
ANY I BARCELONA: 19 NOVEMBRE 1932 NÚM8

OBRES DE REPERTORI
Insistim-hi

Hoto ha parlat molt d'un prclés esperit co-
mercial de les empreses de teatre cátala, fms
a l'extrem de considerar-lo deierminanl de les
falles i desviacions que sofreix la nostra esce-
na i de les quals tols en patim. Ens sera per-
mes de dir que no creiem amb aquest bes-
cantat esperit comercial? Esperit comercial sig-
nifica organització, cop dull, estrategia, tacto,
vohintat de Iriomfar aprofitant les circumstáu-
cies favorables o provocant-les. O sigui tot
el contrari de Tespcrit mesquí que ha anitnut
a la majoria dempreses que shan dedicaí a
aporrinar el nostre teatre.

No cal coníondre esperit comercial amb mer-
cantilismo de gitanada i també és convenient
dcslriar l'ambició de guany assolit a pols, po-
sant-hi inteligencia i treball, de la cobejanca
tronada de j.üeu pobre. No parle.m ara deis
empirismes, de les improvisacions i de l'in-
guarible manía de jugar sense cálcul ni mit-
jans, fiant-ho lot a la sort i a la Providen-
cia, que ha estat la característica principal i
mes destacada de l'actuació de la major part
de les empreses de teatre cátala.

Avui ens deturarem lleugcramcnl a anolar
un eontrasentit un error de táctica i una man-
ca esferéidora de recursos que d'uns quan s
anys a n'aquesta part afecta ais nostres eni-
presaris i que accentuant-se cada día mes,
fereix greumcnt la vitalilat del nostre teatre.
Es una prova mes que aportem a les raons
que varem esmentar en el número anterior en
planyen's del boicotatge sistemátic de que son
objecte les obres de la nostra literatura tea-
tral. Deixant de banda Tabsurde i injust tracto
({lie es dona a la producció deis nsotres au-
tors, incloent-hi i tot les obres receñís, com
si representessin quelcom de nefand qu:1 cal
destruir o oblidar. hi ha la inexplicable nicicsa
de l'home posat a empresari que comenea la
temporada amb el deliberat propósit de pres-
cindir del repertori, fiant-se únicament, Déu
meu!, deis cxits que faci amb les obres noves

que els autors li vagin portant espontániament
0 per encárrec.

Ño havcm de basquejar-nos pas gaire per a
trobar exemples d'empreses que, animados per
tan singular criteri es veuen tot just a un tere
de temporada sense obres i el que és pitjor,
sonso exils, i com que no volen reproduir obres
de reportori i encara que volguessin els seria
difxcil fer-ho immediatament, per no haver ha-
bitual a les noves promocions d'artistes a es-
tudiar les produccions deis aulors d'abans de
l'any passat, no els resta allre recurs que ex-
plorar el teatre estranger o be implorar l'ad-
quisició d'un « panxó de riure , deis que eui~
non oís professionals de l'éxit.

Encara que a Catalunya, i especialment en
el nos tro teatro, passin coses que ningú s'ex-
plica d'una manera racional, tot té un principi
1 un moliu. La paradoxa del nostre país coosis-
tcix en donar a les coses mes minees propor-
cions geganlines i en substreuren's de co im-
portant, per co anecdótic o accessori. La pre-
matura i. per tant, injustificada jubilació del
repertori, podia obeir a dues causes principáis:
la una. l'afany nobilíssim de donar un caire de
modernitat al nostre teatre, renovant-lo; l'al-
tra causa, podriem dir-ne do forca major, la
docisió unánime i inapellablc del públic.

L'escusa ha ostat aquesta, pero la rcaliiat
és una altra cosa. Les obres del repertori han
comencat a ésser retirades de circulado des
de el moment que una empresa ha fet nú-
moros i li resulta mes representar obres de
basar, pagados malament i a preu fet, que no
pas satisfer els drets corresponents a les obres
de reportori. Així comenea a desaparéixer to-
talment de 1'escena catalana Frederic Soler;
després segueix Guimerá, viu encara en el re-
cord de tots, i un cop emprés el camí, l'esbó-
ranc obert engoleix tots els altres autors con-
sagráis. La conveniencia momenlania esdevó
costum i el costum, llei. Es moren, es retiren
o deserten els actors vells i els no LIS ar tistes
professionals ja no coneixen mes que d'oídes
los obres del repertori.

La furia destructora o esborradora deis one-
mics conscients i també inconscients del aostre
lea I re de repertori no ha deixat ni una ob:\i
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vella per remei. Abans deis d'ara, res, ni el
record. Demá, ja veurem! Mes, el curios del
cas és que ningú veu res.

Objecten alguns: Ks que havem de retornar
al període sortosamcnt ja superat del « <)i-
tarrisme '! No es tracla de recular ni de ler
viure altrcs temps. Havem de caminar amb
el món i tauLdebó que ens poguessim anti-
cipar ais altres pobles. Per altra part, pi-
tarrisme pot significar el matís d'una época;
pero representar «Pitarra i millor Frederic
Soler, no vol pas dir que renunciant a tot
guany espiritual, ens lliurem en eos i ánima
al «pitarrisme . Xo s'hi val a embolicar les
coses i a tergiversar els conceptes. A mes,
darrera Frederic Soler hi segueixen tots els
demés, des de Guimerá a Avelí Artís, per exem-
ple, passant per tres generacions d'autors de
mérit reconegut i el que volem és que el
nostre leatre no trenqui estúpidament la llarga
cadena de realitzacions escéniques, que cons-
titueix una tradició estimable, fins i tot glo-
riosa, que cal continuar.

Que vinguin lotes les noveláis que es vul-
gui i que es facin totes les probes de novís-
simes formules estétiques; paró aixó no jus-
tifica d ecap manera que les generacions que
pujen neguin airadament fins al puní de decía-¡
rar-les inexislents, el que ahir també eren no-j
vetats i noves formules, amb la particulari-
lat de qué algún dia potser ens resultaran

molles d'elles amb mes caire de modernitat
que els darrers figurins creats peí modista
mes exigent.

III hagué un temps que fou moda blasmar
de Verdaguer i de Maragall, neganl-los-hi fins
el respecte mínim que un escriptor té drel a
meréixer. Dones bé, ara aquesls grans poeles
han estat glorificáis de bdl nou i de la pro va
h'han sorlit incorruptes i mes resi)laiidents
({ue mai. El mateix passa i passará amb les
obres arreconades del nostre reperlori. El dia
que ressuscitin, co que passa seinpre que de
lanl en lant se n'exhuma alguna, el píiblic i
la crítica, de la qual fou dit enginyosament que
sabia on era Grecia, pero que ignorava per
on s'anava a Gracia, es sorprendrá de que s'ha-
gin tingut injustament oblidades obres tara-
des moltes d'elles d'un lipisme excessiu, pero
que ara leñen l'encís d'una vella estampa, de
léxic pobre i abominable, co que demana a
crits una possible depuració de llenguatge de
les mateixes, pero riques duna técnica nies-
trívola i d'una grandesa imaginativa no supe-
rades i mol! sovint no igualades, mal ens está
el dir-ho, pels grans éxits mes receñís. O sino,

.; que es faci la prova i veurem el públic com
Srespondrá. Els joves autors no han de temer
|la nosa o la companyia que puguin fer-los les
¡obres de llurs predecessors. Tantdebó les seves
obres puguin ésser també reviscudcs per la

generacio de demá.

LES DISSIDENCIES
IV

Frederic Soler estrena a últims del mes de
novembre de 1889 el drama « Lo monjo ne-
gre ». Dos mesos després estrenava Guimerá
al mateix tealre Romea la tragedia «Rei i
Monjo». En parlar d'aquesta obra remarca
el crític Miquel i Radia certcs analogies exis-
ten Is. al seu enlendre. entre l'una i F altra pro-
ducció. Guimerá explica per escrit a Miquel
i Radia la tramitado seguida peí manuscrit
de la tragedia, fins al moment d'ésser repre-
sentada. Soler apella al mateix procediment
per a aclarir aquells exlrems del document
de Guimerá que poguessin entelar la seva his-
toria de director i de dramaturg. Llunv d'es-
vair recéis i suspicácies. d'esborrar 90 que
en Fassumple pogués haver-hi de térbol o mal-
entés, serviren les raons exposades per amb-
dós autors per a accentuar la tivanlor que els
separava.

L'empresa del Romea, fent com qui no dona
importancia a la cosa, disposá pcls primers
dies de maig de 1890 una funció a honor i
benefici de Guimerá. LTltra la representado
de <; Rei i Monjo , s'estrcnaria el monóleg
«Mestre Olaguer >. La funció no pogtté do-
nar-sc a causa de resclafiment d'una vaga tu-
multuaria que obliga a tancar els teatros. Abans
de ({lie fos asscnyalada la nova data de l'ho-
menatge a Guimerá, sorgí un esdevenimenl que.
a mes d'imposar Fabandó de la idea de la
vetladal, obrí un abisme entre Soler i Gui-
merá. Fou el cas que per aqu?lls maieixos
dies adrecá Fontova a « El Diluvió > una lletra
en la qual innovava la seva separació del
Romea, motivada, digné, per haver tingut e:s-
ment de que l'empresa del teatre havia pensat
eliminar-lo. La premsa, que es feu ressó de
¡a lletra, es posa tola de la part de Fontova.
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Lleó Fontova
aboact a una resolució veritablement incom-
prensible. «La Renaixenca prengué peu del
gesL de Fontova per a exterioritzar la incom-
patibilitát deis autors dramátics amics seus
amb la direcció i 1'empresa del Romea, tea-
tre al qual reLirava allrc cop la seva amistal.
La lletra de Fonlova fon marginada per La
Reinaxenca.., amb aquesis termes:

«Donat el contin^ul de l'anlerior sentida carta, tro-
bém que ha fet perfeclament el senyor Fonlova sepa-
ranl-se del Teatre C • tala, tola vegada <|uo, com molt bé
diu, se'l rebutja d'aquell lloc on ha deixat la seva joven-
tut i on, hiafegim nosaltres. tan poderosament ha con-
tribuít a l'éxit de les obres deis nostres primers autors
dramática en els vinüquatre anys que en eli lia viscut.

Pero pregumtem ara; ¿cora ha pogut consenli'1 don
Frederic Soler en la separació d'aquest artista essent
a ell a qui deu bona part en la seva reputació d 'aulor
dramálic fins a l 'ex'rem de no comprendivr-s una
obra del senyor Soler sense la figura culminant del
•enyor Fontova? ¿Quin esperit d'aberració, o millor dit
quin senliment de suicidi s'ha ficat al coliseu de! correr
de I'Hospital que ha llem-at d'ell al reputadissim actor.
admiració no aolament deis nostres compatriotes sino
deis estrangers que venen a la nostra ciulat i que s 'en.
tornen posant al nostra Fon tova a l'ab-ária deis primers
a rtistes con témpora nis?

«La veritat es que ja fa molt de íernps que l'empre
sa catalana- del Teatre Romea, que eslá en les mans
del senyor Soler, s :mbla deixada do la má de Déu, es-
sent molt dih'cil de trobar un autor dramatic que no es

sentí ferit per acles que teñen molls punts de semblam.-a
amb el comes contra el senyor Fontova, ni actor que
Lreballi amb aque la confianza i Lranquilitat d'esperi^
qne regnava en aquella casa e a e l s bous t ' i n p s del sen-
yor Soler , (|uan els seus éxils e r en francs, s ense ijiie en
ells hi iutervingués la daca, ni els derrurabaments, n
l'éler, ni la pólvora, ni les bengales,

(Aquesta indirecta anava per « Lo monj.o no-
gre . acabat d'estrenar. Respecte a confianza
i a tranquilitat, linguis en compte co que ja
a l'any 1875. en la millor época de Soler, deia

La Renaixenca > d'aquest i del Romea. 1 les
escissions promogudes pels autors abans de
1890, dala de la sortida de Fontova).

«Vist, dones, l'arlual estat del Teatre Caíala, degut
a culpes de la seva direcció, per trist que siga l'ocorre-
gut,hem de confessar que ensalegrera de la separació
del senyor Fontova, majorinent quan ferits per aquest
acte inc mprensible i per disgustos propis, o s'acaben
de retirar del maleix teatre altres primeres figures que
desde la fundueió del mateix venen sostenint-lo i do.
nant-ligloria, i amb ellsartrstesmés moderns i no menys
reputáis com les senyoretes Pala i Fonlova i els se-
nyors Bonaplatn, Goula i Fuentes, acte de companye-
risme mereixedor deis majors elogis.

«Mes no hi perdran res amb aqüestes tristísimes mu-
dances les lletres dramátiques de nostra Catalunya, tota
vegada que bi ha formada una empresa teatral fundada
no en l'inieres, sino en l'amor al'art, la qual disposa per
a el próxim selembre del teatre de Novetats, que baix la
experta direcció del reputat eseenógrat' senyor Soler i
Rovirosa s'inaugurará converlit' en teatre d'hivern, de-
coral sumpt losament com la dígnitat de les lletres ca-
t a l a n e s r e q u e r e i x a fi d e f u q c i o n a r (in e l l , a m e s d e i s
actors indicats, altres no menys apreciables, com la
senyora Mena i el senyor Tutau.

«Per tal d'evitar suspicácies i rivalitats, la direc-
ció del nou Teatre Cátala estará confiada a persona
intel-ligent, pero que no siga aufor ni actor dra-
mátic».

Tan d cdoldre com l'anunci de la nova dis-
sidéncia era el lo depriment emprat per « La
Renaixenca en acarar-se amb Soler, tractat
peí comentarista amb injusticia manifesla. A
l'ensems que les obres de Soler, n'havia es-
trenat Fontova d'altres autors (¡ue, maigrut
d'haver comptat amb el concurs del gran co-
mediant, restaven enfosquits u oblidats. Fon-
tova, element de primer ordre. no era. pero,
tan poderos que es bastes ell sol per a deter-
mniar l'éxit. Afirmar que devia Soler buna
part de la seva reputació a Fontova, era lant
com dir avui. per exemple, (¡ue degué Gui-
mera a Borras la fama que auriola el seu
nom de dramaturg. Iíi lia en el repertori de
Soler bon nombre de personajes teatrals per-
tan venís a totes les cordes, car escrigué aquest
autor per a totes aquelles primeres figures,
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de l'un i de l'altre sexe, que li venien a tom.
La prava de com les obres de Soler ivsis-

tiren l'abséncia de Fonlova esta en l'exten-
sió i la durada de les mateixes. També plauen
les de Guimerá, encara que no les fací Borras.
Si hi ha una cosa de la qual poguem sentir-
nos cofois de debo és, precisament, la de que
la producció escénica catalana sobrepassi els
mérits deis intérprels.

Altrament foren los lloances a Fontova amb
ocasió de la seva sortida del Romea les úni-
ques adrecades al comediant per « La Renai-
xenca», que — dil siga amb el desinterés i
la imparcialitat que asseguren el parlar deis
bornes i les coses remotes —, lleval deis casos
atanyents a qualque aulor amic, fon sempre
extremadament parca en els elogis ais actors
catalans.

Peí que fa referencia a la resta del comen-
tari, sabia del cert «La Renaixenca > el que
deia. L'escissió tindria aquesta vegada major
abast que les altres, car es sumarien a la
mateixa elements calificats de la companyia
del Romea. Per bé que els autors que es pas-
saven a la nova empresa callessin llurs ñoras,
constava que capitanejaven la protesta els ava-
ladors de l'Associació d'Autors Catalans ». Al
costal d'clls, algún allre sorlil del Romea. En
el capítol deis inédits, Pin i Soler i Emili Vi-
lanova. La persona intelligent, que sense érsser
aulor ni actor dirigiría la campanya, fou Sal-
vador Mir, element básic de l'empresa. Entre
els interessats en la marxa económica d'aquesta,
s'hi comptava Guimerá.

Conlráriament a co que calia esporar de l'en-
tusiasme vessat per «La Renaixenea», cedí
la direcció del Novetats al teatre cátala. So-
lament dos dies a la setmana, susceptibles
d'ésser ampliáis en el cas d'ensopegar un éxit.
Una particularitat digna d'ésscr esmeutada.
Fontova. que al Romea havia gaudil sempre
del tractainent d'Excelléncia. aparegué a les
llistes del Novetals confós amb la resta deis
aclors; sense que acompanyés al seu nom qual-
que distinció especial. Oficialment, i per pri-
mer cop a la seva vida, deixava d'ésser n pri-
mer actor . Els dies de fnució castellana, que
eren, naturalment. els mes. s'enviava ais co-
mediants del quadro cátala a fer « bolos » ais
tcatres forans. Així pogué veure's a Fontova,
ajusta! per una empresa « no fundada en Vin-
terés, sino en l'amor a l'art», anar malalt i
tot d'Herodes a Pilat.

Una altra particularitat. Les funcions cata-
lanes, a carree deis autors dissidents, acaba ven
sovint amb una sarsueleta del genere cómic-
líric caslella; un acte del mes per a «género
chico . com aleshores era moda dir-ne. Per
a com ble d'incongruéncies, foren les llislcs i
els cartells de les funcions catalanes, escrits

en castella; anomalía, la primera, que el set-
manari « Lo Teatro Cátala» cregué un deure
de subratllar d'aquesta forma:

«Ens lia estranyat mollíssim qu'el Lentre do «No-
vedades» posé» com ha segon lilol el de «TeaLie Ga-
talá» i dungués al públi : les liisles d'aulors i obres
en Mengua castellana. Aixó indica qu'el tealre es cas-
talia i que íunciona en ell una secció catalana».

«Lo Teatro Cátala», setmanari, era afecte
a Frederic Soler. Es deia i tot, si fundat per
ell. En l'ocasió que rememoro encertá la re-
dacció a recollir la falla amb traca. La coulra-
dicció de l'empresa del Xovetats massa patent
per a silenciada, fou blasmada a mes per
un setmanari sabadellenc. dit «Lo Catalanis-
ta». En can vi, «La Renaixenca» no digué un
mol sobre el particular. Vegi's com l'organis-
me alcat enfront del Romea presenlava, al
menys, les tares que semblaven ésser eongé-
nites amb el teatre del carrer de THospital, i
com Foposició a Frederic Soler obeia abans
qeu tot a motius d'ordre personalíssim.

i

JOSEP ARTIS.

EL TEATRE RUS
Repartiment del treball en la Unitat

Social (1)

Molts deis qui s'acontenten en fer una breu
visita a Rússia. es creuen haver visl en el
scu nou leatre res mes que una dolenta reedi-
ció del vell i 1'exhibició deis generes pitjors;
pero la magnitud i l'entusiasme del públie
que hi assisteix ha de produir-los una profun-
da sorpresa.

Abans de la guerra, el teatre rus eslava
sotmés a un raquitic esperit d'isolament. Era
un teatre apte per a la classe alta i la ire-
nestralia. pero no interessava a tot el poblé.
Hi havia principalment dues escoles cabdals
que mantenien aquest criteri. Una. leseóla del
realisme mes extremat, patrocinada peí {'amos
actor i director C. Stanislavski, el qual con-
siclerava l'escena com un món a part. L'altia,
l'escola per a iniciats, sostinguda peí gran & prc-
ducer V. Meierhold, el qual pugnava per la
fusió de l'escena i del públie com un món
compost per ambdós elements, separat peí 6
del vasl món exterior.

Avui, el criteri de risolament ha estat subs-

(1) L'autor de l'escrit que publíquem, traduit del "Manchester Guar-
dian", substitueix seguramení el nom de "regim eomunista" per Tele
gant sinftnim de "unitat social".
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tituit peí cfunitat, mes ben dit, peí d'nnitat
social. El teatre rús d'ara és una parí orgá-
nica de la societat i un element de diversió
i cultura de F enorme organització estatal.

El can vi d; estructura creat per aquest sis-
tema, ha estat mes «espiritual» que mate-
rial. Es ccrt, pero, que en l'espai de pocs
anys s'ha activat la construcció de teatres, la
qual ha estat doblada en el decurs del primer
pía quinquenal. S'han aixecat nous teatres de
tipus « colossal o bé s'ha inicial F edificado,
en les grans ciutats i centres industriáis, com
Moscow, Leningrad, Rostov, Kharkov, Sverd-
lovsk, Novosibirssk. Dos deis teatres que gau-
deixen d'un prestigi historie, el Kamerny i el
Vakhtangov, han estat reconstruits i un altre,
el Teatre Meierhold, esta a punt d'ésser trans-
íormat bo i ampliant-lo. Nombroses sales de
tealre per a obrers han estat adheridos, com
un departament mes, a les principáis i'actories
i agrupaments industriáis.

Com si no n'hi hagués prou, en el segon pía
quinquenal es prevé amb amplitud la construc-
ció de teatres en serie, incluint-hi sales d'es-
pectacles per a totes les conccnlracions indus-
triáis que comptin quan menys amb 15,000 em-
pleats; nombrosos. teatres per ais joves obrers;
esecnes ambulants, del tipus Tram, que visi-
taran constantment totes les contrades de lim-
mens Estat. Les cinquanta nacionalitats que
composen la gran Unió de Repúbliques Sovié-
tiques estaran influides pels problcmes expo-
sats al viu per la interpretado escénica, ajuda-
da peí cinema, la radio, i per conferencies
adients.

S'ha donat al Teatre la nova funció de par-
ticipar en l'obra de defensa i consolidado ae
rUnió Soviética.

Hom poaria escriure abundosament sobre
els efectes revolucionaris, en el sentit d'un
rapid canvi de direcció, de Fexercici d'aquesta
novíssima fundó en Fautor, Tactor, el púbíic
i fins i tot en el Govern. El que, en defi-
nitiva, es fa és lligar la ficció escénica amb
l'ampla correntía de la vida humana; Fautor
i Factor, per llur interés social; el públie, per
la signííicació social del teatre; el Govern per
la influencia vital i necessária que exerceix
Fart escénic.

D'aquesta manera s'aconsegueix la compe-
netrado deis quatre elements que conjuguen
el teatre.

L'actor és simplement un treballador dis-
tingit de FUnió Soviética, el qual rep com a
recompensa de la seva actuado en la trans-
í( rmació social tots els privilegis. beneficis,
protecció i altres guanys conferits per l'Uuió
General d'Obrers Artistes. de la qual forma
part per dret propi. Gaudeix dimmunitat en
el cas de que es trobi en atur forcós, és a dir,

que és considerat com si es trobés en servei
actiu, i amb aixó sol es diferencia completa-
ment de tanls de milers d'actors de fora Rús-
sia que no teñen ocupado.

L'actor esta unit amb tots eis treballadors
del teatre. Aquesta unió constitueix Forganil-
zació principal — la llei de la unitat teatral —
mitjaneant la qual hom regeix la labor i re-
gularitza la vida deis obrers del teatre. D'a-
questa unió neix el Consell de Tealres (So-
viet, el qual decideix sense apellado les obres
({lie han d'ésser representados. Aquest Consell
o Soviet compta entre els seus membres re-
presen tanls de les faetones mes properes al
leaire.

Reíerent a Fexecució, pot dir-se que és pas-
sadora. El pía quinquenal, en co que períoca
a les representacions teatrals, es preocupa ae
la formado d'elencs que inlerprelin amb la
major perfecció possible el repertori que s'está
creant.

El tractament d'aquest lipus de representa-
do está limitat fins ara per les normes ha-
bituáis del joc escénic i segur ament les coses
seguirán així fins que Fexecució del pía quin-
quenal ae construcció i reconstrucció deis tea-
lres, permeti prescindir de Tajut que están
prestant ara el cinema i la radio, (¿o que havia
d'ésser una «illuslració dramática» prenia les
proporcions d'una representació de teatre-cine-
ma radio, pero aixó va ara a limitar-se.

El fet de Fexisténcia de les representacions
de teatre-radio-cinema está suggerit ja per llurs
títols. Per exemple: «Tempesta», per N. Po-
dogin; « Petroli», per Gorev; «Dictadura», per
Mikitenko; «El barrí ae Chingil , per Fedin;
«La fábrica de vidre >, per Kobcnts; « Cal-
ma i combat», per Triger; «El cinqué horit-
zó», per Markikish; i «La facana», per A. Za-
valishin.

En resum, els problemes que actualmcnt pre-
ocupen al Soviet de teatres, son els següents:
a La lluita per Femancipació económica i
Fampliació de la industrialització científica i
racional a base deis plans quinqucnals; b; La
collectivilzació del poblé i del camp; c; La se-
guretat de defensa davant el perill d'una contra-
revolució o d'una intervenció eslrangera; d
L'unió d'intellectuals i (o-brera i Feliminació deis
conflictos creats per factors psicológics.

D'aquesta manera son esguardats en l'Unió
deis Soviets el procés de civililzació i el mo-
vimenl de la cultura. Son moltes les obres
que en el teatre rús tendeixen a fer molía
llum sobre la naturalesa i valúa de Funitat
social en el trcball, i aixó sol ja és la nai-
xenca d'una nova ciencia teatral.

HüNTLY CÁRTER.

(Traducció de Fanglés).
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I Concurs "Premi Ignasi Iglesiasu

VA íet mes destacal deis actuáis momeáis
-1- ens referim naturalmenl a coses de tealre
cátala — és indubtablement la imminent con-
cessió del Premi I<masi Iglesias a la millor
obra teatral catalana, a judici del Jurat de les
que s'hauran presentat a concurs.

La coincidencia de celebrar-se unes eleccions
que apassionen els esperits i (¡ue abasseguen
i'afcenció de la premsa i del pable en gene-
ral, ha fet que els comentaris a l'entorn del
concurs no siguin gaire nombrosos ni persia-
tents. Es desperar que en les successives eoni-
pétitíions, es desvetllará l'interés necessari per
a donar escalf a fcot co que de prop o de
lluny tingui alguna relació amb el teatre ca-
tala.

La importancia principal del Premi ígna-
si Iglesias , projectat per Prudenci Bertrana,
perfila! després per una Comissió gestora, for-
mada pels senyors Pompeu Fabra, Ramón Vi-
laró. Jaume Marill. Joaquim Biosca, Francesc
Guret, Octavi Saltor i Tomas Roig i Llop. i
absorbit finalment per la GeneraHtat de Ca-
talunya, radica no pas en la quantia, encara
que 5.000 pessetes. en la nostra precarietat
de mitjans, no és pas despreciable, ni en la
categoría que atorga a Fautor premiat. El que
té mes importancia és la continuitat del pre-
mi, la se va permanencia, puix alhora que ofe-
reix ais nostres autors unes possibilitats i atn

la inslitució del
a assentar un deis

sólids carreus que han d'ésser el fónament
del futur Teatre Caíala.

El día trenta del present mes di1 novem-
bre, el Jurat, compost pels senyors Pere Co-
romines. Josep Pous i Pagés. J. Farran i Ma-
yoral. Joaquim Borralleres i Joan Cortés Vi-
dal, faran públie el veredicte. Mentrestant, cre-
iem útil i curios donar a conMxer la relació
de les obres que s'han presen"at al concurs i
que son les

recompensa no negügibles,
Premi Ignasi Iglesias ve

següents:

"La Fama", J. Gimeno Navarro; "Els Trinxe-
iraire-s" i "Sota l'urpa de l'áliga", F. Este-

11er; "Margarida Fabra" i "Karona Lila", Mau-
rici Font Galí; "La puntaire de la costa", "Re-
rnordiment" i "L'aventurer", Tomás Ribas i Ju-
lia; "Mutualisme" i "L'útima prova", Jaume Ca-
devall; "Xou despertar" (?), "El cant deis sega-
dors" (2), "L'amor penitent (?); "Entre aromes",
M. Mariné; "Penya de sorra", Joan Marvá; "Casa
de moral", Jordi Casas Freixas; "A la vaga", To-
más Barri; "L'amor triomfa" i "El calvari", Ar-
tur Colomer Capuz; "Rosita", L. Fabrelles i A.
Costa; "L'ánima dispersa". J. F. Vidal Jové;
"Ball de titelles", Ramón Vinyes; "La caneó de

la morta", Bartomeu Solé; "Un pare de familia",
Caries Soldevila; "Perqué demá surtí el sol", Án-
gel Ferran; "Dos bornes i una dona", S. Roca i
Roca; "La dan-era pallassada de Bobbi", (?); "El
nebot ric i la neboda pobra", A. Galderer Morales;
"La primera rialla", Josep Gallart; "Un cátala a
Indiovaina", (?); "L'altra veritat", Josep Maria
Miquel; "Samuel", J. Navarro Costabella; "Cada
casa és un món", Joan Santamaría; "Gesta su-
blim", Josep Camps Huguet; "Ronda la mort",
Joan Santamaría; "Relapsa", Josep Camps Hu-
guet; "Anima d'artista" i "Drama d'un dissabte",
Joan B. Batlle; "La tramuntana", R. Folch Cap-
devila; "Joan Garí", J. Soler i Soler; "El noble i
l'hostalera", Ramón Vinyes; "La veu de Plá-
cid", (?); "La noia de la masía", R. Garriga Sal-
vador; "El món no ho entendrá mai", Enric Fer-
ran; "Ciriac recobrant els filis", H. Saladicalberg;
"Maners", Ll. Soler Terol; "Dos náufregs", V. A.
Alsina; "Anua Maria", Bartomeu Soler; "Estig-
ma", Ll. Reverter; "L'ánima negra", Magí Soler
Petitbó; "Fulles de rosa", B. Gispert; "La ño-
ra", (?); "Magdalena", (?); "Flor de passió", M.
Albert Paradís; "La ciutat malelda", S. Joan Ar-
bó; "L'hostal de la Gloria", J. Maria de Segarra;
"Frivolitat", (?); "Redempció", Josep Mercader;
"Contra el treball bona vida", (?); "Matrimoni
comercial", V. A. Alsina; "Aurora", Manuela
Aubera; "La casa pairal", Josep Séculi Roca;

Ignasi Iglesias
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Pere Coromines"
EL JURAT;DEL; CONCURS

[J.'^Pous i^Pagés J. Farrán i Mayoral

"L'enyorament", (?); "Els forjadors de la Pa-
tria", Josep Séculi Roca; "Quan 1'ánima vola",
Joaquim Torra; "Avui" i "Monstres humans",
Joan Pous i Bosch; "Joves i vells", Lluís Milla;
"La veritable dona", ( ); "Per tú ploro" i "Da-
lia Marginet", Francesc Parserisas; "Ñus que es
deslliga", Jaume Durany; "Guillem de Cabes-
tany", Jaume Rosquelles; "Tres vells enanio-
rats", Antoni Casas; "Dionís Vilaró", Serra Pa-
mies; "Apta per a senyores" i "Nuri", Millas
Raurell; "La preferida", Caries Soldevila; "En
les espines de l'amor", Caries Magrinyá; "La for-
ea cega", Ambrosi Carrión; "A gust del públie"
(drama o comedia), Miquel Poal Aragall; "Co-
munisme i miseria, ara; Batees del carrer", Joan
Carol; "Foc a muntanya", Adriá Gual; "Regene-
rado", Ramón Saladrigues; "La felicitat deis al-
tres", Francesc Masferrer; "Llengües d'acer",

Felicia Serra Mont; "L'escabellada", Ramón Ser-
ra Toneu; "Pas de núvols", Miquel Llor; "La fá-
brica vella", Francesc Parcerissa; "Humanisme",
Josep Jové Contijoch.

-
IAÍ . iolal. uoranta obres. L'apreciació de si

sóirjpoque-s o molte% entra ja en el clos deis
crile-ris particulars. llem de dir, pero, que ens
sembla que hi han mol les mes abres escriles
que* íes presen Lados. L'abslenciá que remar-
(juera pol óbeir, en primer lloc, a haver-se
anunciad prímerament que "uo mes entrarien a
concurs les obres representados en un perío-
do delerminat i encara que' després va recti-
ficar-se, amb molí oncert, aquoll criteri res-
trictiu, potser aixó ha privat que molts autors
que lenion obres, los poguessin posar en net
dins el tenue fixat d admissió.

Obscrvem també l'absencia dj
molls autors concguls i no par-
lem ara del sector, bastant nom-
brós, formal pels posslmisles i
oís desconfiats, deis que creuen
en el malefici de les capelletes
i deis qui temen que os deseo-
broixi i os lucri el secret d'un
exit abscondit en una obra inédi-
ta, puix en tots oís concursos
passará el matcix.

Quin sera Fautor premial.'
Tots cls averanys que es íac'.n
sobre
ment
Jural
}HÜX

aquest puní, serán total-
arbitraris i capriciosos. VA
no ha deliiberat encara,

Joaquim Borralleres

cada membre osla entre-
tingut en la lectura previa de
ios divuit obres que els ha tocat Joan Cortés Vidal
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a cada hú i, naturalment, els que componen
el Jurat son persones prou discretes per a
no deixar enLreveure el possible resultat del
Veredicte. Ara bé; com que el dret de fer
pronóstics no está vedat a ningú, hi ha qui
assegura que la Iluita, en el sentit metafóric
del mot. restara limitada a l'entorn de Garles
Soldevila i Josep M.a de Sagarra, arab proba-

ISABEL ESTORCH

Ens és grat d'inaugurar la galería deis no as
arlistes que venen a renovar els valors del
nostre teatre, alguns d'ells profitoses realitats
i els mes, falagueres esperances, amb la pu-
blicació del retrat de la joveníssima i gcntii
actriu Isabel Estorch d'Alarma. Es molt jove,
tot just té vint anys; pero en fa ja qutnze
que actúa en el teatre, podent-se dir q¿e no
ha reposat mai.

A l'edat de cinc anys debuta al Poliorama
amb la comedia per a infants, de Josep M.a

Folch i Torres, « La cartela deis Reis» i du-
rant sct anys va treballar en diverses coni-
panyies infantils, totes elles «amateurs ».

Després passá a l'« Olimpo », avui Sala Cap-
sir, on actúa molt de temps sota la direcció
d'Avelí Artís.

Mes tard ingressá a la companyia d'Antoni
Muntal, que funciona a l'« Orfeó de Sans»,,

bilitals d'éxit per al primer, sí "be no sería
estrany que tinguessin d'antuvi una bona vo-
tació, superada després per les eliminatóries,
Millás-Raurell i Bartomeu Soler. Aixó si no
hi ha una sorpresa inesperada peí descobri-
ment d'un valor nou, co que, a fi de comptes,
és el que convindria mes a tots i, especialment,
al Teatre Cátala.

on va estrenar-hi « Els Filis», de Millás-Rau-
rell, i seguidament va formar part de la com-
panyia d'Enric Lluelles, que feu una "brillanl
temporada al Teatre Principal, de Tarragona.
Esligué un quant temps en la companyia d'En-
riqueta Torres i sol-licitada per Mercé Nicolau,
feu amb ella la «tournée» oficial de « La sor-
presa d'Eva».

En la temporada 1929-1930 treballá ú Ro-
mea, debutant amb « Els Filis», de Millás-Rau-
rell i després passá al Novetats on actúa fins
el gener de 1931 o sigui fins que es dissoi-
gué la companyia.

Feu una curta temporada de teatre caslcllá
amb López Silva, ais teatres Victoria i Talía,
i després d'haver pres part en la companyia
de l'Alfons Roure, formada per a explotar 1 é\it
de «La reina ha relliscat», enguany Josep
Santpere l'ha escripturada per a FEspaüyo-l,
on Isabel Estorch s'ha revelat d'una manara
extraordinaria, amb la interpretado de «L'a-
rnor capgira un país >.

En desitjar que l'éxit d'Isabel Estorch aug-
menti i es consolidi, confiem també que l'ae-
tuació intelligent i prometedora de la jove
actriu, trobará en el nostre teatre el marc
adequat.
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CUA DE GALL
Convindria que áquells que no saben estarse

d'alludir al teatre catalci sense esmentar la pa-
raula "crisi", paressin de tant en tant esment a
la marxa de bona part de les canipanyes de teatre
castellá que es realitzen a casa nostra. Dies pas-
sats anotávem l'exemple colpidor que suposa ha-
uer-hi a Barcelona solament un teatre de vers cas-
tellá} malgrat de trobar-nos en Vépoca de Vany
mes favorable a les manifestaciones escéniques.
Al comencament del mes que som es suma a
t'únic teatre obert a les companyies castellanes
el Poliorama) objecte d'una restaurado que ha
infós a la sala modestíssima el to d'un coliseu
acollidor, confortable i vestit al dia. A Vincentui
de la reforma ha volgut afeyir-hi Vempresa del
Poliorama Vatracció que suposa una companyia
perfectament conjuntada, i presidida a mes a
mes per un actor de la yrcicia, la simpatía i el
renom que acompanyen a Casimir Ortas.

A desyrat de tots els allicients, a desgrat, tam-
bé, d'ésser solament dos els teatres de vers cas-
tellans que funcionen a Barcelona, s'absté el pú-
blic d'anar al Poliorama, aneu a saber per quins
set sous. El fetf que deplorem sincerament, no
ha estat remarcat per cap deis innombrables der-
rotistes que amb la capa de voler protegir el tea-
tre de la térra es complanen en reyistrar i treure
partit del mes insignificant esdeveniment, si
creuen que pot anar el tal en desmérit de la ins-
titució que simulen defensar. ImaginVs go que els
tais haurien dit si en reobrir-se el Poliorama ar-
riba a possessionar-se del mateix una companyia
catalana; si al repertori habitual de la casa ha-
yués succeit el nostre, i si els imponderables que
pesen ara damunt d'una temporada castellana
haguessin pesat damunt del teatre cátala.

n D D

Caries Soldevila, que no empra per ais seus
escrits el tema del teatre católa com no sigui per
a assenyalar-ne els defectes, ha obsequiat darre-
rament ais seus llegidors amb una nova i exten-
sa complanta. La casualitat, pero, ha volgut que
la nova queixa de Soldevila coincidís aquesta ve-
gada amb un incident dolorósf del que ha estat
ell part principalíssima. En un altre lloc del pe-
riódic és aixecada una de les puntes del vel que
cobreix el succés. El teatre cátala, que ha resistit
llores mil vegades pitjors que les presents, serva
caliu, no pus peí parell d'anys que Soldevila sem-
bla donar-li de vida, sino per a veure néixer i
desapareixer a totes les proniocions de defensors
que vulguin palesar-li Vadhesió abonyeyant-lo.
Soldevila i els que com ell temen, poden dormir
tranquils, per aquest cantó. El que realment fa
mes por que tots els mals, son els autors dramá-

tics posats a crítics, o a periodistes. La supressió
de la classe, que ha estat sempre per a l'escena
catalana una nafra virulenta, seria el servei mes
assenycdat que podría fer-se a Vart dramátic de
Catalunya.

D D D

Els comentaris al moment teatral giren aquests
dies al voltant del poc éxit económic assolit per
Margarida Xirgu i Enríe Borras a I'"Español",
de Madrid. L'aspecte de la salo del "Español" és
desolador. Una persona estretament lligada ais
afers escénics assegurava fa tres o quatre dies,
que, malgrat de teñir les despeses cerals poc
menys que de franc, perdrien Na Xiryu i Bor-
ras les orelles, com vulgarment sol dir-se. Pre-
gávem al llegidor que volgués imaginar go que
es diría si en les actuáis circumstáncies es fes cá-
tala al Poliorama. CalculVs quins serien el pen-
sament i Vestat d'esperit de Margarida Xirgu i
Enríe Borras si el xáfec que está a punt d'engo-
lir-los els arreplcga en un teatre barceloní i tre-
ballant en cátala!

D O D

Avui ens ve el tom d'atenuar un xic la fama
d'oblidadís i de malogrados que s'aplica sovint
al nostre poble} puix si bé el blasme és moltes
vegades justifica}, es tracta d'un mal que a tot
curen se'n pateix una mica.

Ara son els francesos, tan curosos de les co-
ses llurs i que, contradienl el refrany, agafen a
so de tabals les liebres que poden, els que han
tingut un oblid de considerado.

Res no menys han deixat de comemorar el
quart centenari de la publicado de "Pantagruel",
Vobra mestra del gran Rabelais, que per Franga
és com Cervantes per Castellá i Shakespeare per
Anglaterra, i no diem com Mantua, per exemple,
per Catalunya, perqué poiser en faríem un gra
massa.
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA
"CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS"

12 Novembre.-Estrena de 1'obra «EL VEDELL D'OR», de Pere Cavailé, per
la Companyia Rovira-Buxadós,

Si és difícil guanyar-se una posició en la
vida, és encara molt mes difícil sostenir-s'hi.

Ilom pol atényer la gloria o bé la fortuna,
com a conscqüencia duna lluiia Lenac, ai"e-
rrissada, dura. Per escalar els cims cal un
tremp excepcional, una voluniat ferria. cal em-
penyer, destruir, fer-se pas sigui coin sigai.
Mes si en arribar al pinacle hora s'estova i
s'abandona al repós. massa segur de si raateix
i massa confiát en l'esplendor del seu presíigi,
risca de veure's tombat pels que darrera seu
lluiten Lambe i empenyen desesperadament per
fer-se un lloc.

Aquest és, en realitat — deixant de banda
els fets sentimenlals que s'hi compliquen —
el cas del protagonista de «El vedell d'or»:
Caries Vallmajor.

Aquest home, peí que ens diu, ha assolit
en el món de les finances una situació privi-
legiada. D'origen humil — origen que li és
retret sovint, com una tara, per la seva propia
muller — s'ha fet el nom i ha creat la for-
tuna que li dona prestigi, no mes que per
l'esforc del treball intens, obsessionant, esgo-
taüor i cnérgic, que ha esmercat al servei
del seu lluc clarivident.

No li han calgut altres procediments in-
confessables ni lliurar-se a especulacions eii-
minoscs, que son la base de la majoria de les
fortunes que s'improvisen. La seva conscién-
cia d home auster. recte, meticuosamenlt bun-
rat, román tranquilla. Home dafers, els hi
ha sacrificat la vida. Ells l'han absorbit, l'han
emplenat. li han nodrit totes les déries i l'han
esgoLat físicament.; mes, és tal el domini que
ha assolit damunt d'ells^que tots els intervin-
guts per la seva excepcional experiencia esde-
venen fructífers. Es per aixó que hom el se-
nyala com «El veftell d'or» l'ícon mitología
símbol de les grandeses materials.

Ciar que un home lliurat tan plenament
ais afanys de les activitats financieres, no li
queda massa temps per amollar-se ais esto-
vaments del caliu familiar. La familia ha esiat,
en la seva- vida, un mal menor: el mitja d'e-
vadir-se deis entrebanes i les complicacions
del celibatari, mes entorpidors encara que els
minúsculs conflictes que pogués proporcionar-li
la vida de la llar.

Aquests conflictes, generalment, han sorgit
per dificultáis económiques de mants familiars,
que ell ha resolt senzillament amb un conseil
oportú i la dotado en efecLiu necessária per
a fer-lo viable. En aquest aspecte ha eslat,
també, un home exemplar, modélic. Tai ve-
gada per la molta facilitat amb que podia re-
soldre els tais conflictes, mes ningú el tingué
mai en menyspreu per gasiveria ni per manca
de comprensió.

La bondat, pero, es un llast molt feixuc per
caminar sense perills pels camins tortuosos
deis negocis. Cal viure sempre alerta, sempre
despert, en lluita constant contra totes les for-

ESCENES DE UEL VEDELL

'•JULIETA", Sra. Jofre; "MARTA", Sra. Buxadós; "FABIA", Sr, Gener.
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ees que es desformen contra la propia rique-
sa, que és el botí deis audacos. Un home sim-
plement bó no pot desertar del sen lloc, car per
a fer-ho sense riscs fatáis li caldria valer-se
de l'astúcia, la malfianca i les males arts deis
malváis.

Esdevé, dones, l'inevitable. L'esforc d'una llui-
ta tan perllongada i sense troves, esgota les
forces de ül vedell d'or». Un lacament pre-
gón l'atueix. Li cal lliurar-se al ropos i s'hi
Iliura, pie de confianca: els seus afers ja mar-
xen sois, té una familia consumida; una filia
casadora i una esposa — en segones nupcies—
jove i bella .que viu en dolca germanor amb
aquesta filia. Fiara la direcció de la seva firma
comercial al pretendent de la noia i ell podrá
donar-se enterament a l'encís inefable de la
llar.

En aquest moment de la seva vida i dins
d'aquest ambient, comenca 1 obra. Ens es pre-
sentat « El vedell d'or al capdamunt del
seu pedestal, quan resplandeix amb totes les
mirificéncies de Tauri metall. La familia l'a lu-
la, els consemblants l'admiren- fins a la idoia-
tria, volen. ádhuc, presentar-lo diputat; és un
geni de les finances.

L'home descobreix. per primera vegada, que
la vida és particularment amable, que ofereix
encisos fascinadors. S'enamora. per fi, de la
seva propia esposa, aquesta esposa que va
maridar-se amb el «vedell d or i que no
arriba a comprendre a Caries Vallmajor, per-
qué Caries Vallmajor mai havia sabut gua-
nyar-se aquella atracció natural i humana de
Filóme que sap estimar. Així comenca la dava-
llada d'aquest ídol. davallada fulminant, des-
bocada, folla. Un seguit de fets es succeeixen
d'una manera lógica, aclaparadora. fatal. El
promés de la filia resulta un aventurer, afanyós
¿'arribar, que vo que realment cobija és a
la marastra. Aquest home. en mans cLl qaal
han eslat fiats tots els ressorts de la fortuna
de « VA vedell d'or», no satura davant de
cap escrúpol i per un seguit de combinacions
audacioses, empobreix a Caries Vallmajor i
ell s'enriqueix. Quan lídol es redrecara, da-
vaut el desastre, amb afanys dclirauls de re-
fer-se, ja sera tard. Tard per a assolir-ho
honestament, pulcrament, sense mácula peí sea
llarg i excmplar historial financier. Aíjuesla
rectitud de consciéncia li és un llast feixuc.
Esdevindrá un incomprés. Kls mateixos que

Dibuixos al natural de D. Santsalvador Ferrers.

"FABIA", Sr. Gener; "CARLES VALLMAJOR", Sr, Rovira; "FABRI-
CI" Sr. Riera.
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no massa netes, pero normáis en el complicat
muntatge deis paranys deis especuladors, l*a-
natemitzeñ d'estafa, creient que promou la fa-
llida per així cimentar mellor la seva for-
tuna. La familia, que ell ha protegit sem-
pre sense reserves, se li gira també d'espat-
lles, no li atorga ni el mes petit favor, uo
s'avé ni al mes insignificant sacrifici. El que
mes li ofereix, plat a taula, si la miseria es-
devé inevitable, cosa que fingeixen no creure.

Per si aixó ios poc, descobreix la infideli-
tat de la esposa, amb qui mes li déu i ;imb
qui H ha fet la traidoria mes grossa. L'ha
arruinat moralment i materialment: ha arrui-
nat també la innocencia de la seva filia, que
havia cregul sinceramenl amb i'amor del cínic
arribista. I aquella bondat, que fou el sócoi
de la seva grandesa i ha estat la causa del
seu malastre, es transforma en un odi orb,
allucinant, que el converteix en assassí.

*
Creiem que Pere Cavallé no ha volgut que

del seu drama en tregui ningú conseqúéncies.
Cadascú podria fer-ho a favor de la seva aioral.

El drama és intens, punyent, colpidor. Está
concebut a la manera clássica: exposició, ñus,
desenllac. Aixó, pero, amb una traca innega-
ble, fent viure els personatges amb una hu-
manitat palpitant, que captiva a l'espectaior,
que segueix el procés de la obra amb gran
interés. El llenguatge es també viu, ben tallaL
i sense afectacions que el desnaturalitzin. Es
una obra que plaurá extraordinariament, per
la forca dramática de les seves situacions i
peí verisme amb que sap conduir-la fins al
desenllac, per bé que aquest sia d'un fataüs-
me tan colpidor.

*
La presentació, acurada, dintre els escassos

mitjans de qué disposa Fescenari del «Cen-
tre». El primer acte, pero, massa pobre perqué
Fespectador no es senti anguniejat. Els al-
tres actes, millor.

Els actors, plens de bona voluntat i entus-
siasme, forniren una tasca excellent, que com-
plagué extraordinariament a la concurrencia.
Senyalem particularment a les Sres. Buxa-
dós i Jofre i al Sr. Gener. Del senyor Ro-
vira en podriem fer també un elogi just, par-
ticularment de la seva tasca com a director,
pero voldriem, abans d'ocupar-nos-en mes áni-
pliament.com és el nostre desig i farein en
una allra avinentesa, que veiés de rectificar
una certa manera declamatoria, un xic massa
ampulosa, i mancada d'aquella natUralitat que,
quan Fassoleixi. fará del Sr. Rovira el primer
actor que esperem. Té prous facultats i ta-
lent per a aconseguir-ho.

V, CALDES ARUS.

Informado de la setmana
TEATRE CÁTALA ROMEA

i •.. *
La retirada fulminant del cartell de robra
Apta per a senyores», de J. Millás-Raurell

i la noticia, que mes avall donem ampliada i
comentada, de qué Caries Soldevila havia dc-
cidit no estrenar en dit teatre la producció que
li tenia destinada, ha estat el motiu de con-
versa de la setmana, entre mitings i miiings
electorals.

Ahir, divendres, degué esírenar-se la traduc-
ció catalana, feta per Melcior Eont, de robra
francesa « Una dona i dues vides», de Fran-
cis de Croisset. En parlarem la setmana en-
tran L.

Tenim noticia de qué una divergencia nascuda
entre Caries Soldevila i l'empresa del Romea ha
fet que retires el primer una obra seva, en porta
per a ésser estrenada. Semblan! decisió per part
de Soldevila, respon, segons informes, a la nega-
tiva de Maria Vila a encarregar-se del paper que
l'autor li assigná. Hom afegeix que Maria Vila
recolza la seva resolució en la creenca de qué no
correspon el paper a la seva categoría artística.
Sembla, sempre segons referéncies, que la dama
jove té en l'obra una intervenció que Maria Vila
estima, si no excessiva, prou notoria per a abs-
tenir-se de figurar ella en el repartiment. Per tal
d'obviar a la dificultat que la seva actitud su-
posava, oferí la senyora Vila a Fautor d'ésser
li faciliten la solució, a canvi de concessions

Maria Vila
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substituida per María Morera, solució que rebut-
já Soldcvila, el qual opta per emportar-se'n el
manuscrit.

L'efecte immediat de 1'incident, deplorable per
tots conceptes, ha estat el de privar-nos de l'obra
d'un autor que compta entre els de mes nota,
la qual cosa no creiem que sigui permesa a cap
actriu ni a cap actor hagut ni per haver. Encara
que es tractés d'un escriptor menys conegut o
inédit, no tindria disculpa el fet d'obstaculitzar
una representació, per la rao de peu de banc que
és i será sempre Tai-legar que el paper correspo-
nent a un comediant té tantes ratlles en mes o
de menys que el que ha estat repartit a un altre.

Potser digui Alaria Vila que per ésser a casa
seya, per a afrontar el risc económic de la tem-
porada, es permet el luxe — disbauxa en epoques
de carestía — de fer solament aquells papers que
li plaguin; que es troba, per tant, rellevada de
sortir a "portar l'atxa", expressió emprada al
teatre per a donar a entendre que s'ajuda al lluí-
ment personal d'un company. D'ésser aquest el
pensament que ha presidit a la determinació de
l'actriu, caldria fer entendre a Maria Vila i ais
comediants, que per trobar-se en les condicions
d'ella puguin compartir el seu criteri, que no hi
ha al món del teatre interessos superiors ais de
l'art ni estimació que pugui comparar-se a la
que els intérprets grans i petits deuen al públic
i a la crítica. Els diríem, a mes, que judicar el
mérit d'una obra per la grossária del paper o peí
temps que un personatge román davant deis es-

pectadors, és la cosa mes suada i mes pueril que
pugui concebre's. Xegar-se a figurar en un re-
partiment sense altre motiu que l'exacerbació de
la vanitat, implica covar una falsa idea de co que
ha d'ésser el teatre:

És de doldre que passin els anys i que perdu
rin de teló en dins els vicis, els prejudicis i les
nicieses que priven de foragitar de les taules del
teatre cátala l'ombra del "divo", especie de la
qual ens creguérem afranquits en deixar-nos Mar-
garida Xirgu. Go que els que estimen el teatre
cátala d'una manera pura i desinteressada han
de fer abans que tot, és malfiar d'aquest element
inflat i perjudicial que és el "divo", flagell deis
teatres de fesomia particularista com és ara el
nostre. És per aixó que resta anotat i per molt
mes que podría dir-se, que sentiríem que Maria
Vila, tan justament volguda i admirada, caigués
en un virtuosisme les conseqüéncies del qual po-
drien ésser fatals per a l'art dramátic cátala i per
a ella mateixa.

El suceeít entre l'empresa del Romea i Caries
Soldevila ens porta a la memoria una anécdota
que no podem estar-nos de retreure, no pas per-
qué serví relació de cap mena amb el fet que ha
motivat les ratlles anteriors, sino simplement
com a mot final. Fa uns anys que amb motiu
d'haver sobrevingut al mateix teatre una ridicu-
la trifulga originada de l'excés de notabilitats,
hagué de dir Alaria Morera, aleshores també part
de la companyia:

—Moltes eminéncies, i sis rals a la "taquilla".

TEATRE CÁTALA "AMATEUR"

FEDERACIO CATALA-
NA DE SOCIETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

TI CONCURS DE TEATRE
CÁTALA AMATEUR

L'interés que ha despertat en-
tre totes aquelles companyies
d'aficionats al nostre teatre
aquesta competició artística, hom
sap que sobrepuja en molt al que
existí en el primer concurs i que
constituí un rentable éxit.

D'ací pocs dies donaran co-
menc les representacions davant
el jurat, i, naturalment, aixó fa
que per part deis concursants es
multipliquin els assaigs i que tots
sentin un mateix optimisme pre-
cursor d'unes actuacions del tot
reeixides i d'altres, com succeí
l'any passat, notables.

Les primeres companyies ins-
crites en la competició d'enguany
son:

Ateneu Pi i Margall, de La Ris-
bal. Aquest elenc el dirigeix An-
toni Crumols Toralles. Vindrá a
actuar a Barcelona i representa-
rá: "Un cop d'estat", de J. Pous
i Pagés (imposada), i el se.gon ac-
te de "El pubill". de Frederic So-
ler, com a lliure elecció.

Joventut Carlista Manresana.
Aquesta companyia actuará a
Manresa i está dirigida per Joan
Ambrós Comasolives. Represen-
tará: "La morta", de Pompeu
Crehuet (imposada), i el primer
ájpte de "L'endemá de bodes", de
J. Pous i Pagés, de lliure elecció.

Amics de l'Art i de les Lletres,
de Sant Feliu de Llobregat. Diri-
gida per Llorenc Sans i Fábre-
gues. Actuará a Barcelona i ha
inscrit: "Un cop d'estat", de J.

Pous i Pagés (imposada), i com
de lliure elecció "Joventut", d'Ig-
nasi Iglesies.

Xovell Planter, de Sant Andreu
de Llavaneres. Aquesta compa-
nyia la dirigeix Ignasi Mora Mon-
tanell; actuará a Barcelona i ha
inscrit: "Un cop d'estat", de J.
Pous i Pagés (imposat", i com de
lliure elecció el primer acte de
"Flors i violes", de Pompeu
Crehuet.

Totes aqüestes companyies fi-
guren inscrites a la secció "A"
(actors i actrius amateurs).

"Ateneu Pi i Margall" i "Jo-
ventut Carlista Manresana" no
participaren en el primer con-
curs. "Amics de l'Art i de les Lle-
tres" obtingueren el segon premi
representant: "El místic", de
Santiago Rossinyol (primer acte),
que era una de les imposades, i
el primer acte de "Terra Baixa"
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(lliure elecció). "Novell Planter",
de Llavaneres, aconseguí adjudi-
car-se la Medalla d'argent dau-
rat, que concedí el "Foment de
les Arts Decoratives", a la com-
panyia que, obtenint una Lona
puntuació, vestís amb mes pro-
pietat. Representa "Sirena", d'A-
pel-les Mestres (imposada) i "Sota
d'un sálzer", del mateix autor
(lliure elecció).

* * *
Aquelles companyies no fede-

rades i que puguin interesar-se
peí "II Goncurs de Teatre Cátala
Amateur", hauran de sol-licitar
abans Tingres a la "F . C. de S.
T. A." (Bailen, 72, Barcelona).

Informado
BARCELONA

«NOVA JOYENTUT DE CATA-
LUNYA». — Aquesta enütat cele-
bra el diunienge, dia, 13, un festi-
val, representant el quadro dramá-
tic «La nit deis Reis», de Salvador
Vilaregut, i la joguina «Ditxós
Ball de Mascares», de Francesc
Figueras, quals obres foren exe-
cutades peí quadro escénic dirigit
pels senyors Antoni Morancho i Isi-
dre Bonet. El repartiment fou el
següent: «Nit deis Reis», senyore-
tes Anna Riera i Quimeta Buxe-
da, la nena Elvira Quintilla, se-
nyors Joan Vinyals, Josep Sanfe-
liu, Francesc Riera i Alfons Espo-
na. ((Ditxós Ball de Másqueres»:
Srta. Quimeta Buxeda, Anna Riera
i senyors Isidre Bonet, Robert Fe-
rran, Francesc Riera, Joan Virgüi,
Joan Vinyals i Josep Sanfelru. Les
obres van ésser molt ben interpre-
tades ti mereixeren l'aplaudiment
del públic que emplenava de gom
a gom la sala. Es distingiren les
senyoretes Anna Riera i Quimeta
Buxeda; principalment la senyore-
ta Riera que feu valer les seves
excel.lents qualitats artistiques
dns del camp ((amateur». La nena
Quintilla feu una encertadissima
interpretado del paper d'((Emiliet».
La Direcció i tots els intérprets fo-
ren justament felicitáis.

Foment Autonomista Cátala. —
El quadro escénic Mossén Cinto
Dosá en escena el diumenge passat,
"El Comediant Sullivan", adapta-
ció catalana de la famosa obra "Su-

llivan". Fou molt ben rebuda peí
nombrós públic que, com de cos-
tum, emplenava la sala de festes
del F. A. C. La interpretació a car-
ree de la senyoreta Prats i els se-
nyors Permanyer, Borrelles, Enric,
Massacs, Mingo, Solsona i Duaso,
ajusta díssima.

Per al diumenge vinent anun-
cien la representació de "El crim
de Vera Mirzeva", una de les apor-
tacions de teatre estranger mes in-
teressants i reeixides. Hi prendran
part tots els elem-ents del quadro.

Tertulia Teijs. — La companyia
que dirigeix en Miquel Sabater,
com ja teniem anunciat el dia 6, va
posar en escena el poema ien tres
actes d'Inasi Iglesias, "Girassol",
que fou escoltat amb veritable de-
voció, per bé que tots els que te-
nien l'encárrec d'interpretar-lo,
aconseguiren aquell propósit i es
feren aplaudir.

Les senyoretes Mercó Roig i.Ade-
laida Montoliu, es distingiren, com
també els senyor Sabater i Villar, i
ajudaren al bon conjunt els se-
nyors Buxadós, Porqueras i Díaz.

Per la vinenta representació que
tindrá lloc el dia 20, anuncien la
comedia de Josep María de Sagar-
ra "Un Estudiant de Vic".

Dinámic Club. — El quadro dra-
mátic d'aquesta entitat féu la seva
presentado el passat dissabte al
Teatre Parthenon, interpretant la
comedia de Salvador Bonavia "La
Puntaire", assolint una acurada in-
terpretació.

Sobresortiren les actrius "ama-
teürs" senyora (Neus Roig, la se-
nyoreta Neus Bresolí, i la senyore-
ta Pilar Cabello, que féu la seva
primera presentació en públic. La
senyoreta Bresolí encarna ben dis-
cretament la protagonista i escolta
forts aplaudiments.

Forca encaixats en llurs papers
els "amateurs" Cuadras, J. Rudon,
A. Castells i el director del qua-
dro, Enric Castanyer, que féu un
"Xivi" admirable.

Molt bé els senyors Carrasco, Sa-
la, Noguera. Sitja, Rubíes, Ramón,
March i Morejon.

Un públic molt entusiasta i dis-
tingit emplenava la sala.

Catalunya A. A. — La notabilísi-
ma formació artística que actúa en
aquesta entitat, posa en escena al
passat diumenge la divertida come-
dia en tres actes, "Maria... no si-
guis tonta".

L'obra fou muntada i vestida
amb tot luxe, com té per costum
aquesta companyia.

En la interpretació sobresorliren
la primera actriu Maria Callejas,
que estigué senzillament admirable

en el rol central, i la senyora Ma-
teo, que a cada nova representació
referma les seves bones qualitats
artistiques.

En quant ais actors, si bé tots es-
tigueren justíssims en llurs papers,
es feren mereixedors del nostre
elogi els senyors Sánchez (M. i E.),
i el senyor Singla, per la realitat
amb qué encarnaren els personat-
ges de "Juli", "Baró de Fontana"
i "Sunyol".

Per el proper dia 27 preparen
"El Fakir Bengapur" amb un im-
portant acte de varietés.

"Centre de Cultura" de Nostrd
Dona de la Coneepció. — L'elenc
que dirigeix el senyor Rigas, ha re-
presentat amb brilíant éxit els dra-
mes "Sonini de gloria", amb una
interpretació correctíssima, i "Els
Porucs". ?]n dites obres, com en
"El Contramestre", es lluiren no-
tablement, a mes del senyor Bigas,
els senyors Milá, Escartín, Valentí,
Puigferrat, Porta, Galceran i Acero.

En estudi les millors produc-
cions, com també algunes estrenes.

Cooperativa "L'Esperanca". —
Després del Tenori de consuetud,
posaren en escena l'obreta de Mon-
taner "Ditxós Tenorio", que féu
les delicies de Pauditori, essent
áplaudits tots els que hi prengue-
ren part.

Agrupado Artística. — Sota la
direcció del senyor Riera, es posa
en escena "Cap al cim". amb deco-
rat non de l'escenógraf Enric Vi-
nyals. En l'execució es distingiren
els senyors Terrés, IFont, Martí,
Olivella, Grabulosa i Torrents.

En estudi, "Somni de Gloria" i
"El calvari de la vida".

GRACIA

Orfeó Gracienc. — La compa-
nvia que sota la direcció d'Enric
Giménez, actúa a P"Orfeó Gra-
cienc", representa el passat diu-
menge la comedia dramática de
Poal AragalL "Animes Núes" i la
comedia frivola "Parelles al vol",
d'Enric Lluelles.

Les esmentades obres foren ex-
cellentment interpretades per les
senyoretes Rovira, Font i Alemany
i els senyors Moreta, Bello, Balart,
Valls, Duch i Vila.

La presentació molt acurada dei-
xava endevinar la má mestre d'En-
ric Giménez.

El teatre pie de gom a gom, feia
bo de veure.

Cooperativa Obrera "La Leal-
tad". — Diumenge passat tingué
lloc una vetllada extraordinaria a
profit de la familia del soci Damiá
Magrinyá; el local estava comple-
tament pie, com calia d'esperar te-
nint en compte el fi de l'acte,
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El quadro escénic que dirigeix
el seuyor Enrié Devenat posa en es-
ctMia "El cor del poblé", de l'Iglé-
sias.

El conjunt fou admirable. La se-
nyora Villar, "amateur", féu una
"Madrona" amh tota voluntat i en
reeixí forca. L'aeompanyaven els
senyors Fernández, J. Ferran, O.
Grau, Aguilar, Saperas, que foren
molt aplaudits, tant, que obligaren
al director senyor Devenat a sortir
ai final de l'obra per a participar
de l'ovació que el públic tributa ais
intérprets.

El tenor senyor Miquel Elorens i
ti Chor de la Cooperativa prengue-
ren part també en aquest festival,
cantant algunes composicions de
llur repertori.

Casal deis Lluísos. — En el tea-
tre d'aquesta cntitat ba tingut lloc
la segona represcntació del drama
liric "Pere Nolasc", lletra d'A. Mas
i Casanovas, i música del Mestre
Vidal i Roda.

Casal Gracienc Nacionalista Re-
publicá dEsquerra. — La Secció
Teatral que dirigeixen els senyors
Claramunt i Munté. ha comencat
les representacions, aconseguint
veritables éxits en "La mare", "La
Xacolatereta" i "María Rosa".
Aquesta darrera obra, que és la que
hem tingut ocasió de veure'ls-hi re-
presentar, ens va causar una bona
impresió de conjunt, individual-
ment considerada. Be ens será per-
mes que hi diguem la nostra, amb
el bon desig de millorament, i si
mes no, de contribuir amb les nos-
tres observacions a qué els "ama-
teurs" s'esforcin en posar la má-
xima voluntat al servei del perso-
natge que se li ha encarregat.

Él senyor Munté ens féu un
"Marsal" ben aprofitable, si bé en
el tercer acte el trobárem mancat
de vigoria, en "Jepa" que ens féu
el senyor Calvet, resultava massa
jove i en les páranles insidioses hi
posava poca intenció; el senyor
Milá, poc desimbolt, i li preguem
que no miri tant a Papuntador; els
demés, senyors Brunet. Laboria i
Gispert, forca bé, pero seria millor
que no s'esbogerressin tant en es-
cenes eómiques, puix si bé el pú-
blic les celebra, moltes vegades des-
baraten els nionients mes essencials
de l'obra.

Les senvores Riera i Vila, merei-
xen capítol apart: la senyora P»ie-
ra. porque va agradar-nos forca en
"María Rosa", particularment en
él tercer acte. puix vam observar
auo hi posava tota Tánima; en can-
vi, la senvora Vila, fent la "Toma-
sa" no ens va plaure gens. Cal dir
n n'aquesta senyora. per professio-
nal que siguí, que de cap manera
pot tolerar-so que una actriu, amb

Fúnic fi d'aconseguir una dallada
del públic, tiri per térra una es-
cena, afegint al seu paper, frases
que Fautor no hi ha posat mai, i
molt menys si aqüestes frases son
de mal gust.

BERGA

L'Agrupado Artística "Cel Blau"
realitzá una visita a FAmetlla de
Morola, on representaren "El Me-
ritori i el llop", d'A. Florejacs, i
el sainot "La festa major del po-
blé", de F. Vilardaga. Foren molt
aplaudits.

CASTELLAR DEL VALLES

Ateneu Castellarenc. — Diumen-
ge passat, a la tarda, davant d'un
nombrós públic que emplenava la
sria d'espectncles, es posa en esce-
n i "Tardania"-, comedia en 3 ac-
les ne J. Pous i Pagés. sota la di-
recció del notable "amateur" se-
nyor Romeu i amb la col-laboració
de les aplaudides primeres actrius
Emilia Baró i Elvira Jofre.

Amb satisfacció consignem que
l'elenc d'aqucst Ateneu és indubta-
bletablement un deis millors de Ca-
talunya. Llástima que aquesta Com-
panyia tan notable no h^gi entrat
a formar part de la "Federació Ca-
talana de Societats de Teatre Ama-
teur".

L'obra fou representada amb una
justesa exemplar. El senyer Vilano-
va, encarregat del difícil paper de
"Dr. Farrater", estigué senzillament
notable, sabent viure les escenes
amb intensa emoció, especialment
en el segon acte.

L'"amateur" encarregat del rol
de "Pompeu", que sentina no re-
cordar el seu nom, tingué també
moments molt folióos i la seva ac-
tuació fon molt celebrada. El nía-
teix podem dir del senyor Girbau,
que es produí amb una sobrietat
niolt remarcable. Els demés contri-
buíren a la bona interprctació que
assolí l'obra.

Xo cal dir que la col-laboració
que prestaren les senvores Baró i
do bon gust, do pulcritud i de per-
Jofre era ja d'antuvi una garantía
fecta execució.

GTROXA

Peiuja Bon Humor. — En el tea-
tro del café do J. Herms. Fagrupa-
ció d'aficionats de dita Penya, va
representar amb bastant éxit la co-
media dramática "La Fosca".

GRANOLLERS

medies "L'ánima en pena", de Jo-
sep Asmarais i "El curandero del
barri", d'E. Graells Castells. Hi
prengueren part oís senyors Fran-
oosc- Riera, Pero Molins, Ferran Sa-
lamero, Sadurní Florensa, Salva-
dor Mitjá, Joan Pou i Josep Anti-
gües.

El nombrós públic celebra els
acudits de les obres i aplaudí la
tasca do llurs intérprets.

L'Esbart Artístic, prepara per al
diumenge, día 27, la roprosentació
del drama, on tros actos, de G. Gi-
nesta i Ponset "Les orenetes".

La Unió Liberal. — La compa-
nyia Mestrcs-Quorol, anuncia, peí
disabte, dia lí), una representació
do la comedia de Santiago Russi-
nvol, ''La bona gent".

MATARO

Cercle Católic. — El diumenge
a la tarda va fer la seva presenta-
ció el notable elene dramátic del
"Casal Popular", de jRubí, el qual
va posar en escena el drama en
tros actes i en prosa do M. Ramón
Saborit, "Llar morent", obra de
recent producció, inspirada en
l'actual 11 ci del divorci.

Tots els intérprets, sense distin-
ció, van actuar d'una manera ad-
mirable, fent-se mereixedors de
l'aplaudiment que els tributa el
nombrós auditori que assisteix a
les festes de dita entitat.

Socielal Obrera "UArtesa". — El
diumenge darrer, la sala d'especta-
cles d'aquesta important societat es
veié plena d'una concurrencia dis-
tingida, que no va regatejar els
aplaudiments davant de la perfec-
ta execució que la companyia que
dirigeix el senyor F. Martínez féu
de l'obra "Mossén Janot", d'Angel
Guimerá. El primer acte fou dut
amb una sobrietat remarcable, les
figures es bellugaven amb desin-
voltura i el final fou dignament
aplaudit.

Al senyor Sabartés en el "Ja-
not", se'l veia segur, i en algunes
escenes estigué notable, ben ajudat
peí senyor Company, que ens féu
un "Toni" acabat. El mateix hem
de dir de la senyora Font; els de-
mos, senvores Prunell, Melero, Mo-
ra, Subirats i Molas, i els senyors
Valls, Margineda, Martínez, Mata-
mataía, Carreras i Ramón, contri-
bir'rcn a l'éxit que obtingué l'obra.

SAXT JOAX DE LES ABADESSES

Centre Católic. — La Secció Ar-
tístico-Musical ha comencat els as-

Orfeó Granolleri. — Per FEsbart saigs, per a les diados nadalon-
Artístic, diumengo varen ésser do- quos, de "Els Pastorets", de Josep
nades representacions de les co- María Folch i Torres.
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SAXT POL DE MAR

Teatro Amor Social. — La secció
de teatre de "Palestra", que diri-
geix Joaquín), Pou, representa el
diumenge, dia 13, el drama "La
Resclosa", d'Ignasi Iglesias, i la co-
media "La Cartilaginotalgia", de
Conrad Colomer, aconseguint els
intérprete l'éxit que ja els és ha-
bitual.

SETMENAT

Casal Regionalista. •— El dia 11
es celebra una funció teatral en la
que hi prengueren part les senyo-
retes Laura Riera i Pilar Bolero i
els senyors Escurscll, Burman, Ra-
moneda, Badia i Galobart. Es re-
presentaren "La creu de la masía",
de Frederic Soler, i "El carro del
vi", de Ramón Ramón Vidales.

TARADELL

"La Joventut". — El diumenge
hi bagué una extraordinaria Yun-
ció teatral organitzada peí Reces
Montserrat! de Barcelona. Es re-
presentaren el drama en tres actes
"Sang redcmptora", el monóleg
"El Silenci és or", i la peca cómi-
ca "Un minyó enamoradis", de Y.
Coma i Soley.

TARRAGONA
Teatre Principal. — La compa-

nyia que dirigeix el primer actor
Lluis Carreres, segueix actuant amb
oxit crcixent en aquest teatre. A
la bona interpretació que assolei-
xen les obres que posa en escena,
cal ajuntar-hi l'encert en l'escolli-
ment deis programes.

A les tardes del diumenge dona
a la mainada teatre de Folch i Tor-
res, la qual aplaudeix encisada les
enginyoses escenes de les obres del
susdit autor.

Diumenge darer, a la tarda, in-
terpreta "La filia del Moliner". la
formosa rondalla, en la qual tot l'e-
lenc artístic amb Carreres i la Mar-
garida Espinosa al cap, se'ns mos-
traren impecables en llurs respec-
tius papers.

A la nit va ésser dedicada la fun-
ció a 1'estrena de l'obra "El refús
de Berta", de la qual és autor l'es-
criptor empordanés P. Teixidor.
Aquesta 'obra anava dedicada a
l'"Orfeó Tarragoní".

L'obra agrada forca i fon molt
aplaudida, i no cal dir com anava
de ben preparada d'assaigs.

Tots els aficionats tarragonins
resten corpresos davant un conjunt
tan acurat que hem tingut la sort
de concentrar enguany a Tarrago-
na, i podem qualificar la tempo-
rada actual com un esdeveniment
anvs ha no assolit.

—Avui, dissabte, fará la seva
presentado a Valls, amb "L'hostal
de la (ilória". No cal dir que si és
interpreta*, com lio fou a Tarrago-
na, Carreres apuntará un altre so-
rollós exi'c ais molts ja aconseguits.

VALLS

La secció dramática del "Patro-
nat de Sant Gabriel", ha posat en
escena les comedies "L'Aprenent
non" i "En Janot de can ;Llate-
nes", qual representació fou molt
ben acollida.

VILAXOVA Y GELTRU

Centre Católic. — La Secció d'A-
mi.es del Teatre d'aquest Centre, ha
inaugurat la temporada amb la re-
presentació de "Sang redempto-
ra", de Llorenc de Balancó, qual
obra fou excellentment interpreta-
da i presentada amb tota propietat,
estrenant-se uns decoráis del jove
escenógraf Pau Roig, que foren
molt aplaudits, com tots els que
prengucrent part en la vetllada.

Consultori
Des d'aquesta s?cció procura-

rem contestar setmanalment les
consultes que cns arribin rela-
tiyes a coses del Teatre Gata-
lá. Yol dir que facilitarem (la-
cles referents a fcls. aspee! es
o moments de la historia del
nostre Tealre. Tota persona ¡

J

ferrer de tall». La companyia del
teatre era la d'Enric Giménez.

Josep Farrés. — Barcelona.—
La traducció catalana d'«Espec-
tres no s'estrena a r«01impia»
com. suposeu, sino al teatre de
la societat «La Granada», de
Gracia, peí mes de maig de
1894. Es a dir: dos anys abans
de la representació de r«01im-
poi>.

; Notician
El nostre bon amic i collabo-

rador Ángel Fernández es troba
rnalalt de certa gravetat, co que
ha privat de que aqüestes darre-
res setmanes pogués reprendre
els interessants articles sobre
"Escenografía", que havíem co-
mencat a publicar.

Desitgem cordialment que Fa-
mic Fernández recobri ben aviat
la salut i que pugui seguir acom-
panvant-nos amb tota la seva ac-
tivitat en les nostres tasques.

* * *
L'any vinent s'escau el 50 ani-

versari de la mort de Ricard Wa-
gner i el 120 aniversari del seu
naixoment. Amb aital motiu es
celebrará a Alemanya l'"Any
Wagner", amb tota solemnitat, i
és de creure que aquesta comme-
moració repercutirá en tots els
paísos.

La meritíssima "Associació
Protectora de l'Ensenvanca Cata-
lana" ha elevat a la Generalitat
un projecte de commemoració
del primer centenari de la Renai-
xpnci de Catalunya nmli motiu
de l'<eOda a la Patria". d'Aribau.

Aquesta commemoració ha de
que tingui un dubte per es- Jtemr t»er objecte principal mos-
vair. una confusió nascuda de^trar el camí fet peí nostre poblé
la imprecisió d'una dala, in-iien ordre al sen ressorgiment es-
teres per a averiguar quelcom.Ppiritual i al redreenment déla se-
pol adrecar-nos l'oportuna pre- v a Dersonalitat, d'Aribau enea.

Entre els actes a celebrar, QUC
o\e^J* "Protectora", figura
revistó ppDular deis valors tea-

gunla. segur de que será de-
gudament evacuada. Co que ú-
nicament es demana és que
sien les preguntes tan clares
i concises com farem de mane-
ra que ho s'guin les respostes.

Pere Calvet. — Puigcerda, —
La funció a honor i benefici de
Mercé Abella tingué lloc al Ro-
mea peí mes de maig de 1922.
Abella feu la «Baronesa» de «El Imp. Rápides Valls, Tapies,

acompanvades de conferencies i
de la divulgado corresnonent,
rrual serie es podría repetir a les
ciutats Drincipals de Catalunya i
de les altres terres de llengua ca-
talana.


