja-
not», en qual obra fou molt ben

vista la col-laboració del nostre
amic Joan Claramunt; «Terra
baixa» i «El Mistic», l'anunci de

les quals desperta recéis en el
nostre públie, pero aconseguirem
triomfar. Cal esmentar «Els

vells», de record inoblidable- Es
tractava d'un homenatge a Mi-
nuel Rojas i en atenció a l'homa-
netiat hi prengueren part l'emi-
nent Enríe Borras i les notables
actrius María Morera i Pepeta
Fornés. «La dama enamorada» i
«Les flors de la guillotina», amb

assisténcia de llurs respectius an-
tors Joan Puig i Ferrater i Lluís
Capdevila.

Completen el nostre reperton,
entre altres obres: «La mare»,

«La dida», «Corpus!», «Sang
blava», «El carro del vi», «Mis-
ten de dolor y, «Reixes enfora»,
«La llar apagada», «Poema d'odi
1 d'amor^ i «La rema jove».

Darrerament, entre altres ac-
tuaciórs, pren^uerem part en el
I concurs del Teatre Cátala
«amateur», en el qual ens con-

cediren el segon lloc.

JOSEP GUELL

SANTA COLOMA DE GRAMA-
NET

«Sbart Magda», — En el tea-
tre d'aquesta societat s'ha posat
en escena la comedia «Don Gon-
zalo o Torgull del géc», d'Albert
Llanas, corrent la representació
a carree de la senyora de Boro-
nat, de les senyoretes Rosa For-
tuny i Pepeta Guarch i del sen-
yors Fortuny , Boronat, Puerta,
Castells, Guasch (M. i L.), Mont
fort, Pedrol, i Ametlla, tots els
quals sigueren aplaudits amb
entusiasme.

SARDANYOLA

«Foment Agrícola». — Amb
l'obra d'Ignasi Iglesias «Foc
Nou», recomenza les seves tas-
ques artístiques l'elenc «Grup
Familiar», dirigit per Frederic
Puig. Assistí a la representació
un públie nombrossisim que cor-
dialment aplaudí el director i els
interprets en finalitzar els actes.

SOLSONA

La secció dramática del Cen-
tre d'Acció Socia1, de Berga, na
posat ftñ e^ena l'obra «El cal-
vari de la vida», de Ramón
Vinyes, la qual obtingué un bon
éxit-

TERRASSA

Teatre Catdlic.—L'elenc dra-
mátic de les senyoretes de les
Escoles Nocturnes de les Filies
de Maria, ha representat al
«Centre Social», l'obra histórica
«Joana d'Arc».
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NOTICIARI
La Redacció de TEATRE CÁ-

TALA está sincerament commo-
guda per les nombroses i valuo-
ses proves d'adhesió i d'encorat-
jament que va rebent aquests
dies. En la impossibilitat mate-
rial de poder regraciar particu-
larment a tots els qui ens han
escrit felicitant-nos i fent-nos
suggeréncies, que tindrem molt
en compte, ens complayem en
fer públic el nostre agraiment a
la Premsa, que tant be ha aco-
llit la nostra publicado, i a tots
els amics i entusiastes del teatre
cátala que han saludat la nostra
sortida amb els millors ave-
ranys.

L'art exquisit i personalissim
de Lola Anglada, quals mérits
Drou reconeguts creiem inneces-
sari ponderar, embelleix la nos-
tra Revista. Ultra la magnífica
portada, que ha dibuixat expres-
sament per a TEATRE CATA-
LA, publiquem avui una delicio-
sa composició deis tipus i per-
sonaties de «La senyora Marie-
ta» i de «La llar apagada», d'Ig-
nasi Iglesias, que Lola Anglada
va dedicar-li en celebrar-se la
festa d'homenatge, el 4 de fe-
brer de 1927.

Tambe, aquesta setmana, co-
menc.3 a fer efectiva la seva col-
labnració artística el notable di-
buixant Daniel Masgoumiery,
agut i intencional, el qual, per
espai de cinc anys, va animar
les pagines de la Revista «El
Teatre Cátala», qaie va sortir
des de I Q Í 2 a ig i6 . 71 s llegi-
dors de TEATRE CÁTALA veu-
rán segurament amb goig la
reaparició deis dibuixos inspi-
rats en un sa humorisme, del
nostre amic.

Én la derrara reunió del Pa-
tronat de l'Escola di'Art Drama-
tic celebrada sota la presidencia
del conseller de Cultura de la
Generalita.t, senyor ' Ventura
Gassol, es va donar compte d'
haver-se rebut els següents do-
natius per a la Biblioteca i el
Museu del Teatre de la dita Es-
cola:

De Tosen Cnnals, una copiosa
col-lecció de programes teatrals
antics; de Segiman Codina, 42

retrats d'autors i artistes; de
Marc Jesús Bertrán, 23 obres
antigües, relatives a temes de
teatre; de Joaquim Mata, 170
arguments d'óperes i 20 volums
de revistes desaparegudes que
contenen nombrosos estudis i
gravats sobre la vida escénica;
de Lluis Masriera, un álbum an-
tic, edició especial, de la Come-
dia Francesa; de Carme Bau Bo-
naplata, un notable bust del seu
oncle, el célebre autor del teatre
cátala Teodor Bonaplata; de Má-
rius Gifreda, una col-lecció com-
pleta de la «Gaseta de les Arts»;
de Sostenes Serra, una nuantio-
sa col-lecció de programes de
teatre i concerts.

Amb motiu d'escaure's demá,
diumenge, el quart aniversari de
la mort del poeta-dramaturg Ig-
nasi Iglesias, es celebrarán els
següents actes commemoratius:

Al matí, a les onze, diverses
entitats, entre elles el «Centre
Autonomista de Dependents del

Comerg i de la Industria», amb
escoles publiques de la barriada,
col-locarán corones i rams de
flors a la tomba del plorat patri-
ci, en el Cementiri de Sant An-
dreu. S'inaueurará, tambe, una
artística reixa costeiada per
subscripció pels veins i amics de
l'Iglésias, a Sant Andreu.

A la nit, a les deu, tindrá lloc
un solemne acte al «Centre Au-
tonomista de Dependents del
ComerQ i de la Industria», amb
assisténcia de les autoritats i re-
presentació de la Generalitat de
Catalunya, que es desenvolupa-
rá com seeueix:

Collocació del retrat d'Ignasi
lelésies a la eraleria de catalans
il-lustres a la Sala del Consell del
C. A. D. C. I.

Conferencia a carree de Ra-
món Vinyes sobre el tema: «Ig-
nasi Iglesias. L'home i el drama-
tur g».

Reoresentació, per la com-
pq.nvia Buxadós-Rovira de la da-
rrem obra de Tlglésias, «La llar
pangada».

En el moment d'entrar en má-
quina aquest número, ens aesa-
bentem de qué el conseller de
Cultura de la Generalitat, d'acord
amb la que fou Ponencia de Pre-
mis, ha resolt que puguin optar
també al Premi «Ignasi Iglesias»
les obres inédites. Celebrem que
les suggeréncies de l'article del
nostre company Francesc Curet
hagin coincidit amb l'acord es-
mentat.

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,

Correspondencia
J. J. C. (Mataró) S'han esgo-

tat els prospectes. Pot teñir la
certesa de qué els senyors que
esmenta han rebat les obres.
Nosaltres no podem fer-hi res.—
J. T. (Manresa); F. G. L. (Ma-
drid^; J. M. R. (Barcelona). Re-
but import subscripció. Grácies.
—C. P. fBarcelona). — Agraim
el seu oferiment; pero el treball
que ens tramet ha arribat tard.
No son versos els que ens conve-
nen, sino escrits doctrináis i de
comentan sobre el. teatre. — F.
B. L. (Hostalric). Com haurá po-
gut veure, ha estat complagut.
— M. M. (Manresa). Prenem
nota de c,o que ens diu. Esgotats
els prospectes- — J. C. T.-Molt
agraits a la seva atenció. — C.
B. (Badalona). Haurá rebut els
sis números que demana, els
quals déu haver entregat a llurs
destinataris. Esperem les seves
noves. Procurarem corretgir lTa-
nomalia que esmenta. — L- R. G.
(Sabadell). Grácies peí seu ofe-
riment, pero ja estem servits.—
J. F. G. Quan tinguem un mo-
ment Uiure amb molt de gust li
farem una visita. — I. M. R.
Agraits peí bon record. Com veu,
ia hi tornem a ésser! •— A. de
St. Ll. G.-Anirá en un proper nú-
mero. — J. M.s R.-Grácies. Molt
atinada la seva observado que
tindrém en compte. Rebrá l'ofe-
riment que interessa. — J. B.
i'Sagrera). Ja li escriurem. — J.
P. P. El seu escrit resulta, pot-
ser, un xic conceptuós.

ímp. Rápidas Valla.—Tapias, 4


