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OBRES DE
REPERTORI

No teñir memoria és, certa-
ment una cosa greu que ens
separa del passat per un núvol
de boira i ens fa anar a les
pálpenles i amb por de caure,
al contrari deis albats que van
endavant sense records ni expe-
riencia. Teñir massa memoria
és pot ser un defecle per carta
de mes que ens converteix en
meticulosos insuperables o en
testimonis i fiscals d'accions i
d'omissions que hom voldria
devegades, que es fonguessin en
Toblit. No voler teñir memoria
conslitucix ja una deslleialtat,
un hipócrita subterfugi, el re-
curs de Thome trapella que té
la pretensió d'escamotejar-nos el
seu passat, per tal de que Tad-
mirem en les seves virtuts i
guanys actuáis.

Si aixó que acabem d'escriure
fos una parábola, podriem a-
plicar-la sense desviar-nos gai-
re a la situado actual del teatre
cátala que no és una monjoia,
pero tampoc un retrocés, sino
la marxa accidentada de qui
sap 011 va, pero desconeix per
on s'hi va.

Entre la falta de memoria deis
mis i el no voler teñir memo-
ria deis altres, es pot arribar a
fer creure a les npveŝ  genera-

cions que pugen i ais forasters
que giren l'esguard vers nosal-
tres, encuriosits peí prodigi d'un
poblé que retorna a la lliure
vida civil, que el teatre cátala
és quelcom que ha nascut amb
els que acariciaven dolcament
el mugró matern o el de la dida
quan va esclatar la Gran Guer-
ra. Hi ha, pero, un dret a la
ignorancia de part deis qui
creuen que el món va comen-
car el dia que ells van néixer,
com és indiscutible la posició
falsa del « Chantecler», de Ros-
tand», qui creia que amb el
seu cant feia despertar el sol.
Els ignorants i els convencuts
son els qui tiren mes al dret.
Endavant! Hi ha, pero, una me-
na de gats vells, d'astuts que
no están per histories (hi han
records que comprometen), que
ajuden a formar i a espesseir
aquesta cortina de fum que se-
para, cada dia mes, el teatre
cátala d'ahir, no de segles en-
rera, d'«ahir»!, amb els assai-
jos, provatures, cales i jugades
a la «yo-yo» de molla part
d'intents de teatre cátala d'a-
vui.

Per qué no es representen les
obres deis precursors, de les
grans figures del nostre teatre,
tant deis que la mort ha allu-
nyat de nosaltres, pero que res-
plandeixen amb lluissors d'im-
mortalitat en el fervor admira-
tiu del nostre poblé, com 4

qui encara viuen, en plena vi-
gória i amb tots els sentits, i
han de veure com llurs produc-
cions, éxits d'ahir, son foragi-
tades sistemáticament deis car-
tells deis nostres teatres oficiáis,
unes vegades en singular, altres
en plural?

Ho deia fa alguns dies J. Roig
Guivernau, des de les planes
de «La Humanitat». Ho havem
insinuat també nosaltres per
« motu propio » o per mitjá deis
nostres collaboradors esponta-
nis, que son els qui mes esti-
mem: LA NOSTRA GENERA-
CIO NO CONEIX, GAIREBE,
LES OBRES CABDALS DEL
TEATRE CÁTALA. I el qui no
no coneix una cosa no pot ju-
dicar-la ni comparar-la. Les em-
preses van adalerades a la re-
cerca de l'obra nova d'éxit que
els asseguri o els apuntali la
temporada que amb prou fci-
nes saben com ha comencat i,
naturalment, com i quan aca-
bará. Mentrestant, declaren in-
existent el repertori de Frede-
ric Soler, Ángel Guimerá, Ig-
nasi Iglesias, Santiago Rossi-
nyol, Apelles Mes tres, Pous i
Pagés, Crehuet, Gual, Puig i
Ferrater, etc., cadascú deis
quals té, quan menys, una obra
mestra que, en conjunt, justi-
fiquen la fundació i glorifica-
do d'un teatre. Els actors ja
han perdut l'habitud de repre-
sentar-les i quan algún día fti
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hagi qui es decideixi a exhu-
mar — aquesta és la paraula —
qualques d'aqüestes pruduc-
cions que van formar escola,
s'hauran d'estudiar i interpre-
tar com una cosa sobtada. sen-
se precedents i mancáis d'aque-
lla tradició que és com el vell
solalge que dona gust i cali-
tat a les noves collites. Uni-
cament les agrupacions d'« ama-
teurs » i les companyies am-
bulanls que van amb penes i
illusions per aques's pobres de
Catalunya, no obliden de retre
cuite a les obres de repertori
que serien dignes, si mes no,
de respecte, sino tinguessin al
scu favor, la majoria d'elles,
el merit de no haver cstat su-
perades i moltcs ni tan sola-
ment igualades.

Per qué fa nosa el reperto-
ri? Es quelcom que ens desho-
nora i ens fa quedar malamenl?
Que temen els qui el boico-
tegen amb franquesa i els que
ho fan a les fosques? Seria
qüestió de parlar-ne ciar i de
qué es delimitessin les posicions
de cadascú. Hom arrecona co
que li fa nosa i procura desa-
tendre's de co que l'avcrgo-
nyeix. No sabem que aquest si-
gui el cas del nostre teatre de
repertori, puix a part d'haver
donat uns noms a la gloria de
la Catalunya renaixent, ha es-
ta t la base damunt la qual s'ha
fonamentat l'art dramatic cata-
la. Dir dues vegades seguides
la mateixa cosa, pot significar
la fermesa d'una convicció. pe-
ro també la persistencia de Ter-
ror que hom vol corretgir. Fa
tot, just dos anys que ens quei-
xavem del mateix que ara amb
aqüestes o semblants paraules:
« Coneixeu cap teatre normal i
orgariitzat de qualscvulla part
del món que prescindeixi siste-

maticament, radicalment, del re-
per í orí deis autors consagrats?
Unicament les escenes d'avant-
guarda, d'especialització o de
noves orientacions poden excu-
sar-se de no representar les o-
bres deis classics o bé les que
es constitueixen les fites mes
vistents de la tradició teatral.
S'explicaria, encara que tampoc
tindria absoluta justificado, que
l'éxit esclatant duna nova obra
cnsopegada, no dones marge a
la reposició de produccions co-
negudes. Comprendriem també
que una joventut irreverent, pe-
ro rica en noves idealitats as-
saltés amb valentía les taules
de la nostra escena per a impo-
sar-hi una inquietud renovado-
ra, una sensibilitat mes afinada,
uns procediments que tren-
quessin els vells motllos. Pero
Déu meu!, si tot ens ho havem
de menester... Quantes son les
obres recentment estrenades,
parlem d'uns anys enea, que
han aconseguit no ja un éxit
encoratjador, sino el no ésser
oblidades al cap de poques sel-
manes? »

Aixó escriviem fa dos anys i
les circunstancies no han can-
viat pas gens. Seguim pensant
el mateix. Ais qui ens parlin de
casolanisme, de procediments
passats de moda, de ranciors i
de coses esbalandrades sotme-
ses a revisió i a les quals cal
destinar definitivament un lloc
a les golfes, ja els contestarem
un altre di a, si bé fem constar,
perqué no ens pronguin per al-
tri, que cap audacia ens espan-
ta ni volem moure'ns en un
clos de galliner i que posáis a
trencar vidres no ens deixariem
passar la má per la cara, puix
no tothom que lira pedrés é?
precisament un foner.

LES
DISSIDENCIES

ni
Abrillanta la temporada del

Romea la innocuital de la del
«Teatro de Cataluña». S'ha de
dir que Tutau, director i era-
presad, anava preferentment a
la seva, que en aquella hora
precisa eren drames del caire
de «La portera de la fábrica »,
« El cuchillo de plata», « El ca-
zador de águilas », « María Me-
notti, la loca de los Alpes », « El
salto del torrente», «Angela, la
florista» i « Sor Teresa», títols
([lie nodrien el seu repertori
habitual. En el capítol de les
eslrenes, «El herrero de Gha-
teaudun» i «El maldito, o un
río de oro».

Una referencia immillorable
em permet d'assegurar que a
la segona temporada col-labora
Tutau a Fobra de l'« Associació
d'Autors Catalans » amb un cert
desmenjament. La persona que
m'assabenta de Testal d'esperit
de Tutau fou testimoni del fet
següent: Els concurrents a la
cambra ocupada per Tutau al
«Teatro de Cataluña», departi-
ren certa nit sobre co que de
bo i de dolent pogués haver-
hi en «Batalla de reines», que
els components de la tertulia,
autors, periodistes i amics. jul-
javen segons el taranna de ca-
da hu. Deis comentaris sobre
el drama, salta la conversa a
les recaptacions produ'ídes peí
mateix i a altrcs extrems re-
lacionats amb Tassumptc, que
constituía en aquell moment la
nota teatral mes destacada.

De Téxit de « Batalla de rei-
nes » vingueren els contertuiis
de Tutau a parlar de Testat de
Tcscena catalana, deis gustos i
les velleitats del pfiblic. etcéte-
ra. Fou opinió general que el
teatre cátala no havia rebassat
les capes inferior i mitja del
poblé; que la gent no tolera-
va drames i comedies en cáta-
la fora del «Romea», essent
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per tant inútil d'esforcar-se en
treure al públic d'una sala (jiu1

mirava coni una perllongació
de la llar. La éonclusió fou que
s'imposáva l'apropar-sc a l'au-
dilori, i que per a arribar a a-
quest, res tan encertat com co-
par el Romea. « —Apoderar-
nos del leatre», digné un deis
conversadors. « —Amb Soler a
dins », objecta Tutau, que s'ha-
via limitat a escoltar co que
dcien uns i altres. Cap deis
presente hi oposá res.
, Com que les aparicions de

Guimerá havien es'at fins ales-
hores poques i cspaiades, serví
l'esforc de F« Asscciació eTAu-
tors Catalans» per a palesar
la poca consistencia deis car-
rees formulats en contra de So-
ler, els mereixements del qual,
com a autor, eren manifesla-
ment superiors ais deis seus
contraris coneguts.

La tara mes remarcable de
les dues campanves realitzades
per l'« Assoeíació d'Autors Ca-
talans », fou Fhaver negligit
« Mar i Cel», en poder del Co-
mité de lectura durant Tactua-
ció del «Novetats»; el no ha-
ver rectificat el concepte tret
de robra, que resta inédita dcs-
prés de la segona temporada.
tan minsa per tots conceptes,
que F« Associació d'Autors Ca-
talans » es retira definitivament.
Per bé que els mateix.os au-
tors reincidissin mes endavant,
deixaren ja en pau el nom do
l'« Associació», enterrada al
«Teatro de Cataluña». La in-
comprensió deis homes que lle-
giren « Mar i Cel» és, realment,
per a malfiar per sempre mes
del judici deis Comités-de lec-
tura. Constitueix, a mes, un ar-
gument per ais autors cara-
bassejals per les empreses.

A Festiu acostumava la com-
panyia del « Romea a fraccio-
nar-se en dues. Al de 1887 ana
Fontova a Manresa amb una
part deis seus companys. Bo-
naplata, al davant de la resta
de Felenc, passá a Reus. Des-
prés, a Sabadell, Terrassa i 0-
lot. Una de les comedies re-
presentades per Bonaplata cju-

Xovetats; preterit en la tempo-
rada del «Teatro de Cataluña».
En hora oportuna estrena « Mar
i Cel», malgrat 1'informe des-
favorable que pesava damunt
de l'obra. Ultra unes represen-
tacions de «El bordet» i de
« Mal pare », estrena també « El
plet d'En Baldomero», del ma-
tcix Roca i Roca. Deis funda-
dors de l'« Associació d'Autors
Catalans », fou Riera i Bertrán
el primer en estrenar al «Ro-
mea». L'entrada deis dissidents
determina un paréntesi en la
producció de Soler, amoinat,
per altra banda, per un serios
contratemps familiar que veié
resoldre's fatalment.

***
Antoni Tutau

rant l'excursió, fou «El bor-
det », de Roca i Roca, crític
que havia figurat tota la vida
entre els contraris acérrims de
Soler. Les representacions es-
tiuenques de « El bordet», es-
trenat en el decurs de la mi-
grada acluació del «Teatro de
Cataluña», serviren per a pre-
parar 1'accés de Roca i Roca
al Romea. Amb Roca hi entra-
ren Riera i Bertrán, Guimerá
i algún altre, co que determina
la dissolució de l'« Associació
d'Autors Catalans ».

Soler comencá la campanya
de 1887-88 amb la reposició de
«El fill del reí», estrenat al

A la temporada de 1888-89,
torna a desempolcar-se l'arma
de l'exclusivisme, afegint-s'hi
que els autors deixaven d'es-
criure a causa del poc aguant
que trobaven les obres. Aquest
cop motiva la queixa el fet de
que en unes funcions de teatre
cátala, donades al « Romea» en
obsequi deis personatges arri-
bats a Barcelona amb motiu
de l'Exposició, s'haguessin re-
presentat solament obres de So-
ler, com si fos ell l'únic autor
dramátic cátala. Els programes
que motivaren el disgust deis
autors, foren els següents, dis-
postos a honpr de les perso-
nalitats que s'esmenten:

Faipana del «Teatro de Cataluña» (Eldorado) en 1886 *En la mateixa, a rna dreta, es ven un cartell
ciado d« "El bord$t", de Roca i Roca,
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«18 de maig, per a la reina re-
gent: «Batalla de reines» — 17
de setembre, Pi i Margall: «El
ferrer de tall» — 15 d'octubre,
Cánovas: «El pubilll» — 18 d'oc
tubre, Castelar: «El ferrer de
tal]» — 31 d'octubre, infanta
Isabel: «La Dida» — 30 d'octu-
bre, infantesses Pau i Lluisa de
Baviera, «Batalla de reines» —
30 de desembre, infantessa Eu-
lária, «L'hereuet».

Bo i a la mateixa hora que
des de « La Renaixenca i peí
motiu expressat es censurava
fortament a Soler, era atorga-
da a aquest en forma solemne
una medalla commemorativa
del premi concedit per la «Aca-
demia Española» al drama
«Batalla de reines . «La Re-
naixenca » ressenyá la fesla amb
les paraules justes per a que-
dar bé. Roca i Roca, en canvi,
Henea a «La Esquella de ln
Torralxa» la casa per la fi-
nestra.

Fina, com he dit. F« Associa-
eió d'Autors Catalans », pero no
la mala voluntat que una parí
deis maleixos sentia per Soler.
Un grup d'aquests. també amb
Guimerá per aglutinan', es Hin-
caren encara a una nova aven-
tura, la iniciado i el desenvo-
lupamcnt de la qual he d'a-
jornar per un altre dia.

JOSEP ART1S.

Teatre de Masses
Sots el nom de «Tea iré del

Proletariát o de «Teatro do
Masses», slia iniciat fa algún
temps a Catalunya, per part de-
lomenls de Favantguarda obre-
rista, una campanya encamina-
da a reflectir on el nostre país
la renovado deis clássics valors
i sistemes teatrals duta a ter-
me, fins a cert punt, a Rússia
i a Alemanya. especialmcnt a
Rússia. per la influencia i guiat-
ge de Meyerhold i Erwin Pis-
cator i tot just esbossada a
Franca per Romain Rolland,
amb el seu Teatre de la Re-
volució.

La idea i significado d1 aquest
nou teatre és francament revo-
lucionaria i parteix del principi
de qué havent fracassat soro-
llosamcnt el régim capitalista i
trobant-nos en el moment crí-
tic en qué va a desaparéixer la
civilització biu*gesa, el teatre,
que en tot temps ha estat .el
mirall. Fexemple i la mesura
del pensament i de la vida so-
cial de l'época. fatalment ha de
sofrir una radical transforma-
do on esséncia i en procedi-
fnents, posant-se a to amb les
noves forcos que empenyen a
la humanitat.

A mes, el teatro possoeix en-
cara una forca de sugoeslió i
do seducció extraordinaria i els
capdcvanters do les organitza-
cions proletáries S3 n'aprofiten,
fins a resgotameni por tal d'a-
complir una tasca eficac de pro-
sclitisme i de propagació de
llurs ideáis i táctiques.

En aquest sentit ens interes-
sava co que hom fes o inten-
tos fer a Catalunya, puix amics
com som del leatre en tots els
seus aspectes i evolucions, ha-
via de pláure'ns que hi haguós
un nucli que es preocupes d'ai-
ro jar l'ambient i de suscitar te-
mos de polémica i de practica,
no teórica, emolució.

Ja sabiem d'anluvi que ha-
viem d'acontontar-nos amb bo-
nos intoncions i amb el pue->
rij. baibucoig de les primeres.

proves. Hauria estat una cstu-
pidesa de la nostra part creure
que ens havia de sorprendre
una manifestado vigorosa i es-
pléndida de leatre de masses o
dol proletáriat, quan encara no
havem arribat a la maduresa
üol teatro anomenat burgés. Ens
hauriem aconhortat, pero, d'un
lloable intent, d'una inquietud
bou oriontada, per bé que po-
bre i inconsistent per manca
d'ambicnt, de traca i de mit-
jans.

Amb aquest esperit de benvo-
lenca i do comprensió ens vam
deixar caure l'altra nit, la dol
darrer dissabte, dia 5, a un tea-
trot de suburbi on, sogons de-
ien els programes, «el Comi-
té directiu del «Teatre de Mas-
ses » (Secció artística del B. O.
C.) havia organitzat un festival
de teatre, com a manifestado
artística i d'avancada de la clas-
se obrera».

Precedí l'acte una conferen-
cia sobre «L'Art i la Revolu-
ció »j per Joaquim Maurin. Ob-
jectivamont parlant. la disser-
tació dol « camarada» comunis-
ta va produir-nos una excellent
impressió. Defugint tola trucu-
lencia fácil i emprant un llen-
guatge cuite i entonodor, va par-
lar Maurin de l'art com a ex-
pressió humana i de la neces-
sitat, com a tal, de que fos
queleom mes que una cosa de-
corativa i que una satisfacció
d'una mena de vanitat estética.
L'art havia d'ésscr fill de l'épo-
ca i projectar la so va influen-
cia damunt el nou món que
es formava. Feu una cncertadís-
sima síntesi de Tevolució de
l'art en els tres grans períodos
de la humanitat: Régim escla-
vista (Grecia i Roma), en el
qual el proletari no comptava;
feudalismo de FEsglósia Edat
medieval; i adveniment do la
burgesia (del Renaixement. en-
ea). Estudia Maurin la significa-
do, manifestacions i transfor-
macions dol teatro en aquesls
grans períodos histories, fins ar-
ribar a la conscqüoncia de qué
Fart actual i, per tant, també
el tealre, está en decadencia i
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en corrupció perqué el régim
burgos també s'en va i es des-
compon i cal, digué, que les
masses proletáries, que son les
que van a omplir el quart pe-
ríode historie, subslilueixin el
vell art que es mor peí nou.
art, peí nou teatre, que albo-
reja.

Dcsprés de les nobles i be-
lles paraules del «camarada >\
Maurün, que convidaven a la
meditado i que eren com un
prefaci de la «festa d'art» (?)
que anavem a presenciar, la
nostra atenció es concentra en
l'escena on havia de desenvo-
lupar-se l'exemple práctic de
la llicó donada. S'aixeca el te-
ló i ais pocs segons esíem certs
de qué si ens punxen no ens
troben sang i no caiem d'es-
patlles peí motiu de qué esta-
vem asseguts.

En la nostra ja llarga vida
no recordem haver presenciat
res tan groller, tan disgraciosa-
ment fallit en tots conceptes,
com la comedia «Batees del
carrer», que es representava
com a manifestació del teatre
del pervindre. Ens plauria tro-
bar un punt de comparado per
situar l'obra i no en reexim.
Hauriem de recorrer al dimoni
d'uns « Pastorets» de fira o bé
a la «Paula de les mitjes» i
encara no encertariem a donar
idea d'aquest atemptat terroris-
ta al bon gust i a la mateixa
ideología comunista. Ens abs-
tenim de parlar de la falta de
coherencia de les escenes, de
l'arbitrarietat de l'acció i del
dibuix gro'esc deis personalices
(la intenció de Fautor era, in-
dubtablement, tractar-los a estil
de caricatura; pero la realitza-
ció és el mes grotesc), puix se'ns
podría dir que estem tarats per
les velles concepcions artís-
tiques.

Hauriem d'agrair que l'obra
estés escrita en cátala, cosa no
gaire corrent en les nostres or-
ganitzacions obreristes, pero a-
quells «vaya, vaya...!», «bue-
no», «desde luego», «claro!»,
« por supuesto » de qué está em-

pedrada, ens marceix la salis-
facció inicial.

El mes abominable és el Uen-
guatge en quan s'usen delibe-
radament termes indecorosos
que son una ofensa al poblé,
puix ve a suposar-se que els
obrers no son dignes d'entendre
ni de percebre la tügnitat del
léxic. Una dona crida des d'el
baleó: « Papitu» — segurament
el seu fill — i el noi contesta:

M....!> I després, delicadeses
com aqüestes : «Ves a fer
p ! » « Me c... amb els ca-
pellans de Déu». SubsLituim per
punts l'expressió anunciada per
les iniciáis, segurament perqué
estem sois la influencia de la
moral burgesa.

Després, aquell burgés que va
peí carrer amb peca llarga i
barret fort de color de perla i
que bo i essent la representació
máxima de la plutocracia, des-
patxa ell sol els assumptes "de
la seva fábrica com un memo-
rialista de la Virreina. El ca-
pellá, que sembla arrancat d'u-
na plana de «La Traca»,.sím-
bol del poder de f Església, que
arriba a la rectoría i penja el
barret de teula i el manteu en
mi senzill clau de ganxo... Ja
ens és conegut el conle del clás-
sic clau del jesuíta; pero aquest
el tenia a les cases deis altres.

En «Batees del carrer» ens
assabentem encara que un casa-
111 ent modest costa mil ciñe cen-
tes pessetes de drets parro-
quials i l'acompanyament d'un
enterrament, compost d'un ca-
pellá, dos escolans i un repic
de campanes, val cent pessetes,
admetent-se pero, contraofer-
tcs. Aprenem també que un
hom pot anar a contractar ser-
veis d'enterrament abans de la
mort de l'interfecte, etc., etc.

Estaja certs els amics del « B.
O. C. », en el qual hi han per-
sones intelligents, cuites i d'u-
na reconeguda serietat, que un
bromista no els ha sorprés la
seva bona fe, per tal de fer-los
cíiure en ridícul? Perqué si tota
l'prganització comunista és, 50
que dubtem. del matcix caire
de la comedia del «Teatre de

Masses» que ens acaben d'ofe-
rir, hi ha burgesia per anys.

UN QUE HI ERA.

Conservatori del Liceu

CICLE DE CONFERENCIES
SOBRE TEMES D'HISTORIA

DEL TEATRE

El diumenge, dia 6, talment
com estava avisat, va teñí
lloc al saló d'actes del Con-
servatori del Liceu la primera
de les conferencies que sobre
temes d'história del teatre te-
nia anunciades el professor Gui-
llem Díaz Plaja.

Feu la presentació del confe-
renciant el president del Con-
servatori, senyor Valls Taver-
ner, el qual glossá en cloqüenls
paraules la tasca didáctica i li-
teraria de Forador. A continua-
do féu ús de la paraula el
conferencian!, el qual desenvo-
iupá el tema «Acció i Esceno-
grafía », assenyalant l'esséncia
de l'art dramátic en la prime-
ra, i demostrant com l'adulle-
ració i decadencia d'aquest per-
vé d'un predomini progressiu
de la segona. Es referí llarga-
ment al procés artístic que se-
para la concepció del món en
l'hora renaixentista i en 1'ho-
ra barroca i romántica, i llegí
nombrosos textos contempora-
nis que demostraven la seva
tosí. Assenyalá el predomini ja
gairebé exclusiu de l'escenogra-
fia plástica al segle XIX i n'ex-
posá les conseqüéncies en or-
dre a la crisi del genere dra-
mátic. Exposá finalment el seu
estat actual i les possibilitats
próximes d'una resurrecció to-
tal.

Aquest cicle, per a l'assistén-
cia al qual és necessari inscriu-
re's a Secretaria del Conser-
vatori, será représ diumenge,
dia 20 de nove m bre, a dos
quarts de dotze del matí, és-
sent el tema de la segona con-
ferencia: « El protagonista i el
seu criat».
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA

L'ESTRENA D'AVUI AL "CENTRE DE DEPENDENTS"

PERE CAVALLE
Parlar de Pere Cavallé com a

escriptor val tant com limitar-
se a un sol caire de la perso-
nalilat d'un homc que per de-
liberat propósit no vol excel-
lir espectacularment en cap, pe-
ro que té repartides les seves
aclivilals en el pie i fecund
aprofitament de les hores de
cada dia. Hi ha homes d'una
sola corda o bé que gaudint
de di verses qualilats, esmercen
tots els seus esforcos a fer-ne
créixer una, de manera mons-
truosa i amb detrimedit i a cos-
ta de les demés. Son gent que
slio juga tot a una soia caria
í que es Henea a fons, moguts
per una déria o encegals per
una quimera. En surten els ge-
nis, certament, també els illu-
sos!, pero generalment es pro-
dueix 1'home anormal, l'etern
inadaplat, el qui sempre Ta
lluny d'osques i que es deixa
endur per una inclinació defor-
mada i, per tant, viciosa del
seu temperament. O bé es de-
canta precisament i aquesta és
la seva tragedia, per co que
menys li escau i que és del
tot oposat a les seves aptituds
i possibilitats. Hi ha, en el cas
mes favorable d'especialització,
el «ruc carregat de materna ti-
ques » i a la pared de davant
el comprable que f a de «mes-
Ire en Gai saber» i el notari
que escriu versos per esport
(casos histories a Catalunya).
Ara, que no sé sí tot aixó és
pitjor que el conreu de l'art
i de la literatura com a fun-
cionarisme — «passez le mot >
— amb escalafó i amb dret a
retir automátic.

Pere Cavallé és la personifi-
cado de quelcom diametral-
ment oposat a l'escriptor d'oíici
i a l'intelectual d'afició. No po-
sa: actúa. I la seva actuado,

que no vol ésser, com he dit,
detonant ni preten desorbitar-se
en la monomania de la pecu-
liaritat, és diversa o poliforme,
pero lio a manera de tasta-olle-
tes o del qui s'exhibdx en una
fira de vanitats tocant totes les
tecles, sino com un home nor-
mal, d'una finor espiritual, agu-
ditzada i sensible, que treballa,
fa literatura, fa teatre i fa po-
lítica, com el compliment d'un
deure i com un complexo or-
gánic de ciutadania, amb aquell

to de vertadera elegancia, que
consisteix en ésser refinat sen-
se cridar l'atenció.

Les qualitats moráis de Pe-
re Cavallé, model d'amics, e-
xemplar d'austeritat personal i
honestedat política, no son una
conseqüéncia o una causa de
les seves valors com a perio-
dista, dramaturg, animador
d'institucions i manifestadons
de cultura, home liberal i pa-
triota en l'acepció noble i am-
plia del mot, sino que tot ple-
gat forma un sol eos i un sol
esperit, moguts per una matei-
xa llei de conducta. Per aquest
motiu, Pere Cavallé, que no vol
destacar-se i tem la populari-
tat, tindra adversaris o discon-

formes, pero no enemics. La
seva prosa clara, neta, preci-
sa, lluminosa, és el reflex del
seu esperit. Sense empényer ni
donar cops de colze, per tal de
destacar-se a primer rengle, Pe-
re Cavallé ha estat designat per
a un deis carrees mes impor-
tants i de major responsabili-
tat de la Catalunya que ara re-
pren una nova vida i Cavallé
l'ha acceptat com obeint a a-
quella famosa consigna de l'al-
mirall Nelson: «Que cadascú
compleixi amb el seu deure».

Per aixó, avui que s'estrena
al « Centre de Dependents del
Comeré, i de la Industria», la
nova obra « El vcdell d'or». no
he volgut parlar de Cavallé dra-
maturg, autor de produccions
de mérit, com « Els mesquins»,
«Amor és joventut», «El pes
del fruit >, «La térra»; de Ca-
vallé, anima del « Centre de
Lectura», de Reus, en la mi-
llor de les seves époques i de
la Revista del mateix, flor i
fruit de la mes exquisida ciuta-
dania i de les seves altres múl-
tiples activitats, sino, simple-
inent, de Pere Cavallé i Lla-
gostera, sense adjectius ni atri-
buts.

La imminéncia de l'estrena de
la seva darrera obra em dona-
va motiu, per mi sempre grat
de parlar de l'amic. tal com es
mereix, i a l'hora, TEATRE CÁ-
TALA necessitava recollir i fer
publiques les opinions de Pere
Cavallé sobre el present i el
futur de la nostra escena. Heus
ací unes preguntes i unes res-
postes fetes a corre-cuita, com
si diguéssim de tren a tren, a-
profitant una clariana en les
ocupacions que un dia d'aquests
va portar a Pere Cavallé a Bar-
celona:

— Qué en penseu, amic Cava-
llé, de la situació actual del
teatre cátala?
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—A criteri meu, la situado
actual no és pas diversa a la
de deu o vint anys enrera. Si
els autors produeixen obres re-
eixides. el públic acudeix a a-
plaudir-les i el nostre leatre do-
na la sensació d'una vitalilat
esperancadora; si els aulors f ra-
cassen, la nostra escena viu a
precari encara que hi hagi ern-
preses que arrisquin els cabals
llurs en un negoci incert. Ara,
com sempre, la responsabilitat
de l'éxit i del iracas rau prin-
cipalment en els autors.

Es evident que vivim un pe-
ríode d'una grisoí1 esbalaidora...
Pero, qué hi farem si solament
Sagarra aconsegueix els sufra-
gis deis espectadors del nostre
temps? Es dolorós que així si-
gui, perqué aquesta manca d'au-
lors capacos d'interessar el pú-
blic no la pot suplir cap ini-
ciativa. No hi ha forca huma-
na que pugui realitzar el mi-
racle de fer brollar deis cena-
cles literaris actuáis els come-
diógrafs i dramaturgs que Ca-
talunya necessita. Ens hem de
resignar a que el temps insos-
pitadament ens els dongui.
Quan aquest fet es produeixi,
quedará represa la historia glo-
riosa del nostre art escénic.

—Creieu necessari un movi-
ment de renovado deis nostres
valors teatrals ?

—Renovado?... En art les re-
novacions es produeixen a la
impensada i de manera espon-
tania. Renovar, modificar cá-
nons, és tasca genial, i de genis
no en produeixen tots els se-
gles. Dissortada fóra Catalunya
si solament en la renovació po-
gués fiar la revifalla del seu
teatre! Sagarra, que, com he
reconegut abans, és l'autor de
mes éxit, broda les seves obres
sobre el mateix canemás que
teixí Pitarra; entre el vodevil
sonor que enriqueix a Santpere
i el teatre líric de Colomcr, no
hi ha gran diferencia. Aixó vol
dir que sense necessitat d'in-
ventar nous models podem as-
solir el reviscolament que per-
seguim.

—El Poder públic de Catalu-
nĵ a, en els actuáis moments de
reconstitució nacional, hauria
d'ajudar el revifament de la
nostra escena?

—El teatre, ara i sempre, ha
estat objecte de comerc; i com
que amb un públic tan reduit
com el de Catalunya aquest co-
meré no pot especialitzar-se, el
, Leatre , ha d'ésser per a tots.
Per tant, els assaigs de renova-
ció, les inquietuds avanguardis-
tes no poden encaixar en el
marc d'un escenari dedicat a
teatre popular. Les temptatives
renovadores haurien d'ésser pa-
trocinades peí Govern de Ca-
talunya. El Poder públic no déu
subvencionar empreses comer-

ciáis, perqué l'ajut no pot ésser
tan fort que justifiqui la im-
posició d'una conducta artísti-
ca; el Poder públic, pero, hau-
ria d'organitzar anualment un
petit cicle de teatre d'art i a la
vegada fomentar els concursos
de teatre «amateur», sota la
base de que les companyies d?a-
ficionats representessin obres
inédites per tal de facilitar ais

autors novells el mitjá de do-
nar-se a conéixer. Aquest siste-
ma fomentaria la formado d au-
tors i actors i avivarla l'amor
deis públics rurals i de subur»
bi peí nostre art escénic.

—Quines suggeréncies us ins-
piren el futur i les possibilitats
del leatre cátala?

—En quant a suggeréncies,
res mes que insistir en la ne-
cessitat d'eslimular el teatre « a-
mateur», que en totes les épo-
ques ha estat el refugi del nos-
tre repertori.

Entenc que els autors, lluny
a'establir drets extraordinaris,
haurien de donar ais al'icio-
nats les máximes facilitats, per
tal que poguessin representar
les obres que mes els plagués-
sin. Com mes es divulguin les
produccions deis mestres, mes
vitalitat assolirá el nostre Tea-
tre Cátala, peí qual venim o-
bligats a treballar amb el ma-
jor entusiasme i desinterés.

FRANCESC CURET.-

ELS NOSTRES AUTORS
VISTOS PER DANIEL MASGOUMIERY

Pere Cavallé
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TEATRE CÁTALA ROMEAj 4 Novembre.- Estrena de la comedia en tres actes
«APTA PER A SENYORES», de J. Millas-Raurell

Advertiment previ

Com hauran observat els nos-
tres amics Uegidors, cada ve-
gada que s'estrena una obra tea-
tral catalana, procurem donar-
hi el nostre desinteressat con-
curs, publicant préviament qual-
ques impressions sobre la ma-
teixa o el fruit d'una conver-
sa amb 1'autor, sempre que ai-
xó siguí possible, i hem acom-
panj^at la informació amb iins
gravats que representen quan
menys el nostre bon desig de
col-laborar a la propagado i bon
éxit d'una manifestado teatral
catalana.

Per manca d'opartunitat, no
ens lia estat possible de se-
guir abans de Festrena de «Ap-
ta per a senyores », del senyor
Millás-Raurell, el costum que
tenim establert i que hem a-
plicat a les estrenes de les o-
bres de Josep M.a de Sagarra,
Ramón Vinyes i, avui mateix,
a la de Pere Cavallé.

Que ens perdonin Fautor i
els Uegidors la manca de pre-
visió o bé l'excés de confianca,
no pas la nostra negligencia,
puix precisament, abans que
ningú, varem donar en el nú-
mero 4 de TEATRE CÁTALA,
del 22 d'octubre, un tast de Far-
gument de la comedia «Apta
per senyores», que amb carác-
ter de prova i sota el títol
de « El collaret -de Rosa », va re-
presentar-se el día 16 del ma-
teix a l'« Orfeó de Sans ».

Estrenada ja l'obra i feta pú-
blica l'opinió de la crítica, a
la qué havem de sumar el cri-
teri del nostre cronista de tea-
tres, que va tot seguit, creiem
que podem suplir l'habitual in-
formació previa amb la trans-
cripció de les següents declara-
cions del senyor Millás-Raurell,
que ha publicat la premsa dia-
ria:

« Amb « Apta per a senyores »
he volgut fer una comedia a-

gradable. Encara que algunes
escenes tinguin una certa comi-
citat, vull aclarir que no he tin-
gut la intenció de fer una obra
cómica en el sentit que es dona
correntment, entre nosaltres, a
aquest qualificatiu. No m'he
proposat de provocar en el pú-
blic la rialla grassa; em basta
que somrigui.

Si hagués de trobar a la nie-
va nova comedia antecedents
modélics, els buscarla a les co-

J. Millás-Raurell

medies de societat angleses, es-
til Wilde, potser. Pero he de
declarar que aquesta influencia,
en el cas que hi siguí, Fhe tro-
bada a posteriori i no m'he
imposat en escriure-la cap mo-
del determinat.

Em plauria d'haver donat al
Teatre Cátala una obra diver-
tida, de bon gust, que s'escol-
tés agradablement i que contri-
buís a donar el to que desitjo
per a l'escena del meu país.

Millás-Raurell».

Crónica de l'estrena
Les primeres escenes de « Ap-

ta per a senyores», tant per
Fambient com per la calitatdels
personatges que ens hi son pre-
sentats, ens fan preveure que

1'autor es proposa endinsar-nos
en el món térbol de Faferisme
i descobrir - nos - en les nafres
mes purulentes.

No és així, pero. Tot plegat
no passa del camp imprecís de
les insinuacions; la comedia de-
riva cap a camins mes planers
i el que ens pensavem que cons-
tituiría el motiu principal de
l'obra es converteix en un mer
pretext per a crear un seguit
de situacions, certament interes-
sants i divertides, i posar en
contrast sentiments i estats d'á-
nim diversos, que fan que a-
questa comedia s'escoiti amb
gust i amb interés creixent i
sostingut fins a la darrera es-
cena.

Així i tot, quan cau la corti-
na al final del tercer acte, ens
senlim un xic desencisats, com
si haguessim estat victimes d'un
amable- engany. Complaguts es-
coltant les belles escenes de la
comedia, no ens hem adonat
de la traca de Fautor en esca-
motejar-nos tots els caires col-
pidors i apassionants que el
plantejament de l'obra havia fet
concebre que hi trobariem.

El tema — Fargument, si vo-
leu, — de «Apta per a senyo-
res », és la seva qualitat menys
remarcable. Si intentessim re-
sumir-lo, topariem amb no po-
ques dificultáis. Ens caldria
passar per alt molts detalls, que
Fautor tampoc cura d'explicar-
nos i no sabriem com treure
en ciar el motiu de mantés si-
tuacions, que no trobem justi-
ficades de cap manera o, si
per cas, de manera poc ente-
nedora. L'autor tira al dret —
entretingut en co episódic — i
li falla el cop d'ull necessari
per a establir la unitat de con-
junt que requereixen aquesta
mena d'obres, per lligar tots
els extrems i coordinar-los en
una perfecta solució de conti-
nuitat.

Com ens explicarem, dones,
que una comedia d'estruclura
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imprecisa, bon xic confosa, s'es-
colli amb tanta complaenca i
amb tant d'interés?

Perqué Millas Raurell, amb
un enginy admirable, sap man-
tenir-se dins una Iónica enlai-
rada de dignitat artística. Sap
evadir-se amb destresa del pe-
rill de caure en els aixelebra-
ments del vodevil, tant cora en
el de deixar-se dominar per les
truculéncies del melodrama i fen
mig de conílictes i situacions
que participen deis dos generes,
produeix escenes de comedia
tan deí'initives com la del « Ba-
ró» i la « Baronesa», en el se-
gon acte, de pujada i elcgant
comicitat, i la de la Junta del
tercer, que plan Leja, desenrot-
lla i resol amb una netedat i
amb una precisió gairebé me-
cánica. Tota l'obra és un seguit
d'escenes tan ben estructurades
com aqüestes i és per elles (in-
dependentment de l'interés que
pugui despertar la trama) que
Patenció de l'espectador no s'a-
fluixa ni un moment.

El diáleg és una altra de les
qualitats que contribueix a
mantenir entretingut l'auditori.
Precís, just, elegant; res hi és
sobrer ni res hi baldeja. Té
una vivesa captivadora, unadis-
tinció de gran Lo. Si l'autor n'es-
porgués certes meüculositats
gramaticals que en mants pas-
satges en comprometen la na-
turalitat, no dubtariem gens en
atorgar-li el mestratge en aquest
aspecte de la seva obra tea-
tral.

Remarcarem, també, la técni-
ca ágil amb que desenvolupa
i resolt algunes escenes de com-
promesa densitat. En un mateix
moment veiem avencar tres ac-
cions simultánies. Tres diálegs
que sense confondre's en 11 ur
diversitat i donant-no's cada un
el matís deis respectius interlo-
cutors, serven una certa unilat
i ens sitúen perfectament. Tal-
ment com la cambra cinemato-
gráfica escruta diversos estats
d'ánim i situacions dissemblants
amb intervals no mes de se-
gons, a'ixí Millas Raurell, amb
molts menys recursos, troba la

manera de fer-nos saber en un
mateix moment com reaccionen'
els seus personatges davant un
fet determinat.

Aixó, que a nosallres ens sem-
bla un mérit i un camí a se-
guir pié de prornetences, algú
va reputar-ho com a defecte,
allegant la manca de realitat.
Si en situacions semblants els
personatges diguessin o penses-
sin en veu alta, objectaren, no
acabaría pas la cosa com aca-
ba en la comedia. L?allegació
és pueril; la realitat, la huma-
nitat de la obra — ficció en si
mateixa — no pot raure pas en
la justificado mes o menys re-
eixida d'una entrada a escena,
sino en la veritat i en la ló-
gica deis sentiments o les pas-
sions que fa viure. El pintoresc
no ens diu gran cosa. Beure
en porro vi de taberna o men-
jar pollastre en escena, esde-
vindran fets vertaders, de posi-
tiva realitat; els personatges,
pero, tot i menjar i beüre sen-
se ficció, poden ésser buids com
ninots de paller.

[•i
* •

El dia abans de la estrena, el
Sr. Millas Raurell, parlant de la
seva darrera comedia, l'empa-
rentava al teatre d'Oscar Wilde.
No pas com un propósit deli-
berat, sino potser per influen-
cies del subconscicnt. Es a dir,
hi descobrí la semblanca quan
ja la obra esta va llesta, en una
mena d'autocrítica condescen-
dent.

Sobre aquest fet no hi volem
aprofondir. Ens aconlentem, de
moment, en que aquesta pro-
ducció servi, de les obres de
Wilde, el perfum extern; la gra-
cia i 1'encís del diáleg. Reco-
neixem en Fautor un tempera-
ment molt ben dotat i una
cultura prou forta per arribar
a atenyer cims mes alts, per
arribar a fer un teatre de la
solidesa del de Wilde, o prou
:sólid per no recordar-nos a
.Wilde.

***
Parlem deis actors. Diguein,

sense embulls, que es produi-
ren amb manifesta inseguretat:

anaven «peíxos», particular-
ment els peixos grossos. Així
i tot se'n sortiren airosament
i lio feren amb prou discreció
per no irritar-nos.

La senyoreta Alonso tingué
l'avinentesa de fer-nos conéixer
plenament les seves condicions
mes sobressorLints. Es produí
amb una sobrietat i elegancia
remarcables, amb una justesa
i una continenca mereixedores
del mes sincer elogi. En una
aclriu, de la seva joventut, que
li cal sovint esdevenir estrident
per a fer-se remarcar, la seva
discreció es fa encara mes me-
ritoria.

La Sra. Morera posa la seva
llarga experiencia a contribució
d'un paper fet a mida i no
cal dir com va sortir-se'n d'ai-
rosa. No així la Sra. Vila, que
hagué de Imitar amb un perso-
natge que sois en comptats nio-
ments cncaixava amb el seu
temperament.

Deis homes volem esmentar
en primer terme al Sr. Gim-
bernat. No sé per quina causa
li teniem certa mania que feia
que sempre el miressim amb
prevenció. Aquesta temporada,
pero, ens hi hem reconcilia! to-
talment. Ja en « Desitjada» ens
va semblar un altre actor. En
« Apta per a senyores » juga el
seu paper amb una gracia e-
xemplar. El matisa, sense exa-
geracions, cosa que no podriem
pas dir del Sr. Giménez Sales,
que no arriba a despendre's
deis amaneraments adquirits en
temporades anteriors i en un
genere distint, que recorda
massa.

El Sr. Ventayols va comen-
car molt insegur. Després ana
aplomant-se i ens forní una ac-
tuació forca reeixida. El senyor
Daví solament va plaure'ns en
els insíants que el seu rol ad-
quiría tensió dramática, quan
era Tactor que és en Daví. En
els altres moments, si be no
arriba a desentonar — cosa im-
possible en un home de la seva
categoría — resta tan apagat
que ens sembla que podia fer
quelcom mes. En quant al se-
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nyor Amorós, discret. Potser ac-
centua amb excés la caricatu-
ra. Cal teñir present la forma
amb que es produeixen els de-
més personatges, per no desen-
liar. El matís que dona al seu
paper potser ens hauria plagut,
si la obra hagués eslat porta-
da de cap a cap amb ritme de
vodevil. Tal com fou jugada,
el personatge interpretat piil sc-
nyor Amorós queüá desorbita!.

***

De la presentado, no mes en
farem remarcar la bona volun-
tat dé Fempresa en voler ofe-
rte-nos les obres amb dignitat.
Tot amb tot no passa d'un bon
desig. Decoracions de la cate-
goria de les estrcnades en « Ap-
ta per a senyores» hom no
arribará mai a dir-ne que son
do lentes. No arriben a ésser-
ho; pertanyen a un genere que
no sabriem incloure enlre els
que poden catalogar-se entre les
obres d'art.

Del vestuari, ni una paraula.
Senyores meves: no fora pos-
sible aconsellar-se amb un bon
modista, abans de despendre di-
ners en íer-se roba, que en les
acotacions de la obra deu cons-
tar que ha d'ésser elegant, de
bon gust, etc., etc.? O es que
nosaltres no entenem una pa-
raula en modes?

V. CALDES ARüS.

Informado
de la setmana

TEATRE CÁTALA ROMEA
El programa de la setmana'

s'ha desenvolupat tranquilament,
representant-se els tres grans
éxits «Desitjada», «La volta al
món en -patinet», i «Apte per a
senyores».

S'ha reprisat també, en única
f un ció, «La puntaire».

E"s diu que aviat donarán una
traducció de Fautor francés
Francis de Croisset i que el pro-
per mes de desembre s'estrenará

TEATRE CÁTALA

una obra de Carle.s Soldevila.
Xaturalment, TEmpresa esta-

rá tam.be a l'aguait de l'obra que
resuiti premiada en el Concurs
«ígnasi Iglesias», puix el vere-
dicte del J urat es coneixerá el día
trenta de novembre actual.

íüAfftH

Diumenge passat la Compa-
nyia Pujol-Fornaguera, posa en
escena la comedia en quatre ac-
tes «La Xocolatereta», de Paul
Gavault.
- Amb satisfácelo consigném
que la. sala d'espectacles d'a-
quest teatre, feia goig; estava
plena completament i els aplau-
ciments no es feren regatejar,
per bé que tots els que estaven
encarregats de l/execució de l'o-
bra la jugaren admirablement,
Gestacant-se la Sra.. Teresa Pu-
jol que'ns feu una «Benjamina»
justa d'expressió i de figura,
lambe la Srta- Clara Hossas tin-
gué rnoinents feligos, igual que
els senyors Fornaguera, Pujol, i
Estivill.

Aquesta companyia ens té
tant ben acostumats en go que. fa
referencia a la presentado de les
obres, que ens va venir de nou,
que en el quart acte, el taller del
pintor fos presentat amb tant
poc luxe, contranam.ent a £0 que
demana 1/autor i un xic rñassa al
peu del carrer que es veia. al
fons.

CENTRE AUTONOMISTA DE
DEPENDENTS

Avui dissabte, a les deu en
punt de la vetlla, es celebrará la
segona sessió de «Teatre Selec-
te», amb 1'estrena per la Com-
panyia d'Art Dramátic Buxadós-
Rovira del drama en tres actes
«El vedell d'or», de Pere Cava-
llé.

El repartiment de personatges
de l'obra és com segueix:

«Marta», Sra. Buxadós; «Ju-
lieta», Sra. Jofre; «Martina», Se-
nyora Prats; «Caries Vallmajor»,
Sr. Rovira; «Fabiá», Sr. Gener;
«Fabrici», Sr. Riera; «Casellas»,
Sr. Oller; «Serradell», Sr. Guar-
dia; «Senyor. Roure», Sr. Farga;
«Senyor Roses», Sr. Biosca;
«Criat», Sr. Comas.

Sugéestíons í
comentaris

Fa uns vint anys, poc mes,
poc menys, que totes les enti-
tats foranes, majorment les que
tenien un caire catalanesc, el
primer que procuraven era bas-
tir un escenari, per modest que
fos i formar un elenc d'« ama-
teurs», tots ells socis de la ma-
teixa entitat i tant o mes mo-
destos que 1'escenari. Molts d'a-
quests escenaris eren construits
per aquests entusiastes en llores
de lleure, afegint-hi de mes a
mes llur esforc pecuniari, que
no podía pas ésser quantiós.

En la majpria deis casos, la
tcnacitat i 1'entusi'asme géneros
d'aquests modestos aficioiiats, es
veieren recompensáis amb una
conlinuitat afalagadora per ells
i, en definitiva, per al Teatre
Cátala que pía bé que ho ne-
cessitava aleshores, tal com ara,
si mes no.

Yingué després una mala ton-
gada desagradable per a tots i
de la qué se'n derivaren funes-
tes conseqüéncies. Comencá el
Sindicat d'Actors oposant mil
entrebanes i imposant condi-
cions sorprenents i des-orbita-
des a totes les senyores que
es veiessin « obligades », aques-
ta és la paraula, a, actuar en
teatres d'aficionats per no ha-
ver pogut trobar una contrac-
ta en els professionals. Per
cert, que entre aqüestes actrius
n'hi han moltes que després
han passat a primeres figures
i que aleshores, a falta d'altra
cosa, actuaven en les agrupa-
cions d'« amateurs» tot des-
afiant retrets, amenaces i coac-
cions de llurs companys de pro-
fessió.

Podem dir també que bona
part deis ingressos deis nostres
autors, es devia, com es deu
encara, a les assídues repre-
sentacions pels ' quadros d'afi-
cionats, malgrat les intromis-
sions de teatre estranger, en
forma de traduccions, arranja-
ments i plagis, enemics i enire-
banes que sempre hem tingut.
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Una altrá circumstáncia, pot-
ser la mes poderosa, que va
afeblir en gran part í'entusias-
me teatral de les joventuls íou
l'expansió del fútbol, que co-
mencant amb l'escusa del des-
enrotllament físic va acabar en
espectacle obsessionant i abas-
segador. El camp de fútbol ar-
reconá els escenaris, i com si
plogués sobre mullat, les sales
decoroses han estat envaídes
peí cinema. ;

Es ciar que, com sempre i
a tot arreu, hi han excepcions
i hom' remarca com una mena
de reacció favorable, la qual
caldria estimular i canalitzar.

Bé está el camp d'esports;
pero no ha d'ésser cosa de pre-
ocupar-se'n tota la setmana,
parlant exclussivament de cap
a cap de la mateixa, deis par-
tits del diumenge passat i deis
que vindran. Aquesta obscssió
ridicula que patim a casa nos-
tra no té exemple en cap país
del món, ni en els mes espor-
tius. L'hora normal ha d orde-
nar correctament i regularment
les seves activitats, els seus es-
piáis i divertiments i al costat
de l'esport, de l'excursió, deu
haver-hi un lloc per a les lee-
tures i per al teatre i, natu-
ralment, a Catalunya, per al
Teatre Cátala.

Aixó és mes evident ara quan
tots plegats ens decidim a re-
construir la nostra Patria re-
naixent i havem de fer-nos car-
ree de la responsabilitat indi-
vidual i collectiva que per a-
quest fet hem contret.

C. BIGAS MUNNE.

Consultori
Des d'aquesta secció procura-

rem contestar setmanalmenl les
consultes que ens arribin rela-
uves a coses del TeaLre Cata-
la. \ ol dir que faciJUtarem dades
reierents a Jtets, aspectes o mu-
menis de la historia del nosLre
ieatre. Tota persona que tin-
gui un dubte per esvair, una
coníusió nascuaa de ia ímpre-
cisio d una data, interés per a
averiguar quelcoin, pot adivcar-
nos i oportuna pregunta, segur
de que sera deguciament e\a-
cuada. (¿o que unicamenL es de-
mana es que sien les pregun-
tes tan clares i concises com
iarem de manera que ho siguin
les respostes.

Joan Serra K — Barcelona.—
Les edicions de «Civilitzats, tan
mateix», publicades iin ara son
dues: una, feta a l'any 1921,
compresa en un volum titolat
«Una atzagaiada 1 altres con-
tes», que ultra la comedia conté
cinc treballs literans i val 2'50
pessetes. L'altra, publicada ai
1927, correspon a una collecció
dita «Biblioteca literaria» i porta
el titol, «Tres comedies». Son
aqüestes, «Civilitzats, tan ma-
teix», «Els milions de l'oncle» i
«Bola de neu». Es ven a cinc
pessetes.

Daniel Ponsá. — Barcelona—
La darrera obra pintada per So-
ler i Rovirosa fou el drama «El
comte l'Arnau», de Frederic So-
ler, estrenat al Romea el mes de
gener de 1899- Relativament a
go que s'ha escrit referent a l'o-

,bra de Soler i Rovirosa no hi ha
un pam.. de net. Les referénciés
fin ara' publicades son totes de-
ficients, per no dir equivoca-
des. Será una llástima, pero es
aixís.

Felip París. — Masnou. —
L'aficionat badaloní Joaquim
Casas traspassá en el mes de ge-
ner de 1921.

V. Espmaíí Farreras. — Man-
resa. — La mt de 1'estrena de
«L'héroe» no esdevingué res d'a-
normal. Les coses, pero, anaren
després de la manera que veu-
reu.

Els comentaris suggerits per
l'obra ais concurrents a la pri-
mera representació foren avivats
a l'endemá per qualque versió
maliciosa escampada per una
part de la premsa. Les referén-
cies del drama, mes aviat defor-
mades, sembraren el disgust en-
tre la guarnició barcelonina, la
qual es feu un deure de protestar
de l'abast de l'obra.

L'estrena de «L'héroe» s'es-
caigué a la mt d'un divendres,
üia 17 d'abril del 1903. La sego-
na representació es fixá per a el
diumenge., día 19, a la mt. Mo-
ments abansde comengar aques-
ta fou enganxada al cartell una
nota manuenta, que deia: «Per
indisposició del senyor Martí es
suspén la segona representació
de «L'héroe», anunciada per
aquesta nit- — Én substitució
d; aquesta obra es posará en es-
cena la comedia, «Éls calave-
res». — Ais senyors que no's
conformin, etc., etc.»

Tal fou la veritat que podriera
clir-ne oficial. L'altra, la verita-
ble, era que un bon nombre de
müitars de diverses categories
havien com.prat durant el día bo"
na cosa de entrades i localitats
per a la funció, detall importan-
tissim que arriba a preocupar a
1'empresa, ja inquieta per certa
mena de veus arribades les se-
ves o'ides.

Temerosa per go que pogués
passar, demaná l'empresa al go-
vernador, qu'era Caries Rotwos,
que garantitzés, com era de llei,
l'oidre a l'interior del teatre, car
es tractava de representar una
obra sancionada per l'autoritat
governativa, i de la defensa d'ú-
na empresa creada a l'empar de
les disposicions legáis sobre es-
pectacles, especialment sobre
teatres.

Rotwos respongué al réquerí-
ment amb evasives; fugint d'es-
tudi, com. vulgarment es diu.
Una de les raons allegades fou
la de que necessitava les forces
a les seves ordres per a vigilar
els nombrosos mitings electorals
anunciats per a aquells dies, et-
cétera, etc. Davant de la inhibí-
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ció del governádor determina
Pempresa de canviar l'obra i do-
nar temps a que s'esva'is l'at-
mósfera creada al voltant de la
mateixa.

En semblar-li que el succés
era oblidat, anuncia 1'empresa
dues representacions de «L'hé-
roe» per a un diumenge, dia 10
de maig, tarda i nit, representa-
cions que tampoq arribaren a do-
nar-se car es digué haver revis-
colat l'anunci la maror existent
entre el nucli militar, per^ a aUu-
dir B\ qual s'emprava aleshores
l'eufemisme que era dir, adeter-
rainats elements».

S'afegi i tot, que per una des-
tacada autoritat regional, que
rr-olt be podía ésser el capita ge-

neral, havia estat cursada al go-
vernador una comunicado rela-
cionada amb l'assumpte; que
com. a conseqüencia de T esmen-
tada comunicado significa el cap
de policia a l'empresa la possibi-
litat de qué el dia que es repre-
sentes el drama esdevingués un
conflicte al teatre. Com malgrat
totes les admonicions insistís
l'empresa en mantenir el seu
dret, fou Ramón Franquesa, ge-
rent i representant de. la matei-
xa, cridat al govern civil on li fo-
ren formulades altres advertén-
cies mes ampies i mes concretes.
Resultat d'unes coses i altres fou
retirat novament el drama del
cartell, aquest cop ja per temps
indefinit.

Després de £o qué acabo de
contar, no es representa aL'hé-
roe» fins el dia 31 de gener de
igo4, en qué el posaren els afi-
cionats d'una entitat dita «Cen-
tre Nacionalista República Nova
Catalónia», radicada al Poblé
Sec. Al cap de quatre anys rea-
pareixia el drama a les taules del
«Foment Martinenc», fet també
per aficionats.

La primera representado pú-
blica de «L5héroe», descomptada
la del Romea, la dona una cora-
panyia dirigida per Antoni Piera
al teatre Principal, de Gracia, el
dia 17 dé desembre de 1916.

L'ARXIVER.

TEATRE CÁTALA "AMATEUR"

SANT FELIU DE GUIXOLS; «La canco del Vell Cabres», de Ventura Gassol,
amb il'lustracions musicals de Josep M.a Vilá

A Sant Feliu de Guioxls, la be-
lla i cultissima ciutat, va
teñir lloc el dilluns, dia 7, un
vertader esdeyeniment teatral
organitzat per la prestigiosa
«Agrupació Romea» d'aquella
població, en el qual es posa de
mamfest una vegada mes la taS-
ca meritoria que venen portant
a cap, arreu de Catalunya, les
nombroses seccions d;«ama-
teurs» que treballen constant-
ment per renlajrament del nostre
teatre.

Es representa «La cangó del
veli Cabres», estrenant-se unes
íllustracions musicals del jove
compositor Josep M- Vilá — se-
gons resaven modestament els
programes -Íllustracions que han
resultat ésser, pero, tal com in-
dú:avem en la nostra darrera
crónica, la revelació del tempe-
rament musical de Vila, el qual
amb la valenta partitura d'a-
questa obra, ha comengat a en-
filar els esgiaons que han de si-
tuar-lo, en un temps relativa-
ment no massa llarg, entre les
primeres figures del moviment
musical cátala.

El jove mestre se'ns m.ostra
en aquesta obra coneixedor bas-

Ventura Gassol

tament de la técnica musical,
que domina i sap aplicar ager-
manant-la amb una justesa i
concepció admirables, en els

pasatsges de cant.
L'obertura del primer acte és

la millor part d'aquesta joia mu-
sical. Está constituida per. unes
pagines ínspirades que impres-
sionen desseguida, fan seu Fá-
nim de l'auditori per llurs acords
vibrants i atrevits que emocionen
i entussiasmen, predisposant el
públic favorablement a la ovado
unánime amb que fou premiada
aquesta obertura.

Uns passatges, després, inter-
calats en l'obra, inspiradissims
i de factura elevada, en el quals
és on es desplega mes amplia-
m.ent el talent del music.

D'entre les diferentes ülustra-
cions totes encaixades al mo-
ment que es canta, criden pode
rosam,ent ratencio els sons har-
moniosos que acompanyen el re-
cital que fa «Roser» de la llegen-
da del pou, i la melodia deis
acords amorosos i suaus que es
deixen sentir sempre que els ac-
tors fan referencia alfill esperat.

Els choráis inspirats i apro-
piadissims.

Vilá ha assolit un éxit assenya-
lat en la musicació de «La can-
9.ó del vell Cabres», i l/obra ma-
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teixa ha guanyat en emoció i in-
tensitat.

Els versos vigorosos de Gassol
semblava que demanessin la ins-
piració del músic que vingués a
recollir i concretar la melodía que
es veía néixer de dins de la pro-
pia entranya de l'obra, i han tro-
bat l'artista adequat en Josep
M. Vilá.

Concretant, ha estat la vetlla-
da que ressenyem, una acurada
representado de Teatre selecte
en la qual s'han tingut en comp-
te els mes insignificants detalls.
Tant els intérprets com els qoii
han col-laborat en la mateixa, ho
han fet guiats solament per un
esperit d'art i de superació que
no poden pas oferir-nos per cert
els artistes professionals si a la
llur habilitat no hi afegeixen
emoció i entusiasme.

Aquesta vetllada ens ha vin-
gut a afermar una vegada mes
en el convenciment de qué el nos-
tre teatre ha d'esperar deis
«arnateurs» precisament 1' aleña-
da vivificadora que remmeni per
la ruta que l'ha de conduir a l'é-
xit i a la gloria que tots li desit-
gem.

Els que, enduts per un pessi-
misme exagerat, extenen a cada
raoment la papereta de defunció
del. Teatre Cátala, havien d'estar
presents a la susdita manifesta-
ció artística per a convéncer-se
de que sap despertar del seu
atuiment i manifestar-se pletoric
i vigorós quan móbils generosos
de depurado, saben encarrilar-
lo.

>sep M,

El Conseller de Cultura de la
Generalitat, el poeta Ventura
Gassol, al qual estava dedicada,
com a homenatge, la festa que
hom. celebrava, adregá al final
unes eloqüents i sentides parau-
les de remerciament al nombrós
i escollit auditori que omplenava
el teatre i feu fervorós elogi del
mestre Vilá, per la seva inspira-
da partitura, animant-lo a seguir
sense defalliments el camí em-
pres amb tant encert.

L'obra fou excel-lentment in-
terpretada per les senyoretes P.
Casanovas, L. Miralles, P. Mar-

tell i M. Miralles i els senyors
Benet Escriba, director del qua-
dro escénic, Trías, Jacomet, Ca-
sanovas, Riera, Font i Pruja. Els
choráis anaren a carree de la
«Secció Choral Romea» i l'or-
questra, composta de 32 pro-
fessors, fou dirigida per l'autor
de la música.

Entre el públie selectissim que
ompiia de gom a gom la sala i
dependéncies del Teatre Nove-
tats, hi veiérem, a mes del se-
nyor Ventura Gassol i la seva es-
posa, al Comissan de la Genera-
litat senyor 'Irla, que portava la
representado del President Fran-
cesc Maciá, el senyor Jaume
Rcsquelles, president de «Radio
Associació». el secretan del «Pa-
tronat de Teatre Cátala», senyor
Liuis M.a Bransuela i la seva es-
posa, l'alcalde de Sant Feliu de
Guixols i altres personalitats po-
litiques, artistiques i literáries,
entre elles el pintor senyor Pau-
sas.

L'«Agrupado Romea», que ve
lluitant amb una fermesa i con-
tinuitat admirables per la digni-
ficado del nostre teatre, pot es-
tar ben satisfeta i vagi la nostra
felicitació mes sincera a les dues
seccions — choral i dramática—
que la componen, la qual fem ex-
tensiva a les entitats musicals
que han col-laborat a la festa.

L'obra fou radiada per la «Ra-
dio Associació» i davant de l'é-
xit aconseguit hom parla ja de
convertir-la en ópera i de repre-
sentar-la a Barcelona.

M. B.

Ventura Gassol, Josep M a Vilá i el quadro «Agrupado Romea», al final de la representado de «La canijo del Vell Cabres»
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Informado
BARCELONA

CATALUNYA. — L'agrupa-
ció «Foc Nou» que dirigeix el se-
nyor Prats, interpreta diumenge
passat, l'obra cómica «Com
s'enreda la. troca», amb forga
discreció, per part de les senyo-
retes García i Xiberta i els se-
nyors Prats, pare i fill i García,
Jordá Altet, Saló i Balart.

L'autor, Graells i Castells que
assistí a la representado, es veié
obligat. a presentar-se al final del
segón i tercer acte en mig de
forts aplaudíments.

TEATRE ESCOLA. - - El día
y de desembre, tindrá lloc en
aquest Teatre, un benefici a ca-
rree deis empleats de la casa Es-
pasa - Calpe i destinat a l'Hospi-
tal de Tuberculosos, estrenant-
se l'obra en tres actes «Entre
enganys, l'amor arriba». L'obra
será interpretada pels amateurs
de l'Agrupació d'art «Renaixe-
ment».

GRACIA

SOCIETAT «LA LEALTAD».
—Diumenee darrer tingué lloc la
inaugurado de la temporada de
teatre a carree de l'elenc a>ue di-
rigeix el notable actor Enric De-
venat, representant la comedia
en tres actes «Tugada suprema».
El secret d'aauesta obra rau en
Finterés aue desperta en el pu-
blic, el retorn d'un personatge, i
aquest interés fou sostineut neis
míe iugaren la comedia, fins l'úl-
tim moment, qual cosa diu molt
a. favor del «amateurs» d'aquesta
societat, car tots en llurs respec-
tius napers. saberen viure les es-
cenes amb intensa emoció. fent-
se aplaudir a cada final d'acte.

Conxita Ainaud i Osear Grau
ens digueren el segon acte amb
pa.ssió. di^ne d'un aplaudiment.

Osear Grau seria un excellent
«"•alan» iove si a conseguís des-
pendre's de la monotonía de dic-
ció oue a voltes 1̂ neriudica. ia
míe de gest. de fisrura i de sitúa -
ció sempre estn iust; molr bé en
Tonouim Vicents en el «lutge»;
és un bon element. Fls de^és
compliren a hasta ment. Cal feli-
citar al senvor Devenat ner 1'en-
certada direccíó i presentació.

El públie, forga nombrós, sor-
tí satisfet de la vetllada.

Per demá diumenge, teñen
anunciada una vetllada a profit
d'un soci de la Secció Choral de
la mateixa entitat. Posarán en
escena «El cor del poblé», i com-
pletará el programa l'Agrupació
Coral que dirigeix el Sr. Josep
López, executant l'«Himne de
l'Arbre Fruiter», «Les Flors de
Maig», Cant a la vinya» i «Els
segadors».

Ens comuniquen que aquesta
iraportant Societat Obrera ha en-
trat a formar part de la «Fede-
ració Catalana de Societats de
Teatre Amateur» i que es prepa-
ren per a prendre part en el II
Concurs de Teatre Amateur.

SANT ANDREU DE PALOMAR

CASAL CATOLIC. — S'ha re-
presentat amb forga exit per l'a-
plaudit elenc dramátic del Casal,
l'obra en tres actes «La Furia»,
de F. Bonaventura, oue obtingué
el primer premi en el concurs or-
ganitzat per la «Biblioteca Popu-
lar de Teatre Católic».

El nombrós públie que assistí
a la representació, reclama la
presencia de l'autor a Pescenari
i 1'ovaciona amb entusiasme.

Es distingiren els intérprets se-
nyors Tové, Burló, Aloi, Mari-
mon, Bonacalocha. Carcassona,
Cuixart, Safont, Carreres i Ba-
talla.

SANTA EULALIA DE VILAPIS-
CINA

CENTRE COOPERATIVA
«L'ESPERANCA». — Les darre-
res obres representades en
aquesta entitat, han estat «Com
s'enreda la troca», «Jog-ant amb
el amor» ] «Els iocs deis disba-
rats». En la interpretació de les
rrateixes cal esmentar els se-
nvors Collell. Fuentes, Navarro,
ca.msó. Merino, i especialment
les fienvoretes Navarro, Honcs,
Guadal! i Hernández.

AUXILIAR ETTLA-
LTENC. — Amb un bon elenc,
actúa en anuest local, la com-
pinvia oue dirigeix Guillem Bru-
p-ueras. Parlarem de les funcións
nue nosin en escena, car és de
les entitats nue té mes cura en
les presentacíons.

ARENYS DE MAR

El dia de Tots Sants, l'«Agru-
pado Teatral Pinedenca» posa
en escena «L'escorgó», essent
molt aplaudida la interpretació
de les senyoretes Pilar i Cándida
Carretero i els senyors Emili Fil-
bó, Josep Sabater, Pere Pera,
Enric Puigvert i Pere Reniu. Com
a fi de festa representaren la
pega «A les fosques».

CARDEDEU

SOCIETAT «ELS TRES PINS»
— La Companyia d'Amateurs de
Tesmentada societat ha repre-
sentat amb bon exit «L'ánima es
meva», d'Ángel Guimerá i la co-
media «Els porucs», de Ramón,
Franqueza.

CASTELLAR DEL VALLES

STNDICAT AGRÍCOLA HAR-
MONÍA. — Aquesta important
entitat ha organitzat una tanda
d'escollides funcions de teatre
cátala. Darrerament ha estat re-
presentada l'obra «El Mistic». de
Santiaeo Rossinyol, per la Com-
panyia Gibert.

CRANOLLERS

ORFEO GRANOLLERT. —
L'«Esbart Artistic», de dita en-
titat. dona el dia "de Tots Sants,
davant d'un nembrós i selecte
n^blic. una reDresentació de «Els
filis», de Millas-Raurell.

Foren els encarregats d'inter-
nretar-la les senvoretes María
Elies i Teresa Salamero i els
sepvors Salvador Mit]á, Pere
JVfolins, Ferran Salamero, Fran-
ce^c Riera i Sadurní Florensa.

La bonica presentació i el con-
iunt ouasi perfecte nue els exe-
c'itants donaren a la renresenta-
r\6 mereixeren l'aplaudíment de
Pauditón nue celebraren el bon
comengament de la temporada.

IGUALADA

TENTRE CATOT JC. — Fl da-
dinmenee la Secció d'Ama-

dona una escollidá sessió
i representant el dra-

ma «La creu de la masía», de
Frederic Soler-
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MANRESA

TEATRE CASAL REGIONA-
LISTA. — La diada de Tots
Sants, a la tarda, va celebrar-se
en aquesta societat una vetila-
da.-tertúlia, composta la primera
part de un escollit recital de can-
cons catalanes molt ben canta-
des per la senyoreta Montfort,
solista de l'«Orfeó Manresá»,
acompanyada al piano peí mes-
tre senyor Blanch. El baríton se-
nyor Ferrer, també es feu aplau-
dir en les composicions que va
executar acompanyat per Ja pro-
fessora de piano senyoreta E.
Mas. Un estol de novells aficio-
nats representaren la pega «L'he-
reu Pruna», essent molt aplau-
'dits els senvors Alegre, J. Vila,
A. López, Gros i Clotet. De la
segona part, no val la pena de
pqrlar-ne puix creiem que es per-
dre el temps representar actes
del «Tenorio» i mes en la forma
poc seriosa com foren executats.

TEATRE TOVENTUT CAR-
LISTA. — Diumenge passat, a
la tarda, novament 'donaren fe
de vida els aficionats de la casa
amb la representa ció de «El co-
mediant Sullivan», i el sainet en
nn acte, «En Joan Trapella». En
la primera va revelar-se tota una
actriu la senvoreta Dolors Ciuró,
peí seu treball. puix tingué mo-
ments molt feligos i la seva ac-
tuació en coniunt fou molt cele-
brada- Val a dir que la secunda-
ren molt bé els joves senvors
Torras, García, Camprubí, Mas,
Duocastella, Gonzalo i Vidal. En
la peca també van escoltar
aplaudiments els senyors Mollet
i Caellas.

MATARO

CASA DEL POBLÉ. — Els es-
tudiosos «amateurs» que compo-
nen la Comoanvia «Renaixe-
meni» tingueren el srest humani-
tari de donar una funció a nrofit
'VI sen companv Severiá Gimeno,
nnp es troba sreument malalt.

^os^ren en escena «El Tre-
snr». de T. Morató. obra nue fou
molt ben interpretada Per les
^envoretes Rui^ i Costa i els se-
nvors Carbonell. Nualart. Pare-
VP Rieau i Farnés.

Fl nrncframa finalitzá ?mb la
comedia «Curt de gambals», en

qual execució es distingiren les
senyoretes Ruiz, Farrés, senyora
Llopart i senyors Farensi, Fa-
rera, Comas, Nualart i Sola.

ATENEU POPULAR. — El
diumenge actúa, novament, tarda
i nit, la Companyia de Josepa
Fornés, amb la representado de
les obres «Ai, si descasessin...»
d'A. Martí Sallent; «La corona
d'espines», de Josep M.a de Sa-
garra; «Escola de senyores», de
Caries Soldevila, i «Sortir amb
la seva», d'Antoni Martí.

Sobresortiren les senyores For-
nés, Gay, Perelló, Redó i Ale-
many i els senyors Martí, Gó-
mez, Alonso, Homs i Sendra.

MONGAT

CENTRE REPÚBLICA DEMO-
CRATIC FEDERAL. — Davant
d'un nombrós públic que emple-
nava la sala d'espectacles, diu-
menge passat, día 6, l'elenc dra-
matic que dirigeix Bartomeu Co-
mas, inaugura la temporada tea-
tral amb el drama en tres actes
del nostre amic Florenci Cornet
«La FoscaD.

L'obra fou representada smb
una justesa exemplar. El senvor
Comas encarregat del difícil pa-
per de. «Lleonird», tstígre sen-
zillament notable i el públic va
aplaudir-lo ben merescudament;
Francesc Fornés en el «Vell La-
dí» si bagues donat mes senti-
ment al personatge ens hauria
plagut extraordinariament, puix
té condirions per fer aouests ge-
nerics; Joan Panvell i Toan Pont
coniribuíren a la bona interpre-

tació oue assolí 1'obra. Les actrius
Mercé Fernandez i Aurelia Bo-
rralleras actuaren amb voluntat
i la seva labor fou ben reíxida.

La presentació i dírecció, bona
en tots conceotes; fins la carac-
terització a carree 'del perruauer
T Llach la varem trobar perfec-
ta.

Fl públic va seguir amb viu in-
terés el desenvoluoament de la
representa ció i es va manifestar
rfWt satisfet. Per fi de festa po-
saren el sainet «A les fosques».

OLESA D»= MONTSERRAT

CTRCOL TRATTCIONALISTA.
— Ta és coneeuda a bastament
l'artnarió serióla i exemplar del
grup «Teatre d'Art», d'Olesa de

Montserrat, que dirigeix Josep
Tobella Galcerán. Una represen-
tado teatral per aquesta Com-

panyia, és ja d'antuvi una garan-
tía de bon gust, de pulcritud i de
perfecta execució.

El día de Tots Sants van cele-
brar una notable festa que sera,
-memorable en l'historial artistic
•^'aquesta població. Es represen-
ta primerament. l'escenificació en
dos quadros, en vers, feta per
Joan Povill i Adsera, deis cinc
primers cants de l'immortal poe-
ma de Darít Allighieri, «La Di-
vina Comedia», sots el següent
repartimtnt: «Dant», Joaquim
^'alldeperes; «L'ombra^ del poeta
llatí Virsrili», Josep Valldeperes;

"^^lo Malatesta», Marian Mas;
«Minos», Benet Margarit; «Fran_
cesca de Rimini», Maria Calle-
jas.

Preoarat i'a l'auditori per re-
vocado poemática del genial

"~fa, es posa en escena la t ^ -
•̂edia «Francesca de Rimini», de

Silvio Pellico, traduida al cata-
lá per Alfons Maseres.

El repartiment fou el següent:
«Lanciotto Malatesta», Jaume
Canyadell; «Paolo Malatesta»,
Marian Mas; «Guido Novello de
Polenta», Frederic Duran; «El
patge de Lanciotto», Miquel
Samper; «Francesca Armini»,
Maria Callejas; «Cavallers»,
Valldeperes, Gibert i Araga.

La representació assolí un
grandiós éxit. d'interpretació i
de conjunt, essent extraordina-
riament aplaudits tots els qui hi
prengueren part, com també el
senyor Tobella que pinta tres de*-
corats forga adient.s.

PUIGREIC

TEATRE COLONIA MANEN.
— La «Toventut Artística Ma-
nen» celebrará dema diumenge,
dia 13, una representació ex-
traordinaria a profit de Zaca-
ries Parcerisa i Josep Viladomat.
components de l'elenc, el qual
han de deixar temporalment per
haver estat cridats al servei mi-
litar.

Es posará en escena la come-
dia en tres actes-«Don Gonzalo
o Torgull del ^ecr>, d'Albert Lla-
nas i finaíitzará la funció amb
l.'estrena del sainet en un acte,
original de Francesc Parcerisa,
«Divorciém-nos... ?»
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RIBES DEL FRESSER

La Secció Artístcio-Musical
del «Centre Católic», de Sant
Joan de les Abadesses, ha repre-
senta!, en l'entitat germana de
Pibes el drama «Soterrat» i la
sarsuela «Un cop de. cap».

RUBÍ

Darrerament, a la Cambra
Agrícola, el grup de la casa posa
en escena «La Creu de la Masia»
al Casal Popular, el seu grup
«Fortitud» ha representat «El
caporal Antoni Simón»; al Cen-
tre Democratic, la seva Agrupa-
ció «Santiago Rossinyol», ha po-
sat en escena «Els filis». També,
al Casal Popular, els elements
del Circol Católic d'Obrers, de
Mataró, ha representat l'obra
«Els dos sergents francesos».
De la direcció del Grup «Sant
Mus», del mateix Casal, se n'ha
encarregat el Sr. Lluís Urquii'o.

SABADELL

CASAL CÁTALA D'ESQUE-
RRA. — En el teatre d'aauesta
entitat, es posa en escena l'obra
en dos actes i en vers, original de
ll'autor local, Tosen Paloma,
«Por Catalunya i la República»,
obtenint un remarcable éxit.

TEATRE COLOM. — La com-
panvia Carbonell, amb la colla-
boració de les actrius Maria Ca-
llejas, Paquita Nogués i Anna
Peris, representa l'obra en tres
actes, de Josep M. de Sagarra,
«L'assasinat de la senyora
Abril». Abans, el nuadre infantil
de la mateixa companvia, inter-
preta el sainet de Frederic Soler
(Pitarra"). «Cura de moro».

El públic que emplenava el
teatre. premia amb forts aplau-
diments^ l'encertada tasca deis
interprets.

COOPERATIVA «LA SABA-
DELLENCA». — La companvia
«Renaixement» representa l'obra
de Pous i Pagés, «L'endema de
bodes», assolint un remarcable
éxit.

ACADEMIA CATÓLICA. —
La companyin amateur cVaquest
casal, que tant encertadament

dirigeix Ernest Trullas, inaugura
la temporada, amb el drama en
tres actes, original d'ell mateix
«L'hereu Planell». El nombrós
públic que assistí a aquesta re-
presentació, sortí molt satisfet
de la mateixa.

SELVA DEL CAMP

En la societat «Ateneu», la
companyia que dirigeix Joaquim
Fernandez ha representat la po-
pular obra d'Alfons Roure.

«La reina del mercat», la qual
com també l'execució, fou del
gust de la nombrosa concurren-
cia que hi assistí.

TERRASSA

CENTRE SOCIAL. — El diu-
menge, día 6, es representa amb
forca éxit la comedia de gran
espectacle «El reí que no reía»,
de Josep M-a Folch i Torres.

TORTOSA

ORFEO TORTOSI. — El qua-
dro escénic posa, en escena «El
pati blau», de Santiago Rosinyol
i «El carro del vi», de Ramón Vi-
dales, quals obres foren excel-
lentment interpretades.

PATRONAT DE LA SAGRA-
DA FAMILIA. — S'ha represen-
tat amb éxit el sainet «El seté,
no furtarás».

YIC

COOPERATIVA OBRERA. —
L'elenc «Art Vigatá», va repre-
sentar el passat diumenge «L'he-
reu escampa», de Santiago Ros-
sinyol, esent molt aplaudides les
senyores Consol Melero i Roser
Font, com també el director se-
nyor Garolera i els senyors To-
rrens, Codina i Alemany.

Noticiari
El volgut collega « La Ñau »,

ha obert en la seva plana de
« Teatres » una informado i luna
campanya a favor de la nostra
escena nacional i el seu inicia-
dor A. Trape i Pi, demana l'a-
jut de la premsa per a espan-

dir i dur a bon terme la ge-
nerosa missió que s'ha impo-
sat.

No cal dir com comparlim els
desitjos del senyor A. Trape,
puix el fet de la nostra exis-
tencia no significa al Ira cosa
que el manteniment i la de-
fensa deis mateixos ideáis.

Ha sortit el primer número
del periódic setmanal «Revis-
ta de la Música», que dirigeix
Camil Oliveras. Publica un in-
teressant sumari amb escrits
d'E. Morera, J. Pahissa, Pere
Vallribera, Camil Oliveras, J. M.
Francés, F. Forner i Hernán-
dez i una profusa informació
del moviment musical, ací i a
fora.

Corresponem a 1'afectuosa, sa-
lutaeió del nou i estimat con-
frare, desitjant-li una llarga i
profitosa vida.

Els regidors senyors Casane-
lles i Pellicena van presentar
una proposició en la darrera ses-
sió del Consistori interessant
que, tenint en compte 1'actuario
que presenta l'empresa del Gran
Teatre del Liceu, s'acordi inte-
tessar de 1'Alcaldía que suspen-
gui el Uiurament de les 20.000
pessetes que resten de la sub-
venció otorgada a l'esmentada
empresa.

El regidor senyor Santamaría
demaná que la susdita. prop<¿si-
ció restes damunt la taula, c,o
que es feu, per a ésser discutida
la vinenta setmana.

Peí que pugui ésser, l'empre-
sari del Liceu, senyor Rodés, ha
anunciat la inaugurado de la
temporada en cátala i en caste-
Ilá.

Ens sembla, pero, que la tem-
porada «porta el combregar a la
gorra», com es diu vulgarment.

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