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MOMENTS DE RESPON-
SABILITAT

El recobrament parcial de la llibertat <\Q
Catalunya, encara que mediatitzada i un bon
xic a procari, ens imposa deures i responsa-
bilizáis que no és possible ni convenient dV-
ludir.

La possessió, baldament no siguí total, de
la cosa fortament desitjada canvia la nostra
posició de pledejant que reclama mis drets
per la d'aquell que disposa ja de molla part
de co que pretenia i. naturalmenl, li arriba
l'hora de demostrar que en sap fer bon ús.
La dita clássica de « sóc a casa me va i faig
el que em dona la gana encara que siguí ma-
lamente, actualment no és. admissible i co-
menta ja a no ésser prácticaraent admesa per
arribar un dia a ésser totalmeñt exclosa. El
bon ús assegura les coses i dona dret a ob-
tenir-les i a acréixer-les. Una mala g^stió, el
desaprofitament o la malversado deis valors
que tinguem al nostre abas!, el no saberse en-
tendre o la consagrado coni a pseudo-virtut
nacional de la picabaralla xiroia i cridanera
amb derivacions cap al canibalismo, expliquen
i justifiquen tots els desastres i fracassos que
poden esdevenir. La historia esta plena de l!i-
cons d'aqucsla mena i no sóm pas nosaltres,
els catalans, els qui menys les havem d'a-
prendre.

Es qüestió; dones, de posar en robra recons-
tructiva del uostre poblé lengiiiy, la intelli-
géncia, l'activitat i 1'entusiasme que havem es-
mercal en el voler i en el reclamar. La pro-
testa és fácil, puix n'hi ha prou amb una gus-
pira i cal deixar només que la Ventada fací
la resta. Es tan fácil i relativament cómode
protestar, cornptant naturalment amb les reae-
cions de la possible conlra-prolesla. com la
de censurar, puix sempre hi lia en les forta-
leses mes solides un puní vulnerable on fer-hi
portell.

La missió que ens escau ais catalans d'avui,
noble i difícil missió amenacada dobslaeles ací

i a fora i d'una greu responsabilitat, és la
d'endcgar co desvial, construir el que ens falta,
ívíer la cultura i la polencialitat económica,
obrir nous camins, depurar-nos de turpituds i
de vicis propis o enmanllevals, CREAR, en
una paraula, crear de bell nou una patria on
s'estigui bé i la intelligéncia siguí posada al
nivell del benestar material, lot tlins 1 obligada
relativital de les coses d'aquest món. Cal. abans
ele tot, inventariar el nostre patrimoni espiritual
i material, mesurar les nostres forces i l'abast
de les nostres possibilitats. sense negligir-ne
cap, i en aquesta obra verladerament nacio-
nal, hem de ser-hi tots.

Aixó, és dar, implica una actuado política,
donant a la política el sentit pur i noble de
la paraula en el seu origen o siguí «ciencia i
arl de governar i de governar-se . En aquest
aspecle. lots els catalans conscients del nostre
deure, hem d'ésser polítics per a dur al Go~
yern de lols per a tots. a mes de lesperit
unánime de catalanitat i de solidarilal nacional,
tots els matisos, formes, cspedalilals i classes
amb qué es colorcix, es destria i es diversi-
fica la idealitat del nostre poblé.

Es absolutament necessari. per a iniciar bé
les coses i fer-les arribar a bon Lerme, que
hi liagi una íntima i cordial compenetrado
de tots els qui formem el poblé de Catalunya,
posant cádascú, aixó és molí inleressanl, el
seu. ofici, la seva professió o peculiarilal i
les seves aficions, al servei de Tobra general,
pero procuranl: superar-se en el conreu de les
própies activitats. Catalunya creixera com a
poblé lant com prosperin i es perfeccionin
Tari, el Ireball. la cultura i les institucions
de Iota mena que tinguin estada o possibilitat
d'arrelament en el nostre país.

Iíom lia el 1L amb persistencia, com un reple
amb deix d'amargor, que la política liavia ab-
sorbil a Catalunya totes les activitats i que
l'escriptor, l'artista, el dramaturg, l'home de
ciencia, abandonaven la feina propia i la que
mes els esqueia per a entregar-se a la política
amb una passió i una embriaguesa que oís
enerva i repercuteix duna manera alarmant
en la quantitat i, el (pie és pitjor, en la qua-
lilal de Hurs produccions. Per al Ira parí , el po-
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ble. distret també per l'obsessió política de
moment no llegeix llibres ni va a l'espectacle,
puix els mitings, les informacions deis diaris i
L'espectacularitat constanl de les manifestacions
i actes cívics a pie carrer, supleixen amb la
realitat de l'emoció directa i molt sovint gra-
tuita, la illusió d'una ficció moltes vegad.es
deficienl i quasi sempre cara.

Es forcós deixar un margc prudencial a 1 de-
fervescencia deis sentiments i a l'exallació de
les passions, posats a prova peí carácter ex-
cepcional deis esdeveniments a qué havem as-
sistit, bé com a actors, bé com a espectadors.

El que seria mes de doldre, fins a l'cxtrem
de convertir-se en un veritable perill, és que
els nostres elements intellectuals, atrets p r
Fafició política, s'hi entreguessin del tot bo i
desertant deis resi>ectius llocs d'honor que ocu-
paven, al contrari de la posició táctica que re-
comanavem mes amunt de qué tots, cadascú
en la seva esfera, ha de fer política en el
sentit ampli del mot, pero portant-hi la propia
personalitat i l'esperit que cns mou. Així nos-
altres, en el nostre cas, fariem política lluitant
i treballant per al foment i dignificado del
teatre cátala, i sense abandonamenl de la nos-

tra deria. ens creuricm haver col-laboral també
en l'obra reconstructiva de Catalunya. El que
passa és que molis. confonen les coses i es
pensen, els mes alts, que política vol dir ma-
nar . i els de sota, els subalterns, que polí-
tica val com teñir dret a una «collocació .
Una manca secular de tradició de gavera propi,
per una parí, i la miserable situació en qué
s'ha tingut, económicament parlant, ais pro-
ductors intellectuals, molts deis quals s'haurien
donal per satisfets si haguessin pogut cobrar
un jornal de manobre, expliquen! la visió des-
orbitada de la política que teñen els uns i el
concepte depauperat que en teñen els altres.

Pitjor que tot aixo, és la indiferencia i l'abs-
tracció vertaderament incomprensibles en qué
viuen i es mouen, diriem millor en qué vege-
ten, molts professionals de la literatura, de
l'art i de la premsa, que no s'assabenlen de
res, que no els preocupa res que es mogui
lora del petit món que la seva imaginado o
indolencia ha crea!.

Aquesta manera d'ésser, mes general i pro-
fusa del que hom podría sospitar, explica mol-
les coses i en be de tots val la pena de qué
ens en ocupem seriosament i amb el propósit
d'aconseguir una rápida i radical esmena.

A L'ENTORN DEL "PREMI IGNASI IGLESIASu

Jo no cree gaire, ho confesso amb tota fran-
quesa. en l'eficááa deis premis literaris. Tinc
el dubte de qué en cap deis paisos on hi ha
instituits aquests premis i tal com acostumen
a ésser reglamentáis, hagin contribuit a des-
vetllar una vocadó o a produir, al seu conjur,
una obra mestra. Fins el Premi Nobel, de
fama i abast universal, excepcionalment atra-
ient sota el doble aspecte quanlilatiu i de
consagrado, ha deixal d'ésser el poderos estí-
mul que el scu fundador es proposava, per a
convertir-se en una glorificado ben remune-
rada d'il-luslres patums, quan no en un inter-
canvi de fineses i satisfaccions d'índole diplo-
mática. [

En paisos d'una densa cultura i d'una forta
i nodrida producció literaria, en els quals, per
la profusió d'escriptors, cal deslacar-sc i cri-
dar i'atenció per tal d'aconseguir ésser conegut
i admirat, els premis literaris teñen la missió
essencialíssima d'extreure un nom entre molts
i de llancar-lo a la popularital. En aquests
casos, els premis tampoc s(3n un estímul, sino
un reclam i molí sovint s'atorguen atenent-se
mes a consideracions d'ordre editorial o extra-

literáries, que no pas a un ponderal i cquáni-
me esperit de justicia.

A Catalunya, poblé relativament petit, on
tots ens coneixem encara que de vegad.es per
tal de variar o d'cixamplar els límits del pano-
rama, aparentem ignorar-nos els uns deis allres,
tenim hilen! el problema, fill d'un eslat cultural
embrionari, de que no es produeix tot el que
caldria i en la diversitat que convindria i.
en cañvi, les obres que es publiquen o s'estre-
nen, no son absorbides peí públie en propor-
ció. per exemplé, al nombre de ciutadans que
es manifesten i voten pels ideáis patriótics.

Ili ha, és ciar, el factor básic de la manca
d'una continuílat cultural que eduqui la sen-
sibilital del nostre poblé per a í'er-lo apetent
per les menjes de l'esperit i al seu torn, la
capacitat productora deis escriptors catalans
necessita ésser estimulada i fomentada, no dei-
xant-la a ,1a mercé de l'imprevist, de la sort
circumstancial o del padrinatge. lü poder p(\~
blic de Catalunya, com a expressió máxima
de l'aulorilat endegadora de la cultura, ha de
crear, enfortir o transformar totes aquellos ins-
titucions necesáries i)er al complimcnl de la
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finalitat exposada, suplint, fins on convingui,
l'abséncia o les deficiéncies de la iniciativa par-
ticular o corporativa. En aquest pía entren,
no cal dir-ho, cls premis litcraris, tant si son
de creado oficial com privada, pero sha de
teñir en compte, per tal de redimir-los de la
ineficacia inicial que els fa eixorcs o inneces-
saris, que han d'ésser principalment — estic
per dir únicament — recompenses que estimu-
lin les vocacions de novells escriptors. Con-
tráriament, guanyará sempre el premi l'autor
ja consagrat (en aquest cas cns referim ex-
clussivament al teatre i el premi es conver-
tirá indefectiblement en una « prima .

El succeit aquest any amb l'atorgament del
I Premi Ignasi Iglesias, es repetirá sense pro-
bables excepcions en competicions ulteriors,
mentre no es modifiquin les condicions del
Concurs. Tothom suposava. ádhuc abans de no-
menar-se el Jurat, que el premi s'adjudieana a
Joscp M.a de S agarra o a Caries Soldevila, i
aquesta creenca, fonamentada en el reconegui
i ben guanyat prestigi d'ambd(3s autors i amb
l'éxit assolit per llurs obres respectives, era
exposada i comentada, diguem-ho ciar, amb
desencant i amb ccrla recanca, puix el que
hom desitjava i ho considerava com a finali-
tat del premi, era la recompensa a una obra
inédita i si aquesta hagués correspost a un
autor desconcgul. encara millor. Que el premi
fos atorgat a Sagarra o a Soldevila per una
obra estrenada i premiada ja per raplaudimenl
reiterat i entusiasta del públie, suprem arbitre,
no rcpresenlava cap guany ni avaiu; per al
teatre cátala, puix sense el premi i al)ans
d'insliluir-lo, havien escrit i posat en escena,
amb éxit indiscutible, les seves produccions.
Es ciar que Fautor premiat no será de la nieva
opinió, si bé tinc la confianca de que esguar-
dant l'assumpte amb objectivilat compartirá el
meu criteri que, per altra part, respon a un
convenciment bastant ex tés.

Comprenc la posició del Jurat i no compar-
leixo de cap manera les obligades i rituals in-
culpacions de qué se Fha fet objecte d ha ver
obrat, sino parcialmcnt, amb un partit pres de
primer antuvi. Xo vull creurc el que es din
de que han deixat de llegir obres i que a
darrera hora la majoria va rendir-se a la in-
fluencia d'un destacat membre que es pro-
nuncia amb vehemencia per l'obra que ha
resultat premiada quan n'hi havia una altra
amb probabilitals de triomf. La competencia
literaria i Fhonorabilitat personal deis qui for-
men el Jurat allunyen. em sembla, Iota sospita
de parlidisme, i resta només el judici sobre
l'encert o el desencert de lelecció i encara és
difícil de formular quan hom desconeix la
majoria de les obres presentades a Concurs.

El que passa és que el Jurat va trobar-se
amb un nombre de produccions estrenades les
unes i jnédites les altreis i a l'hora de judicar
va decidir-sc indefectiblement per la que va
semblar-li millor, la qual va resultar ésser
precisament « L'IIostal de la Gloria». Aquesta
explicado que dono semblará de tan simplista
co que els castellans en diuen una «perogru-
llada ; pero és així. El que pot tenir-se com
a cerl és que en l'ánim del Jurat havia de pesar
molt Téxit de públie i de crítica aconseguit
perl 'obra premiada, tant és així que he llegit
en el diari « L'Opinió » un article, que m atre-
vida a qualificar d'oficios, en el qual es din,
entre altres coses, que amb molt de gust co-
mentaria si no em manques l'espai: « Hauria
eslat desmoralitzador el fet que un Jurat com-
petentíssim hagués desigual una d'aqüestes
obres postergades. puix que el veredicte hauria
represen lat un santbcnet d'ignoráncia penjal
a l'esquena deis empresaris i, de retop, del
públie ». Seguint aquest singular criteri. que
em temo que per comodilat siguí adoptat com
a dogmátic en fulures compelicinns, el verta-
der Jurat son les emprtises i no dic el públie,
perqué si el veredicte d'aquest hagués valgut,
el premi hauria de correspondre a « La reina
ha relliscat».

Davant d'aquest resullat i de la probabili-
lal deis que vindran, cm pregunto si no seria
(jüestió de modificar les bases del concurs.
puix si enguany les abstencions han estat nom-
broses i de qualitat, ais concursos deis anys
vinents hi acudirán només que les obres que
han obtingut un éxit esclatant o bé les produc-

i deis analfabéis.cions deis megalomans
A mes, no em sembla prou adient el sistema

de volació per eliminalories. puix si aquest
procediment pot escaure molt bé a un campío-
nat esportiu, no trobo que s'avingui amb una
competició literaria. Aquest sistema d'elecció
priva que hom raoni i justifiqui el veredicte,
com es fa en altres cerlamens, entre ells els
Jocs Floráis, lo qual ens donaría una impressió
de la valúa de les obres presenlades a Con-
curs i deis motius que ha tingut el Jurat per
a la concessió del premi. Aixó és impossible
en Tactual forma de judicar. puix ja és sabut
que a cada tora de votado s'elimina una obra
i es decideix la final per un « gol , vull dir per
un vot, de diferencia. Serla interessant de co-
néixer l'opinió deis elements mes destacáis de
la riostra escena. Jo. el mes modest de tots,
em decideixo per a qué no mes puguin optar
al Premi Ignasi Iglesias obres inédites o no
representades en teatres regulars.

FRANCESC CURET,
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ÁNGEL FERNANDEZ I LA SEVA OBRA

Els qui fem la Revista TEATRE CÁTALA.

amb un desinterés no gaire coraú i afrón-

tant l'atac sord i invisible duna dissimulada

indiferencia, ens devem, abans de tot a la

noslra déria máxima, que és la lluita constant

i infatigable per a la gloria, dignificado i ex-

pandiment de la nostra escena nacional; pero

també liavem de reiré tots els honors. sensa

escalimar-ne cap. í'ls homes abnegáis, d'espe-

rit ilumines, que han posat tot el que saben

i valen al servei de l'Art Dramatic de Cata-

lunya.

Ángel Fernández

L'elogi de l'obra profitosa o ben orienrada

i de la personalitat que la crea, no és mai
personalisme ni bonior de capelleta, i ens és
grat de prodigar les Uoances, amb el mateix

esperit que ens mou a atenuar les censures,
encara que siguí un deis nostres el qui sc'n

fací mereixedor.

Malhauradament, no sempre ens és don ü el
goig de celebrar un triomf en marxa o una ac-

tivital en creixenca, siné) que molí sovint, ens

se nlim adolorits per haver de cremar encens

a un amic o company (pie ens deixa a la

meital de la feina.

Aquest és el cas Irislíssim de l'artista Ángel
Fernández, Iraspassat en el bo de la seva vida

i en plena potencialitat creadora, i en evocar

l'abundant i valuosa obra per ell realitzada,
cada dia mes ferina, mes original i mes da-

l'erosa de superado, ens planyem de la dissorl

de que. per una falalitat implacable, hngi que-

dat destruida l'esperanca deis sal)orosos fruits
que la intel-ligéncia i la ssnsibilitat de l'amic

desaparescut ens prometien.
E3 buit que la mort d'Ángel Fernandez lia

deixal en aquesta casa, és difícil d'omplir. Pot-

ser en l'eslat febrosenc deis darrers mesos

de 1;¡ seva m alai ti a, s'abrandava i excitava en-
cara mes el fervor quasi místic que posava
c u planejar projectes i idees per al nostre

periódic i aquest déliri d'un moribond que
s'aferra fortament a la vida com volent per-

llongar-la amb injeccions d'optimisme i amb

l'escalf de les illusious. ens esborrona i a l'en-
sems ens obliga a persistir en la nostra lasca,

obeirit a un imperatiu que la mort ha fet

mes solemne i indeclinable.

A la memoria d'Angel
Fernández

En una época com la dará, en la qual eslcm
acoslumals a yeure geni que, amb prou feines
saben fer una rallla. erigits en genis i que
contemplen] cada dia en el camp de l'art Tan-
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to-bombo de proporcions gegantines, el cas
Fernandez és un cas extraordinari. Aquest
malaguanyat artista, tan ben dotal, tan pie
de Lalcnt i tan liberal de les seves faeultats,
tancant-se dins duna modestia excessiva. d'una
modestia d'altre temps, havia de contrastar
amb También! que el vollava i és segur que
aquest contrast hauria acabat per imposar-se,
si la morí, gelosa deis bornes bons, no ens
Tllagues pres tan aviat.

En una exposició, organitzada per l'Ateneu
Enciclopédic, si no recordó malamen', vaig
veure per primera vegada les obres d'Angel
Fernández. ]\Iai no havia sentit a parlar d'a-
quest artista, pero em van impressionar tan!,
que no les vaig oblidar mes. Després. al can
d'alguns anys, venia a casa amb els seus ger-
mans, agregat a una Gomissió de Teatre Se-
lecte. i

Alesbores el vaig coneixer. Aquells ulls in-
lell ¡genis, sota un front excessiu curull didees
i aquell posat modest que semblava que es
dones vergonya del qué valia, me'l varen fer
simpátie desseguida.

Després d'aquella visita em vaig honorar amb

la seva amistat i vaig seguir la seva obra
amb maj.or interés. Eli anava pintant telons i
quadros i cada vegada afinant mes la seva
personalitat.

El seu art era sólid. la seva visió justa. Al-
guna vegada, influit per les corrents defor-
mistes, amagava les seves qualitats d'observa-
dor. pero que no passaven desapercebudes a!s
ulls deis qui saben mirar les coses a fons.
Era un artista de debo i un ver amic, pie
d'entusiasme per les coses de teatre, que ha-
via regalat el seu talent moltes vegades, per
tal de dignificar la nostra escena.

11¡ ha valors que es perden, com hi ha
nullitals que suren, pero el temps sap selec-
cionar l'obra, i la virtut de la modestia que a
voltes és un entrebanc en vida, perfuma el
record deis bornes que han valgut. Si a l'An-
gel Fernández el plorem com a amic i el mi-
llor company, també plorem l'arlisla que hem
perdul abans de poder-nos donar els fruits
madurs de la seva intelligéncia.

LLUIS MASRIERA.

(Prohibida la reproducció sense indicar la procedencia).

ÁNGEL FERNANDEZ, DIFUNT (Dibuix del natural peí seu deixeble Ricard Arenys).
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L'art escenoéráfic

"POEMA DE PORT", d'Ambrosi Carrión (segon moment)

Dades biográfiques

Ángel Fernandez i Castanyer va néixer a
Barcelona l'any 1889 i ha mort el 6 de de-
scmbrc d'enguany, després duna llarga, i cruel
malallia.

Fou el seu mestre de dibuix i pintura de
cavallet En Jaume Pahissa pare del músic
Pahissa). S'iniciá en l'art de l'esoenografia sota
el mestratgc de Salvador Alarma, el qual en
tot moment li demostra el seu afecte, arribant
en moltes ocasions a confiar-li aquells treballs
escenográfics que ell no podía atendré, co que
dcinostra la coníianca que li tenia i 1"estima
que li mereixia. Encara, a l'acte de l'enterra-
menl, el mestre Alarma ens digné: Quina
llástima de xicot. Tant que valia!»

Estigué Ángel Fernández una temporada a
París, on pinta diverses realitzacions i decorats
per cinema. De tant en tant encara hi anava
a pintar algún encarrec. Teresina Boronat. la
gran dansarina, que com és sabut resideix a

París, li encomanava els figurins i els de-
corats.

Ha pintat per a tots els teatres de Barce-
lona, comencant peí Liceu. Sorpjrengueren d'una
manera extraordinaria per llur originalital i
bon gust dins de Teslil modern de 1 arl de
decorar, les decoracions pintades per a les
revistes del «Palace», les primeres del «Có-
mic . Teatre Nou », « Olympia», etc.

Fou fundador de l'« Associació de Teatre So-
lerte . de la qual era el director artíslic. Piu-
tava els figurins i totes les decoracions de
les obres que es representaren. Ha deixat uns
vint-i-cinc decorats a dita entitat, tots ells d'un
innegable valor artístic. El decorat que pinta
per a l'obra «Era un home! , de Max Deau-
ville, traducció catalana de Ventura Gassol, mc-
resqué tota mena de lloances deis crítics es-
trangers que n'hagueren esment.

Fou també un deis fundadors de la « Fede-
ració Catalana de Societals de Teatre Ama-
teur i l'any passat intervmgué amb tot el
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d'Anéel Fernández

"POEMA DE PORT", d'Ambrosi Camón (tercer moment)

seu entusiasme en la primera competido deis
amateurs, formant part del Jurat.

íIlustra diverses publicaciones, destacant-se les
que feu darrerament a uns llibrcs do Ramón
Tor i de Salvador Perarnau.

Es dedica així mateix a la crítica d'art, que
exercia amb exceMent criteri i reconeguda com-
petencia, collaborant, entre altres periodics, a

Mirador», TEATRE CÁTALA, «El Carrer

i « L'Esquella de la Torratxa».
Darrerament aconseguí un exil comple en

una exposició celebrada a les « Galeries Grau ».
de Terrassa. Kls crítics Velogiaren sense re-
serves. , ,

]\íoltes de les seves obres escenográfiques
foren reproduides per diversos periodics es-
trangers, especialmení totes les que presenta
l'« Associació de Teatre Selecte».

En caricatures tenia també una remarcable
especialitat i sota el pseudónim de « Pussiré »
i «Kaleto dibuixá un gran nombre de di-

buixos satírics d'una gracia i d'una intenció
ben notables.

Ángel Fernandez era. en una páranla, un ar-
tista complet, dotat d'un bon carácter i desin-
Leressat com pocs. Reposi en pau l'amic i el
company que ens lia deixat tot just al bell
mig de la seva tasca, quan encara podiem es-
perar-ne obres que bonoressin Tari del nostrn
país. /
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L'art escenoéráfic

"ERA UNHOMi
/ ' • 1'rtiiK
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d'Anéel Fernández

"ERA l'X HOME", de
Max Deauville (Seté acte)

Bocet inédit per a Vobra
tlKLCAS DE MISTER
WALDEMAR", d'Edgard

J'oe ((b-a postuma)
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA
"CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDEN TS"

10 Desembre.— Estrena de Ja comedia "Quan sha perdut la fe...", de J. Puig
Pujades, per la Companyia Rovira-Buxadós

Si Puig Pujades no cns tingues demostra-
des a baslanienl les seves qualitats de novel-
lisla, després d'haver vist representar aquesta
comedia les hi hauriem reconegudes.

No sabem si Puig Pujades havia pensat i
ccnstruiil « Quan s'ha perdut la fe... », volent es-
criure una novella i mes tard va imaginar una
comedia dramática, pero lant el tema inicial
de Tobra com la manera com fa parear \ moure
els personalges ens lio fa ereure.

El conflicte que dona motiu a l'argument
de « Quan s'ha perdut la fe... », el trobem mes
propi d'una novella que duna comedia i ens
aíerniem en el nostre puní de mira quan veiem
la manera com en Puig mou les figures de la
seva obra: sempre en un ambient reduit, men-
tre que peí que fan i expliquen, semblen de-

si t jar un mes ampie espai que el d'un escenari.
La protagonista d'aquesta comedia no de-

fensa amb tota la seva amplitud el que hauria
de defensar perqué li manca espai en el marc
del que una comedia pot donar de sí. Si Puig
Pujades hagués fet viure aquella dona en uns
capítols de novel-la, amb altra vigoria i amb al-
tra desimboltura ens Phauria presentada. Ara
resta incerta, poc enérgica per defensar la seva
vida d'aríista i la seva anima enamorada fins
a l'extrem de fcr-li abandonar aquell art que
l'havia fet una celebrilat en el món artístic.
La : Margot» de « Quan s'ha perdut la fe... .
es una figura que es desdibuixa en mig de
les escenes d'una comedia, perqué el seu vol-
tant es mouen altres figures que
per complet.

Dues escenes de "Quan s'ha perdut la fe..."

"LLUISET", Sr. Gener¡ "MARÍA", Sra. Lliteras; "DON JOAN", Sr. Riera; "DONYA SABINA", Sra. Guardia; "DON LLUlS", Sr. Guardia;
"MARTA"' Sra, Prats
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Quan la veiem en el primer acte, pensem en
tot el que cus podrá dir per juslificar-sc i
defensar la se va posició de dona honesta i
amanL del seu art. pero Puig no la llanca pels
camins que a nosallres ens semblen lógics i
naturals en una dona d'esperit lliure i ena-
morada.

Tot el ({iie passa en « Quan sha perdut la
fe... i que interessa a l'espectador, podriein
dir que «no hi passa», sino que ens és ex-
plicat amb molla Iraca, aixó sí, pero explical
al cap i la fi.

Ks precisament per aixó que diem que el
novellista depassa a l'aulor dramalic.

La segona meilal del ségon acte és una prova
del que diem. Quan « Don Joan explica i
desfá amb les seves páranles, tola la prevenció
que aquella familia sent per la «'Margot», es
val d( coses passades. coses ([lie el públic no
veu en acció, sino que li son explicades com
en una novel-la. No obstant aixó, en aquella
escena és quan Puig arriba a ésser el dfama-
Lurg i (jiian hauria tingut d'acabar la scva
obra. Si « Margot havia de restar passiva i
submissa a la moral burgesa de la familia del
seu marit, la comedia era acabada.

Puig Pujades, pero, ha volgut encara posar

i segura la
guatge i
sonatges en

com un epíleg en la vida de la seva «Mar-
gol i en el tercer acte la vciem com en es-
devenir maro, la moral burgesa ha triomfat
de la veritat que en tola anima d'arlisla ha
d'haver-hi.

En « Quan s'ha perdut la fe... » s'hi veu ferma
má de l'home que cura del Uen-

sa{) el que ha de fer dir ais per-
tots momenls. Les escenes fináis

del segon acle son una prova ben palesa d'a-
questa mestria de l'autor. En aquelles escenes
mogudes amb traca per Puig Pujades, hi des-
cobrim al dramaturg i és perqué en el Don
Joan hi ha trobat l'element drama lie que
mes ({iie explicar defensa al propi temps la seva
concepció justa i equánime de la veritat bu-
mana.

En les pagines d'una novel-la tot el que passa
en el tercer acle s'hauria pogut justificar i el
llegidor lio hauria capit, pero en la comedia
l'especlador s'bi Iroba perdut i no enlra en la
imaginació engelosida de Caries», perqué no
la troba justificada en cap aspecte ni en el
moment del qué fa i diu «Lluis».

La comedia de Puig Pujades és una bella
demostrado del que l'eslimat escriptor figue-
renc ens pot donar en Tari dramática.

Dibuixos del natural, per D. Santsalvador Ferrers

"MARÍA", Sra. Lltteras; "MERCÉ", Sra, Jofre; "MARGOT", Sra. Buxadós; "CARLES", Sr. Rovíra; "MARTA", Sra. Prats; "DON JOAN", Sr. Rovir*
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Els diálegs son ben conslruils i les escenes
llisquen naturals i empeses peí camí que Fau-
tor slia traeat en pensar la seva obra.

La Sra. Buxadós ens va donar una «Mar-
gol ben justa i equilibrada i dinlre les pos-
sibilitats que el paper li oferia, la varem tro-
bar ben al seu lloc.

En Rovira ens agrada mes recitant versos que
en la prosa. En ell ni varem notar un cert
deixar-se anar ais indrets (Funes imitacions que
perjudiquen la seva tasca artística. Digné el
personatge amb molt calor i sempre dintre
cT un naturalisme ben entes.

El Sr. Riera va recitar el seu « Don Joan
amb una correcció exemplar i digne d'elogi.
Aquest artista és un element amb el qual cal
comptar en totes les obres. L'escena linal do
l'obra la va dir amb una vibrado ben justa i
entonada.

Les Sres. Prats, Lliteres, Jofre, Nugués i
Guardia i els Srs. Guardia i Crener, ajudaren
al conjunt de l'obra que ana perfecta d'as-
saijos i filia duna direcció i bona voluntat,
veritablemenl elogiables.

El decoral molí bonic i (T efecto.
El públic va rebre l'obra amb mostres visi-

bles d'aprovació i feu sortir a Fautor al final
de tols els actes, especialment al darrer, en qué
fou ovacionat.

GUILLEM DE MONTALT.

Informado de la setmana
TEATRE CÁTALA ROMEA

El notable escriptor Barlomeu Soler, autor
en llengua espanyola d'obres tan vigoroses com
la novella « Marcos Villari» i les produccions
teatrals « Guillermo Roldan» i «Tierra del

fuego . el qual va" donar-nos, en la darrera
temporada una obra de la valúa d'« Amia Ala-
ria , la primera que escriví en cátala, esta a
puní d'estrenar la seva nova comedia en tres
acles « Un marqués i la seva filia», de la qual,
els que la coneixen, en fan els millors elogis.

Diuen que l'ha escrita pensant amb els ac-
tors que han d'inlerprelar-la, lo qual es consi-
dera ja com una forta probabilitat d'éxit, a
part del valor intrínsec que pugui teñir l'obra.

TEATRE ESPANYOL
El velera actor i cscriptor Joaquim Montero

ha escrit amb destí a aquest tcalre i per el
seu primer actor i director, « El Papilu Sant-
pere», setmanari amb illustracions musicals
deis mestres Torrents, Quirós, Pon. Vilado-
mal i -Alas. Sera una desfilada d'assumpti's d'ac-
tualilal i d'interés, vislos amb Fhumor de Mon-
tero i de Santpere.

TEATRE PARTHENON
La Companyia Fornaguera-Pujol. ha repre-

sentat Ja comedia en tres actes, «Gelosa»,
adaptada per J. Moliné.

El públic acolii aquesta comedia, no direm
amb fredor, pero sí amb poc entusiasme. No
obstant, Lots els que prengueren *part en la seva
execució, posaren tot Fesforc per tal que el
públic celebres els acudits i situacions, acon-
seguint-ho en alguns moments.

Les Sres. Pujol i Arquer i els Srs. Estivill
i Pujol, damunt deis quals requeia tot el pes
de l'obra, la jugaren amb discreció i en al-
gunes esecnes llur comicitat superava a la
que en realitat té la comedia. Els demés feren
un bon conjunt.

La presentado bona, com sempre.

TEATRE CÁTALA "AMATEUR"

FEDERACíO CATALA-
NA DE SOC1ETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

Jl C )XCUHS DK TEATRE
CAÍALA AMATEUR

Heus ací tal com lia quedat cons-
tituit el Jurat per a la competieió
d'enguany: Salvador Alarma, J.
Bemol i Duran, Prudenci Bertra-
na, Alexandre Cardunets, Ambrosi
Camón, Florenci Cornet, J. Cortés
Vidal, Francesc Curet, J. Farrán i
Mayoral, Josep M.a Folch i Torres,

Enric Forcada, Adriá Gual, Domé-
nec Guansé, Josep Lleonart, Enric
Lluelles, Santiago Marco, Jaume
Marill, Lluís Masriera, J- Navarro,
Cosiabella, Segimón Rovira, Tomas
Roig i Llop, Joaquim Renart, Octa-
ví Saltor, Caries Soldevila, Ramón
Tor, Manuel Valldeperes i Ramón
Vilaró i Guillemí. De secretaris-ac-
tuarán: Miquel Clivillé, Lluís M.a
Bransuela, Joan Fernandez, Josep
Güell, Manuel Roca, Joan Masrie-
ia, Noel Clarassó, Albert Campins,
R;>mon Sugranyes i Claudi Fernan-
dez.

* * *
El diumenge, dia 11, tingué lloc

a Manresa la primera prova del

Concurs.amb l'a.ctuació de la «Jo-
ventut Carlista Manresana , que di-
jigeix Joan Anibrós Comasolives.

Amb el teatre completament pie '
en mig d'ivna gran espectació, es
representaren uLa morta», de Poní,
peu Crehuet (imposada) i la come-
dia «L'endemá de bodes», de Josep
Pous i Pagés (el primer acte de
lliure elecci(')); arnb el següent re-
partimeni:

«La ínorta». — «L'Eloi», Sr. Caiil-
prubí; «En Jaume», Sr. Cirera; «En
Quirse», Sr. García; «L'Antonia ,
senyora Costa; «La, Rosa», Sra, Pi-
qué; «La, Teresa», Sra. A. Ciuró.

«L'endemá de bodes». — ((La Pe-
pa», Sra. Piqué; «La Roseta», se-
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iivorela. L. Ciuró; <cEn Cinto», se-
nyor Torraguitart; «En Rafelet»,
Sr. Camprubí; «En Xibeques , t>e-
nyor Tonas; «En Quirse», Sr. Ci-
rera; ((En Joanic», Sr. Sena i «El
Campaner», Sr. Mas.

El Jurat que assistí a 1;] funció
estava compost pels senyors Josep
Lleonart, J. Cortés Vidal, Fia tícese
Curet, Enric Lluelles i Segimon Ro-
vira, actuant de Secretan el senyor
Miquel Clivillé. Abans de comengar
la representado, el senyor Enric
Lluelles dona una notabilíssima
conferencia sobre l'abast del Con-
curs i la missió deis artistes de tea-
tre, tant deis, aficionáis com deis
professionals, la quyl fou extraor-
dinariament aplaudida.

Amb el desig de servar una ab-
soluta imparcialitat i de no deixar
translluir res que pugui prejutjar
el resultat del Concurs, ens abstin-
drem de formular cap judiei crític
sobre les diverse9 actuacions de les
Companyies concursante; pero no
podem estar-nos de dir que la com-
petició ha comenc,at amb els mülors
an^uris.

* * *
El jurat que presenokjra la ac-

tuació de la companyia del «Casal
Cátala República del Coll», de-
má jüumenge, día 18, el formaran
els senyors Adria Gual, J. M.3
Folch i Torres, Josep Lleonart, En-
ric Lluelles, Francesc Curet i Segi-
mon Rovira. Actuara de Secretari
el Sr. Joan Fernandez i la, confe-
rencia anira a carree del Sr. Josep
M.a Folch i Torres.

El Jurat que el dilluns día 10,
s'ha de desplanar a Sant Feliu de
Guixols, estará integrat pels se-
nyors Prudenci Rortrana, Francesc
Curet, Florenci Cornet, Enric Llue-
lles, Octavi Saltor, Ramón Vilaró i
Jaume Marill. Actuará de secretari
el Sr. Lluís M.a Bransuela i la con-
feréncia anirá a carree del senyor
Francesc Curet.

Ens és molt agradable remarcar
l'entusiasme que existeix arreu on
lian d'actuar les companyies con-
cursants.

Informado
BARCELONA

AGRUPACIO TALIA. — Baix la
direcció del senyor Martí, es posa
en escena l'obra, «El port de salva-
ció» de Piquet, i el sainet «Oui mes
busca...». Cal felicitar la tasca do
los senvoreter Gotarj-odona, Ferrer
i drls joves Anglesbla, I''' n
bertí, Mas, Llovera i Saura. En es-
tudi «El Senyor Secretari i «Com
s/enreda la troca».

CASA VALENCIA. —
Ció artística «Caiurquijo», integra-

da per elementsi del Banc Urqúijo
Cátala, organitzá el passat dissab-
te una vetllada de teatro cátala.

Sota la direcció de Tactor senyor
Blanc, de qui altres vegades hein
parlat amb elogi, es posa en escena
uL'hereu escampa», de Rossinyol
que assolí una^ interpretació ben
remarcaMe per part de tots els in-
térprete. Cal esmentar al Sr. Blanc,
i ais senyors Gines i Quian. L'ac-
triu Sra. Gutiérrez tingué un éxit
amb la. interpretació de «Gloria».

Molt discreta els senyors Espigó,
Folch, Pares, Águila, Solé, Roldan,
Galve, Diez, Font, Salcedo i Cabe-
za. L'obra fou ben presentada. El
públie que emplenava la sala
aplaudí amb entusiasme.

CASAL D'ESQl'ERRA «ESTAT
CÁTALA», de Gracia. — El dia 7
organitzá una vetllada teatral en
la societat «La Violeta Gracienca»,
en homenatge ais seus socis pro-
clamats dipútate a les Corts Cata-
lanes.

Posaren en escena el drama
d'Ignasi Iglesias ((El cor del po-
blé» interpretat per la Sra. Ven-
drell i els Fvnyors Bordas, Bori'ás,
Castellet, Brunet i Roca. Si hem
de parlar sincerament de com in-
terpretaren l'obra, direm que la
senyora Vendrell en sortí bastant
l)é igual que els aenyors Bordas i
Roca, pero que el senyor Cqstellet
i el senyor Brunet, no ens van
agradar gens, puig la interpreta-
ció que donaren a llurs papers, no
s'encaixava amb les» exigéncies deis
tipus que Tobra dema.na. El senyor
Borras fent el «Fidel», ens hauria
plagut si s'hagués mogut amb mes
desimboltura. Deia molt bé, pero
semblava que estés lligat de bracos.

«Cura do moro» que deeprée es
representa per altres elemonts,
fora del pienyor Segú, que estava
desencaixat, els demés ho feren
forca bé, sobretot els senyors Ca-
li ico i Hurtado que rns plagueren
molt. La senyoreta Cailá i elr, se-
nyors J. Roca, D. Seguí i J. Costa,
contribuiren a fer un bon conjunt.

CASAL GRACTEXC NACIONA-
LISTA. — El quadro drnmatic d'a-
quest Casal, sota la direcció del
senyor Claramunt i Munté, posa
en escena el diumenge. dia 11, el
drama en tresi actes de Frederic
Soler ((El Jliri d'aigua». El públie
que assistí a. la representado sor-
tí ben satisfet per la bona inter-
Pietació que l'obra obtingué. En
algnnes escenes es veié una, jus-
tesa digne d'elogi; particularment
en el segon acte, en Laboria. fent
"1 «Lluís» i la nena Pazos en la
«Ritet», en? encisaren, nosnnt de
manifest llur sensibilitat. Altres
vegades haviem vist al senyor
Laboria- en papers cómics i no ens

havia convengut com el diumenge
passat amb un paper dramátic i
de compromís. Cal <]ue els senyors
Claramunt i Munté ho tinguin en
compte per al millor lluiment del
quadro que dirigelxen.

El benyor Muté ens va fer un
«Cristófol» molt ben detqllat i just
d'expres.sió. El que feia el «Jut-
ge», qual nom no recordem, ens
dol haver-li de dir que no per
tractar-se d'un paper insignificant
es cas de no estudiar-lo, puig sem-
pre cal teñir en compte que. els
conjunts depenen de llurs compo-
nents i no és cas de desbaratar
una escena per culpa d'un que no
sápiga el paper.

CATALUNYA A. A. — L'elenc
((Catalunya» que actúa en aquesta
entitat ha posat darrerament en es-
cena la comedia «Papellones», de
J. POLIS i Pagés. Com sempre, la
disciplinada companyia de Manuel
Sánchez, interpreta" l'obra d :una
manera admirable sobressortint el?
aetors Manuel i Enric Sánchez, i
Singla. La Sra. Gutiérrez, substituí
a dañera hora q, l'actriu Maria
Callejas, i ens plau remarcar que
aquesta substitució no perjudica el
bon conjunt de l'obra. La deliciosa
actriu en aquesta improvisació de-
rnostrá una vegada mes les seves
boneg qualitats artistiques. El pú-
blic, nombrós i entusiasta.

CENTRE D'ESPORTS D'AIRE
LLIURE (Cabanyes, 33 i 35). —

f;>lenc del Teatre «Ateneu», posa
on escena, a mes d'una comedia
castellana, l'obreta de Lambert Es-
ta lee «Dit i fet». Foren molt aplau-
dits, el?, senyors Bernie (director),
Yilar, Urgelles, Carmand Flotat
Podra, Delgado, Contell Anguieta y
Andrés.

CENTRE MORAL (Poblé Nou).—
L'elenc d'aquesta entitat, que diri-
geix Francesc Ragadell, represen-
ta darrerament la comedia en dos
actos «L'amor vigila», de Poal i
Aregall.

CF.NTRE MORAL DE SANT AN-
TONI. — L'obra en tres actes de
Graells Castells «Cap al cim» i el
sainet «LaL mort de l'avi», d'Abril,
foren interpretades amb gust per
part deis senyors Roca (director),
Fuertes, Alen, Blanc, Solervicens,
Altes, Nubiola i Velasco. El deco-
rat de l'entusiasta jove Rocosa ex-
cel.lent, essent aplaudit per la nom-
brosa concurrencia que em plena va
el local. En estudi «El calvan de
la vida», de Ramón Vinyes i «Un
joc de xinos».

CIRCOL CATOLIC, de Gracia. -
El passat diumenge, dia 11, tingué
Uoc en aquesta entitat, Pestrena de
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la comedia dramática en tres ac- Echagoyen, Frat, Domenech i Su- Quintilla que feu una magnifica, in.
tes «Ditiers que sagnen» del Rvnd. birats, que sobresortiren per son terpretació del paper d'«Emilia»,
Francesc Gay Pvre., distingida admirable conjunt. iiiterpreta.ció que fou molt elogiada
amb el Premi del Círcol en el Con- En aquest mateix teatre, a les peí nombrós públic que omplia la
curs celebrat per la Biblioteca Po- 10 de la nit d'avui, r Agrupado Es- sa.la, seguint-lá amb molt d'encert
pular de Teatre Católic. cultista posará en escena «En Joan els senyors Isidre Bonet, Josep

¿'interés que despertá aquesta Bonhome», i demá, diumenge, a la Sisquelles, Robert Ferian, Josep
estrena, emplená de gom a gom la mateixa hora, s'hi posará ((La reí- M.a Torres.
sala d'espectacles. La direcció es- na del Mercat» peí quadro escénic «La Teta Gallinaire», va anar a
cénica anava a carree del notable de la Penya Mai Som prous». carree del Director Antoni Moran-
actor Caries Delhom, i no cal dir cho; la senyoreta Riera com no cal
míe a les seves ordres l'elenc del COOPERATIVA L'ESPERANCA dir, va fer del paper de «Teta» una
Círcol ha millorat extraordinaria- — Les comedies «La casa tranqui-.de les seves mülors creacions, mos-
ment com ho demostrá en la ínter- la» de Conrad Colomer i ((Sirena», trant-se en tots els instants segura
terpretació que feu de l'obra, en la d'Apel.les Mestres, han estat les da" i resoluda, cosa que li va valer
aual tots els que hi prengueren paH rreres obres posades en escena sota molts aplaudiments. L'acompanya-
es portaren com a bonsi Cal distin- la direcció del senyor Navarro, i ren en l'éxit, amb una. afortunada
<>ii entre ells els nens Manirh i Ro- molt ben interpretad.es', a mes de interpretado, els senyors Joan Vi-
che! aue dWueren llurs papers a la l'esmentat senyor, per les senyore- nvals, Josep Sanfeíiu, Francesc
uerfecció i° sostingueren amb va- tes Navarn^Hon^ i senyors Cu- Riera, Alfons Eepona i Pere Se-
leñtia les difícüsi situacions en que llell, Samsó, Climent, Cuevas, Olí- rramalera. Cal remarcar que el se-
intervenien, aconseguint que el pú- ver Carreres. i noi Oliver. nyor Espona mostrá estar quelcom
hlir els nremiés amb xardorosos fluixet d'assaijos. Tant les dues
noTaudiments FOMENT AUTONOMISTA CA- ebree. com l'actuació deis intórprets

I i presentarlo rica i amb gust TALA. - La representació de «Les foren molt de gust del públic:
La_ presenUUMJ, y , ",, Garses» que tingue lloe el diumen-
q ? T Í Í í 7 ge passat fou un nou éxit fegir ORFEO GRACIENC El

y Garses» que tingue lloe el diumen
i? miTÍou Í a í d d 7 a m b en- ge passat, fou un nou éxit a afegir ORFEO GRACIENC. - El dia 8,
la qual f o u ' W ^ l ^ J ^ l ^ l ' t i ó d l d éni d'a l t t d l Om-a, Jaquaiiuuci) . . , a Factuació del quadro escénic d'a- en el teatre de l'Orfeó, es repre-

tusiasme a cqda final d aCte p ^ ^ . ^ ^ e n c e r t a d a . s e n t a la comedia, en tres actes «Te-
l P . l m ^ v l i ó en laCaírautor ^n^irigeix Factor Andreu Gui- norios» d'A. Ferrer Codina, i laventable oyació « J ^ ^ * ™ i xer. El públic aplaudí amb entu- joguina en un acte de L. Vich, «L

es veie obUg* a.BOTbra e O T g i a l e g a d m i r a b l e s e c € e n e s de meu marit li agraden totes», e^sent
a parlar, agraint aquells apiauai r o n j u n t d e r o b r a T o t s e l g q u e Y ! 1 ¡ ) ] a i l d i t s t o t s

 B
els q u e h i pJ.engue_

ments. + o r í i q i jugaven estigueren sense distintió, ren part.
Per a de ma día 18 ¡a la a ca a i m n i v e í ] remarCable, El diumenge passat posaren en

en el mateix Círcol es prepara ,un H Q r G u i x e r e n H p e l e g r í ) ) f e u <(La ( T e u
F
 d e l a ' M a s í a d e

altee esdevemment teatral^ amo v e r i t a b l e c r e a c ió . Els senyors Frederic Soler. En quan a l'execu-
,notiu de 1P visita q ue '"Tara i M i n g O j Permanyer, Rorralleras, ció d'aquestes obres a carree de la
lene dramatic del Casal Cholle ae E n r i ( i > B a r g a l l ó > G o s m a á e l g deméc c o m p a n y i g q u e dir¡ i x r a r t E

Sant Andreu, el qual posaia en s p f e c t l i a r e n u r i t r e h a l l m o l t e l o g i a : r i c G l n ¿ é n e * n o p 0 5 e m f e r . r e
r ( M m Cl f T a n n ? p J r Ronavent ira M e i l e s actrius Sres. Lliteres, Ri- un elogi, car s'hi notava manca
Furia», de F í c e s e Bonav«ntur^ r a r t . p r a t j j u n t a m e n t a m h l a s e . d^ssaig¿ . ¿ ¡ ^ v a f e r e l u .
obra tambe puanyadoia d un pie T i y o r e t a Dnra.n amateur ben esti- blic no aplaudís, amb l'entusiasme
mi en 1 esmentat Concurs de la 1.1- m a b l e > COTitribuiren a l'éxit de l'o- d'altres vegades. per bé que sorti-
blioteca Popular de Teatre Cato- b r a ren del seu comes discretament les
lie . Per diumenge vinent anuncien la senyoretes Rovira, Font i els se-

- versió catalana de la famosa obra nyors Giménez, Valls Madurell
COL.LEG1 NTRA. SEXYORA DE ({pg,pá Lebonard». Duch, Velat, Ribas, Coves i Virgi'

LOURDES. — Lea noics d'aquesta ü
escola, posaren e.a escena les obre- I/ECO DE CATALUNYA. — L'E- En la funció del diumenge estre-
lej «La perla perduda», «Senipre la lene dirigit per Antón Matis, posa naren la comedia en un acte del
veritat teioinfa» «Raquel», que fo- en e^ena «La verge boja», traduc- soci de l'Orfeó Josep Cassulleres
ren moit ben interpretades per les ció de Caries Costa, i que fou es- «Amb dona... tots contents» la
senyoretes Alejo, SabadelJ, Piáis, coltada amb atenció"per la nombro- qual no va satisfer del tot a la
Roses, Aiguavella, Alier i Martín. S a concurrencia que emplenava. el concurrencia. La senyoreta Font i
Ademes es recitaren poesies de Ma- local. Les ortrius Sres. Peria, Ri- els senyors Valls, Ve'lat Madurell
ra.gall, Pitarra, Fontestá, Collell i bes. Mate?., Colom (pare i fill), Re- j Ribas desformaren per 'afer reei-
Carner. net, Pares, Gispert. xir l'obra.

La presentació digna del millor
COOPERATIVA DE TEIXIDORS elogi. i com no es veu gaire en so- ORFEO MARTTNENC. — L'Elenc

A M\ (Gracia). — El nombrós i cietats particulars. dramatic que dirigeix el notable
distinffit públic que concorre ais amateur Joan García., amb l a coo-
espeetacles d'aquesta sala ha tin- NOVA TOVENTUT DE CATA- oeració de la primera actriu Elvira
gut la satisfacció de veure Ínter- TJ'\YA fPassaige del Crédit. 1. — Fremont aun tants éxits norten fets
pretades d'una manera magistral, Com s'havia anunciat, aaue^ta -en- en aquest «Orfeó» organitzaren per
com ja tifiguei-em l'honor d'augu- titat va posar en escena el din- el diumenge paasat, diq 11, una
rar, les obres «Grapa de ferro», menge día 11. la comedia en -un vetllada teatral a profit deis socis
interpretada per Josep S e r ^ i acte. «A ca la modista.-> de Josep que es'troben fent el seî vei militar
principáis parte de la companyia, Asmarais, i el quadro en un acte, i por aquest motín la sala d'espec-
arrenca.nt unánims aplaudiments, »La Teta Gallinaire». de Francesc tacles es veié completament plena,
i «L'himne d'En Rieijo», per les Camprodon. La primera de les es- Desvorés d'baver recitat el senvor
actrius Sres. Riera i Gustau, la mentacles obres va representarse- J. Rellafont el monolég de Lluís
senyoreta De Domingo i els se- sota la direcció d'Isidre Bonet, r"ia «Tres micos», posaren en P«-
nyors Callicó, Bayon, Molins, sobresortint la senyoreta Maria cena la comedia dramática en tres
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artes de Florenci Cornet, «L'espo-
sa», obra que va ésser molt a,plau-
dida, particulament al final que
fou reclamada la presencia de l'au-
tor que es 1 roba va, cutre els espec-
tadors. La intorpretació fou bas-
ta nt re.eixida. Cal esmentar, en pri-
mer terme la Sra. Frentón que fa
una veritable creació del seu pa-
per i déla actors ol qui ens va plau-
re mes per enea iza r-se perfectament
en el tipu, fou el senyor García. De
totes maneres, fio deixarcm d'es-
mentar el senyor Riera que en al-
guns moments estigué admirable.
Els demés Sra. Simorra, Guardiet,
Lasance i Juncá, discretament,
aconseguint fer-se aplaudir a cada
final d'acte.

SALA CAPSIR. — L'Academia de
Sociología, posa en escena Poltra
di' Brieux «Els tarats», amb una
interpretado ben correcta per part
de les senyoretes Fernandez, Iz-
quierdo i Rodríguez i senyors Pe-
ñarroya, Cinfero, González, Este-
fa, Payet i Tglesies.

TEATRE ESCOLA. — L'obra «Vi-
des trencades» de la senyora Cer-
vera Benllooh, fou escoltada amb
atenció per la selecta coricrirrén-
cia, i en la qual varen destacar

•s facultáis, el& artistes del «Ca-
talunya \ senyors Sánchez, Fran-
colí, Singla, Álemany. Les senyore-
tes Prunell, Peris Blaneh, també
n,olí encertades. Al final fojn erida-
da en escena l'autora, que e&troba-
va en el local, ;j rebre els aplaudi-
ments do l'auditori.

TEATRE-ESCOLA. — «Entro en-
ganys L'amor arriba». Comedia en
tres actes d'Antoni Molinas i Emilí
Graells Castells.

No son els autors d'aquesta obra
dos indocumertatsi. Antoni Molí-
nas, estrena I'anv passat a, Nove-
tats. el drama, «L'ovella tiol pobre»,
traducció de Zvoig i obtingué un
bon ovit, t a n ñor parí do l a c r í t ica
com nel públie uno l'aplaudí, du-
rant los ronresentaeions que es do-
naren. Emili Graells Castells, tam-
bé os conegrui pels anys crue ve
actuant en el conreu de les lletres,
rom per ésser un deis que han do-
nat al Tea.tre Amateur un bon
nombre d'obres. obtenint algunos
d'elles mes do cent représentacions.
Així es nuo- er i estrenar-se una
obva en un marc modost com el
rlp,l Teatre-EscolP. de dos oserir>-
tors. no es gons d'e&trany que haei
assolit un exit. com era previst.

Els Fwnvors Molinas i Graells
han volsrut confiar llur darrera
nroducció a «amateurs», seemrs aue
nrmestos internrolarien «Entre on-
gams l'amor arriba», a la perfec-
ció i no s'haij equivocat: la comé-

di;i en tres actes, fou escoltada amb
delectació. Les escenes es desenvn-
lujten en un ambient festiu, sens
caure en la grolleria, ni en la xava-
canada, Hi ha en aquesta produc-
ció escenes cómiques i escenes de
caiciit sentimentíil entre «Fidel» i
cNuria» ([lie el públie les escolta
amb grist, També els personatges
de «Ventayol» i ((Laura» son comics
i causen la húaritat, pels efectes
natural? en els diálegs ben cuidáis
i gens grollers. Els tipus de «D. Ho-
nor i» i «Agusti» son for^a encaixats
i no decauen gens en cap dé les
escenes; apart de l'esmentat, els íi-
nals son d'un efecte teatral, que
obliguen a ésser segellats ai ni)
Qplaudiments. El diáleg és corréete
i delicat. De la interpretació hem
de fer ressaltar la generosa tasca
de les senyoretes Burguillos i Gas-
cón i deis joves Via, Domingo, Joan
Fost i Oliver, que cuidaren molt bé
els personatges, essent apla.udits a
< ada final d'acte.

Al final de la interpretació, foren
reclámate els autors a l'escena
prosceni entre forts apla.udiments.
La s.ala del Teatre Escola efltava
plena de gom a gom, havent'hi vist
a nombroses personalitats de 1¡
nostrqi ciutat.

TERTULIA TEYS. — La compa-
n>ia amateur d'aquosta tertulia
posa darrerament en escena la co-
media «Tardanía», de J. Pous i

Pagés.
Es distingireii en la interpreta

ció els Srs. Piqué i Villar, espe-
cialment el darrer que jugá excel-
lentment el seu paper. La senyo-
reta Montolio ens plagué mes en
els actes segon i torcer que no pas
en el primer. Els demés, senyore-
tes Roig i Sobrino i els senyors Bu-
xadós, Cabré i Torras, compliren
be i aiustadament en llur papers
respectius.

La senyora (actriu profosskmal)
crue interpreta el paper (\v «Donya
Clotilde» i qual nom no recordem,
ajudá amb el son treball a que l'o-
bra fos ben rebuda per la distm-
gida concurrencia que emplenava
el teatre.

La direcció i prenentrició a ca-
rree dol Sr. Sabater, bona com
sempre.

ARGENTONA

Després de molts afiys de no ha-
ver-se fet cap ropresentaoió en
aquesta localitat do la tradicional
obra «Els Pastorear, amb dames,
onguany l'«Agrupació Artística»
<\i'} teatre del «Fomeni República
Federal», que tan encertadament
dirigeix Josep Sauri, posará en
escena l'obra sacro-dramática «El
Bressol de Jesúí1'», de Frederic So-
ler.

Hi pendran part, entre altres
valuosos elemente, les senyoretes
Joaquima Doménec, Angela Pa-
checo, Carolina Ullastres i Eulalia
Illa. Els extravagante personatges
«Garrofa» i «Pallanga», serán in-
terprétate pels actors cóniics Fran-
cesc Rabassa i Julia Carbonell, lo
(mal és ja garantia d'un bon éxit.
La part musical de l'obra anirá a
carree del mestre Jaume Abril.

Por a la bona presentació de
l'obra s'están instalant aparells
eléctrics en dit teatre. De la pqrt
escenográfica, se n'encarregará Ra-
món Botey.

CARDEDEU
CASINO. — El quadro escénic-

de la Societat «La Joventut», del
Gasino, ha comengat els assaigs de
«El Misteri de Nadal», que es re-
presentará en les vinentes festes
de Nadal.

GRANOLLERS
ORFEO GRANOLLERI. — Amb

motiu de la representado de la co-
media dramática «El comediant Su-
lhvan», de Millá-Quadreny, la sala

d'espectacles d'aquesta entitat s'em-
plená d'un selecte públie freturós
d'estimular amb la seva presencia
l'activitat artística de l'estol d'en-
tusdasteg compoiients de l'Esbart
Artástic.

Sense voler dir que s'aconseguís
una Lnterpreta.ció perfecta, no po-
ca rom d'indiscrets client que en tra-
gueren un partit for^a acceptable.

La. presentació escénica bé.
Sobressortiren en llurr, papers el

jove Pere Molins, «Sullivan» i la
senyoreta María Virgiü, <-(Lélia»;
complint llur comes el senyor Sal-
vador Mitjá, fíNicolau Jenkins»; els
joves Ferran Salamero, «Frederic»;
Francesc Riera, «Sander?.»; Joan
Pon, «Peakook»; Joan Elies, «Mirs»;
i Josep Antigües, «.Thon».

El públie aplaudí alguna, situa-
ció de l'obra i el final de cada acto.

CASINO DE GRANOLLERS. —
Han comencat els assa[gs de la co-
media en trer< actes, d'AveTT Artís,
«Mai és tard si el r ° r és jove» que
deu ésser representada per un grup
de senyoretos i joves d'aquesta so-
cietat, sota la direcció del senyor
Gurri, en el festival que s'está pre-
pararit en el seu aaló-teatre, segons
sembla, per engrossir la suma per
a la eonstrueció d'un Pavelló d'In-
focciosos en l'Hospital-Asil de la
localitat.

LA «UNTO LTBERAL». — Pe r la
companyia de teatre sonor For-
tunyQuadreny ha estat donada una
reprosontació de l'obra «Capricis
d'amor», lletra de R. Orellana i
música de Josep Sunyé.
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Teniem en concepte mes elevat a
la companyia i, la veritat, e.ns de-
frauda. Reprovem els artistes pro-
feasion.als que destrueixen així el
teatre.

El públie, pero, no correspongué.
L'obra en conjunt dolentq i bruta.

IGUALADA

ALIANCA CULTURAL. — La
Secció «Art de Talía» va donar el
dia 8 una representado a Odena,
i posa en escena, amb forga éxit,
el drama «L'alcalde de Stilmon-
de», i la comedia «Senas i parells».

Demá diumenge, dia 18, la ma-
teixa agrupacio dirigida per Ra-
món Creus Casa juana, representa-
rá en el Café-Teatre Sagrexa de La
LJacuna el drama «Reixes enfóra»,
de Manuel Folch i Torres i la pega
«Senas i parells».

MANRESA

TEATRE CONSERVATORI. — El
dia 8 d'aquest mes va actuar en
aquest teatre la companyia A. Man-
tua, represent.ant a la tarda un
drama castellá i a la nit el poema
en cátala d'en Segarra «La corona
d'espines».

En aquesta darrera obra obtin-
gué un assenyalat triomf la senyo-
ra Cazorla en el paper de ((María»,
recordant-nos en diferents passat-
ges a la senyora Morera en aítres
representación^ de la mateixa. obra
i en el propi teatre. Fou xa.rdorosa-
ment aplaudida. També compliren
molt bé les actrius senyores Mes-
tres (A.), Roca i Tudela. Deis ac-
tor?, el que mes va complaure per
la seva acarada actuario, fou el
senyor Comelles en el paper d'«Eu-
dald». Aquest actor va deixar-nos
un bon record del seu tfeball, no
podent dir el mateix del senyor Pe-
relló que no va agradar ^ ningú,
puix eslava a mes tant afónic que
foren moltes les escenes que amb
tots els esforgos que feia no v-
aconseguir fer-se entendre. Els de-
més actors... qué en direm? van sor-
tir-se'n com pogueren. Tnnt a la
tarda com a la nit el públie
molt escás.

TEATRE JOVENTUT CARLIS-
TA. — Aquesta entitat, el dia 4 del
mes que som, ya celebrar el benefi-
ci del ((Nadal del Pobre» amb la
comedia de G. A. Mantua,, ((Com
mes serem, mes riurem», que. va és-
ser un davassall de bon humor per
a part del nombrós públie, puix els
intérprete varen trevallar tots com
uns excel.lents a.ctors, fent-se
aplaudir repetides vegades les ac-
trius eaniateurs» senyores Piqué,
Costa i Ciuró. Els joves aenyors To-

rraguitart, Torras, Cirera i Mas
també, com ja hem dit, varen com-
plir en llurs respectius papers.

FEDERACIO «AMICS DEL TEA-
TRE». — Per ahir, divendres esta-
va, anunciada per la. companyia Yi-
la-Daví l'obra de Sagarra, «L1 ale-
gría de Cervera». Ja en parlajem
en un número proper.

MATARO

CASA DEL PORLE. — Conli-
n.uant la seva Uoable tasca, la Com-
panyia «Renaixement» actúa una
altrg, vegada el darrer diumenge.
Representaren el diáleg «El far ma-
leít», en el qual es revelaren com
un?, vertaders actors trágics els in-
tel.ligents amateurs senyors Car-
bonell i Favenci.

Després s'estrena el quadro en
un acte de tendéncies socials mo-
dernes ((L'Apostatp», de l'escriptor
mataroní Antoni Fábregas,

Es distingi^'-n en llurs papers la
senyora Llop&-_' i els senyors Fa-
vencí i Rigau, que portaren el pes
de l'obra, molt ben secundats pels
senyors Nualart i RÍJS, nen Puig i
nena Comes. Tant Fautor com els
rntérprets foren extraordinariamnet
aplaudits.

A mes posaren en escena la co-
media «Gent d'arp», de E. Cora .̂ i
Vallmajor. Sobresortiren en la
teipretació la Sra. Llopart i les se-
nyoretes Ruiz i Costa, distmgint-se
també elsi senyors Carbonell, Fa-
venci, Nualart, Plgnells i Rlgau.

UNIÓ DE COOPERATIVES (Su-
cursal número 4). — El passat diu-
menge a.ctuá novament la Compa-
nyia Cooperatista amb la represen-
tació de ((El Contromestre», de
Frederic Soler. Els papers de ((Ger-
trudis» i «Laura» anaren a carree
de les gentils aficionades M. Tarros
i T. Tarrés, l^s nuals foren seeun-
dades amb la m^jor voluntat pels
joves amatours germans Sarlat, Sa-
vé, Alsina, Reniu, Rartrolí i Do-
mingo.

L'obra fou dirigida per Antoni
Planas, qui VP interpretar el cora-
plicat paper de ((L'ofegat».

Tots meresqueren l'aplaudiment
que els fou tributa!.

Per fi de festa es posa en escena
la comedia. ((Tarde d'estiu», del so-
ei del Grup de Cultura Josep Co-
mea VilasecQ, la qual fou jugada
pels mateixos elements de la prime-
ra obra, menys el senyor Planas i
a mes el senyor Pía.

Tant l'autor com els interpreta
escoltaren molts aplaudiments.

El servei de sastreriQ i perruqu^-
ria a carree di1 l'&creditada casa
Painel.

CIRCOL CATOLIC. — La Secció
infantil d'aquesta entitat va repre-
sentíir admijablement el drarnet en
un acte «La tragedia deis infants».

Ta.mbé obtingueren una excel-
lent iñterpretació les obres «El for-
jador d'acer» i «Embolic de preten-
dénts»), per part de 1a Secció dra-
mática de la CQsa.

Segueixen a.mb activitat les obres
•;le construcció de la nova sala d'es-
pectacles.

MONTESQUIU

CENTRE OBRER RECREAT1U
MONTESQUIUENSE. — Amb mo-
tiu de celebrar-se la Festa major
d'hivern, el divendres. dia 9, tingué
lloc en dita entitat, entre altres fes-
teigs, una funció teatral a carree
de la forca popular i excel.lent
Compg.nyia Subirana de la- qué en
forman part les actrius Elvira Co-
ma i Roser Font. Les obres esco-
llides foren c(Terr.e& enllá», de Lluís
Rosic i «L'Amor perseguit» de Bar-
tomeu. Pujol. L'execució fou inmi-
llcrable, tan pcl que respecta a les
actrius esmentades, com pels actors
que ni prengueren part, senyors
Subirana, Casanoves, Bérenguer,
Soler, Coma, i Maciá.

A cada final d'acte tingué que
aixecar-se la cortina moltes vega-
des.

OLESA DE MONTSERRAT

CIRCOL TRADICIONALISTA. —
Per Nadal, la companyia de tentre
de dita entitat -posará en escena
«Hamlet», da Shakespeare, tradue.
ció catalana de M. Morera i Gali-
cia.

El director d'escena, el poeta
Joan Povill Adzerá, s'enearrega del
paper del princep de Dinamarca,
secundat per tota 1Q companyia.

Els organitzadors d'aquesta so-
lemnitat. ai'tística han vestit i si-
tuat l'obra del gran dramaturg
angléa a-1 temps de la llegenda
contra el que ve fent-se de presen-
tar-la a l'época de Shakespeare, lo
qual constitueix una novetat.

S'está ultimant el deeorat i ves-
tuari per tal de fer un vertader
esforg a fi d'obtenir I1 éxit desitjat.

RIPOLL

TEATRE DEL CASINO. — Avui
dia 17, es representará, en fun-
ció benéfica, el drama «Don Joan
de Serrnllongq», por un grup de
novells artiates ripollesos, sola la
direcció del senyor Maiian Font i
Aliguer.

Rápides Valls. Tapies, 4, Barna.


