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PEIXOS DE SURTIDOR

ITom rctreu sovinl al pobla, a 1' homc del
carrer . un obstinat desmcnjament per les co-
sos de l'esperit, com si osles posseit per una
porosa que li priva d'intcressar-se, si no és
amb laji.il de forts oslinnilanls. por tot co
que os troba extramurs de les necessitats ma-
terials i deis plaers l'acils i grollers, Com a
conseqüencia de co exposat o en altre ordre
do consideracions, liom os plany tanib'J de la
incomprensible volubilitat en oís al'o-L's i des-
afectes populars, una manca de continu'itat en
1 :icoió ¡ un desequilibri conslant en els son-
timents.

Aixo ós cerl mol'.os vegades; mes ben dit,
sembla cert. \ o ub i ha prou en reconéixt r-
hí( i ;lamenlar-bo. 'I'o's oís fenómeno por rars
que siguin, Leñen un t explicació raonable i
obeeixen a motius, ocnlls devegades por defi-
ciencia o abséncia d'exploració, perfectamenl
lógics i naturals. Es veri tal que el pobl? os
desencisa i s'inhibeix sovinl amb la mateixa
facilita! que s'entusiasma i actúa, sonso una
causa visten! que justifiqui la una i l a U n
conduela, i que, moltes vegades, abandona im-
placablemenl co que liavia enlairat d una ma-
nera apoteósica i triomfal. Es que havom de
creure en la velleitat fatal, perqué sí, incontror
lable, de los masses populars entregados a la
inercia úe llurs moviments esporádics?

Los multituds son com una forca de la na-
Luralesa, una foiít inesgotable d"energies, una
don abundosa úe sonlimonts; pero son com
una massa informe o poli forme míe s abando-
na en la inacció o bé lio devasta tot com una
ona geganlina, mentre no constitueixen un po-
blé-, ós a dir, una civilització, que utilitza i
posa en valor los forces, Ja intelligéncia i
los possibilitais conjugados de la comunitat.
La lasca de coordinar, do dirigir, de susci-
tar aquesta mobililzació popular, osean prin-
cipalment ais elements inlellecluals en quan
aquesl's representen una selecció, un extracl .
de les virluts ¡ de los aptituls del conjuní,
Mii-oi-dsi'd -s. depurados i p^rfeccionacles per

l'estudi, la investigació i el planejament d ls
grans ideáis colloclius.

Allí oii oís LnteHectuals es fonen i es compe-
netren amb el pobló, no os remarquen aque ls
desequilibris i reaccipns contradictóries (}ur
hem esmentat al comencament, i, al contrari,
en oís paisos. com el riostre, en ([iié constani-
ment o en determináis períodes, oís intellec-
luals defugen lol conlaclo amb el poblé o
bé li parlen o b¡ teñen Irados superficials
amb î osl despecliu i amb ll^nguatge Ered i
inintelligible, ol poblé, baldamenl formi un eos
compacte, liarmónic i bou estructural, ós lliu-
ral, sonso guiatgc, ais sous impulsos o a los
corrents (\ue so lenduen com uní ñau sense
amarros ni limó. La nostra tragedia, que ex-
plica molls desastres i Iracassos, rau precisa-
menl en a(¡i¡osl continuat divorci enlre e\ po-
blé i ;ols intellectuals. S'ba dil moltes vegades
(pie1 o! m i l l o i ' de C a t a l u n y a o r a ol pobL» i ós
ben cért . N o b l e , g é n e r o s , l l e i a l . r i c d id >al¡tai
¡ apte per a portar a bon terme qualsevulla
empresa per arriscada i difícil (¡no siguí, no
ha desdil mai (pian so Iba cridat amb ven
entenedora i amb una finalitat enlairada. Si
alguna vegada es retreu o satura, ós perqué
els que liaurien de seguir inspiranL-l,o i guianl-
lo 1 "abandonen.

Kls nostres intel-lectuals incorren en una greu
responsabilitat en persistir en aquest culpable
i suicida isolament en qué viuen i están man-
cáis de tota rao (pian os planyen de la indi-
ferencia general, de la inconstancia del pobló
i de la preferencia d'aquest per la baixa lile-
ralura i per 1 arl xavaca i d'oripell. lüs p.i-
mers indiferents, oís inconstanis i els confu-
sionaris son únicament oís intel-lectuals tjue
des de les columnes de la prems'.i i les Iriba-
nes dt'ls atencus no lian sapigut manlenir en-
ees el fervor popular per les bellos coses.
Klls mateixos no es saben entendre i es por-
den en el joc pueril que va de fextravagancia
a la pedantería. Son ells oís mes abslrels, in-
hibits i ignorants de co (pie i^assa al seu vol-
lanl. A la propia inconstancia afegeixen una
actuació desmaiada i aigurlida. Con:sitíercn l'e-
moció i ienlusiasme com a falles quasi ver-
goñyoscs, Una cultura superficial i i
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que neix I mor en ells sense transcendír ni
influir a fora, els dona un vernís de distintió
i de saviesa (fue enganya, pero no aproí'ita.

Les gratis i intenses campanyes a fer per a
estimular al poblé i afeccionar lo a l legir Jli-
bres, a acudir al teatre, a interéssár-se per les
coses de Tesperit i de la intelligénúa, son escas-
ses, intermitente i qüasi sempre^ quran es fai,
agafen un aire dogmátic, de vanitosa suficien-
cia, que embafen i desorienten.

Es parla, per exemple en la premsa, de tca-
Ire caíala quaii no es té una altra cosa a dir
i sempre es fa en sentit derrotista. Hi lian es-
deverííments en la vida cultural, no massa ufa-
nosá, per cert, del nostre país que motiva-
ríen en altres llocs fortes pólémiques o inten-
ses campanyes d'opinió que passen desaper-
cebüdes o sen parla per compromís, a FescaJf
encara de la pressió amistosa i amb l'úiiic
aliment de les notes oficiosos i de les ;< ga-
zetilles» pregades. Podriem explicar casor, i
no acabariem, de com molts deis ímstres in-

tellectuals ignoren coses, detalls, succeits i fets
diversos que no passen desapercebuts per
aquells bornes de mitjana o de primaria
cultura que leñen -la- lioable curiositat de vo-
ler assabentar-se encara que no mes siguí ba-
doquejant en els aparadors de les llibreries i
en els ponjolls deis quiosqs de periódics.

Aixó cal acabar-ho en bé de tots. Els intel-
lectuáls leñen l'obligació, en aquesta hora his-
tórica, de conviure amb el poblé, d'estirmilar-
lo, d'excitar-lo a pensar i a sentir en gran.
Xo Iota la cultura ha de sortir de les escoles
de minyons ni deis instituís de segones llc-
tres.

No essent així, els nostres inlcllectuals. bells
engegadors tic tant en tant de coets de fan-
tasía, taran una feina tan eixorca com aquests
peixos miops que boquegen i remenen la cu a,
bo i lluint llurs escates virolades i mirifi-
ques en Testret clos del sortidor o bé dins la
peixera que els sembla és el centre de i'U-
nivers.

EL TEATRE CÁTALA I ELS "AMATEURS
Es paria contínuament de crisi d? teatre ca-

íala, de problema del lealre cátala, i, no fa
gaire lemps. amb una insistencia que deixa\;a
endeyihar una insana fruició i una morbosa
deleclanca, els nostres diaris (els «nostres >
especia]menI . inserien grans titulars que pré-
gonaveii: La miseria del lealre cátala», s'L'a-
gonia del teatre caíala » i altres per le til. I
sota aquests títols cataslrófics i depriments que
dririgueii vi so iiiconfusible d'un auténlic der-
rotisme, es deseiivolupaven ariieles periodíslics
i publiques conferencies, on entre ironies des-
lilacacies o penjaments mal inlencionals es mal
parlava de tol el qué de prop o de lluny toca
a la vida i al funcioiiament del teatre caíala,
des de t'émpresari i Fautor al públic, des de
l'actor a Túlliin acomodador, sense salvar-se'n
ni la sala d'espectaclcs, ni les butaques, que
crvn titilados respectivament, de ruinosos i in-
( onfortables.

La pos'ició deis detractors del nostre teatro ¡
del nostre públic, deis nostres autors i deis
nostres a1 rustes, no pot ésser mes cómoda. Es
lamo]- a] lealre caíala, diuen, que els fa parlar
així: és 11 ur graii ambició de veure realitzat
com per art d'encantametit el sómni aquell
del teatre de l'art per l'art, del teatre didees.
d̂ un teatre exclusiu imaginat per ells, i no
encara realitzat per ells. fel davant d'un públic
inexistenl que imaginen, dotat d'una sensibi-
litat felá justa a la mida, per a capir les excel-

léncies inédilcs d'aquest leatre imaginari que,
probablement, déu ésser el teatre propi de
cada un d'aquests regeneradors verbals del tea-
tre caíala.

Enlusiastes com el qui mes en siguí de do-
tar 1'escena catalana de tots els matisos que
la complexilal de l'art dramática comporta, no
hém de blasmar, ans encara hem d'encoraljar,-
toles aquelles lemptatives de renovació i ÚL2
progrés que es donin a Catalunya. Cal, pero,
que es donin. I és una confessió de ridícola
impotencia, plantéjar la qüeslió previa de la
destrucció de tot el ({ue exisleix per a que
oís reirovadors trobin ampie espai i puguin
teñir aquella Uibertat de movhnenls que els
faci plañera la lasca, cosa que fóra Li negació
d'aqu^lla yeritat que no canvia . d a [iiell prin-
cij)i immutable de qué és en la Uinta i en
el noble combat que es forgen les obros du-
rables. I que no confonguín ara amb aquest
noble liuitar la cámpanya de desprestigi que
es mena contra el teatre cátala, amb a r le es,
conferencies, critiques parcials de sistemática
rebentada, cámpanya moguda mes que per le i
altes mires que s'invoquen. per les pelit s pas-
sions, per l'enveja i el despi!, pe.- l'amb ció
fracassada, yol mal d'ulls que produeix i n les
animes: mosquinos el Iriomf deis altres

No és. dones, crisi ni problema, ni agonía
ni miseria el que ofega o intenta offcgar el res-
pir del uostre tcatrej és. en lo1, c'.s, uua trag>-
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dia; la tragedia que súposa veuré elements
significáis i responsables que, fracassats o in-
satisfets deis resullats de llars temptatives eom
autors, es desempelleguen lleugeramen' d'aques-
ta responsabilitat per a fer, des del reducte á?
la Premsa, una atmosfera irrespirable entorn
del tcatre caíala injurian! empresaris, actors,
autors i ádhuc el públie de bona fe que as-
sisleix a les nostres sales d'espectaebs, matanl
així els estímuls deis que treballcn, i. el que
pbtser és encara pitjor, eixalant les U-lusions o
la vocació deis c[iie es senlen impulsáis vers el
teatre. sigui com autors, sigui com actórs.

No i'ora. dones, aventurat afirma' que tcquem
ací una de les causes d'aquesta penuria de
noves promocions que Qbservem en les forma-
cions esceniques, i la manca de noves valors
iiteráries en la llisla deis autors dramátics de
Catalunya.

En aquesta situado1, quan girem els ulls en-
lorn noslre. amb el bou desig de descubrir
ampies espais on l'atmosfera s i «̂  11 i mes respi-
raba, veiem en el paissatge leal ral de Catalu-
nya, com ima esperanca i un consol, laetnació
tenac entusiasta i desinteressada de les soeie-
tais de teatre « amateur .

Es per aixó (pie. si en totes circunstancies
és cosa meritoria perseguir la major perfecció
en la realització d'aquelles activitats que Iraus-
cendrixen al públie i 1 art del teatre va pot-
ser al cap de toles elles. per la directa influen-
cia que exerceix damunt de ['espectador. en
els moments actuáis, l'aconseguimeni del má-
xim de períeédons sola una ben orientada dis-
ciplina, esdevé una n 'ce silal a premia ni per a

vosallres. cntusiastes «amateurs», que veniu
a ésser com els frañes-liradors en aquesta lluitn
per la cultura teatral de Catalunya, car les
defeccions i les incongruencics deis que po-
driem anomenar caps de Texércit regular del
nostre teatre abandonen 11 ur Ierreny i deixeri
ais tiradors voluntaris el Uoc mes visible i
exposat de la batalla.

I es aquesta una de 1 s finalitats deis Con-
cursos de Tealre Cátala « Amateur : estimu-
lar, encoraljar les companyies «amateurs per
a que avancin per les vies de l'éstudi i de
la perfecció, per a que posin els cinc sentí ts
en toles les realitzacious. així en 1'execució de
les obres, com en la mise en scéne : el
mateix en la dicció i vocalització, que en 1 in-
dument i en la caracterització, i. sobretot. en
la unilal de conjuñt, és a dir en l'obtenció
d'aquell equilibri entre les diferenls parts de
la compañyia, equilibri, harmonia, unitat que
donen el millor lo a un conjunt escenic. Que
maí no será prou récomenada aquella abne-
gado <pie neix de l'unió felic de la propia m<̂ -
déstia personal i del mes all concepte de la
realització artística, (pie porta a 1 artista al
géneros renunciamenl de l'exajtáció de 1 s par-
l i c u l a r s f acu l t á i s en benefici de r b a r m o u i a <iel
conjunt.

Convertir un passalcmps honest, cuite i a-
menós com és l'afició al teatre en una mani-
festado d'art aulentic. per modesta (pie aquesta
sigui, ha d'ésser i'aspiració, la noble ambicio
de tola agrupació teatral d aficionáis.

.í()Si:i> M.1 FOLCH I TORRES.

ELS MONUMENTS EN PROJECTE
Son molls els escrits i consultes verbals que

aiicni rebent d'entitats i de particular.^, en els
quals ens pregunten en (juiñ estat es I roben
els treballs d execució deis ja fa anys pro ¡ce-
láis moriuments ais grans poetes dramaturgs
Ángel Guimerá i Ignasi Iglesias.

Alguns deis nostres comunicants s'ex[)ressen
amb indignada vehemencia i protesten de la
inanifesta passivilat de les respeetives Comis-
sions encarregades de portar a lerme 1'crecció
d'ambdós monuments, la qual contrasta amb
Fentusiasme amb que lot el poblé va contribuir
a les suscripcions iniciades i amb la fallera
que sembla teñen ara alguns organismes per
a aixecar monuments a personal'tais de diver-
sa naturalesa, alguns d'ells de mérits molí duL-
losos, menlre es deixa a darrer terme el com-
pliment del sagrat deure contrel amb els gra
¡lOfnes mes estimáis peí noslre poblé,

lli ha rao sobrera per a desitjar i recla-
mar la immediata o prompta conslrucció deis
monuments projectats, Iota vegada que els Ire-
balls iniciáis necessaris están avanc-adíssims i
íiom compla amb quantitats recaplades per do-
natius. represenlacions i feslivals. susceptibles
d'augment peí mateix proced'iment; pero és
injust, al noslre entertdre, donar Iota la culpa
del retard a les Comissions (pie han tingut
cura de la parí mes laboriosa i difícil del
projecte. lüi general, aqüestes Com'ssions han
patil del mal deis comités o juntes massa nom-
brosos, difícils de reunir, amb les dificultats
del freqüent carivi de membres, bo i comptant
amb linguarible delecte de les sessious llargúes
' laborioses en les quals hom parla molí i. en
definitiva, no es resol res práctic. Aqucst és.
com diem. una lamentable condició iniiereni.
sembla per ualuralesa. a les Comissions c m>
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postes de massa gent. Per a oblenir un resul-
mi práclic, rapid i eficac, el millor seria que
destaqucssin un reduit nombre d'individus, má-
xim tres, amb plenes facullals i atribucions
per a endegar la cosa.

Després hi ha el fet de la lentitud i de la
llarga i inacabable tramitado d'enllac i de
relació entre les Conrissions excculives i els
prganismes oficiáis quan son ac[uesls els que
lian de resoldre i fer en darrera instancia. Fi-
nalmente hi lia les circumstáñcies inesperadas,
fortuites, amb les (juals nmgú compta i (|ue
en el moment menys oportú deslrueixen o
allunyen el fruil dc¿ treball realilzaL.

De tot aixó hi ha hagut en el cas deis mo-
numents a (iuimera i a Iglesias.

En el primer número de la nostra Revista
TEATRE CÁTALA, del primer d'octubre pas-
sal. publicaren] una conversa tingada peí nos-
tre company Ramón Vilaró i (iuillemí amb el
senyor Lluis Duran i Ventosa, president de la
Comissió Executiva del monument a Ángel Gui-
merá, QÓmenada no res menys que l'any 1020
i en la qual Figuren, ara, una representad^
directa de la Generalitat de Catalunya i des
del prindpi una áltrá de l'Ajuntament de Bar-
celona. Com deiem allavors, el projecte esta
enllestit, a punt de donar-li forma i execució
el lloc d'emplacament esta ja desigual de comú
acord amb 1'Ajuntament, que en 1922 va adop-
tar per a Ferecció del mónunient la placa que
sha formal al final del carrer de Balines i
comencamerit de l'Avinguda del Tibidabo.

Digné a mes el senyor Duran i Ventosa que
feia uns vuit mesos de la dala de la conversa,
és a dir. a comencos de l'any 1932, que la
Comissió havia lliurat a FAjuhtament de Bar-
celona el projecte formulat pels arquitectes
Josep Puig i Cadafalch, Ferran Romeu i Ri-
bol, Adolf Florenst i Ferfer i Nicolau M.a

Rubio i Tiidurí.
A qui es déu, dones, la culpa de la dessidia

o exagerada lentitud en la realització del pro-
jecte V Segons manifesla la Comissió, per la
ven autorizada del seu president és FAjunta-
raent el que ha de dir la páranla definitiva
per a comencar. En canvi, segons FAjunlanicnt,
per declaració també auloritzada de l'alcalde
senyor «laume Áiguader, és la Comissió la que
lia de resoldre, com es despren del segaent
comunicat adrecat fa temps al seerelari de
F Associació d'Amics del Tcatre », en respo^ta
a una instancia en la qual es demanava es
pagues el deute contret amb el gloriós poeta:

« Hi ha un membrel que din: ¿'AL-
CALDE DÉ BARCELONA. Sr. Se-
crelari de l'Associació d'Amics di I
T(\;ilre, — Dislingil senyor;

le al (jual fa referencia la instancia
que us retorno no té estat consisto-
rial en Factualitat. Existeix un Comi-
té Executiu del mónument a Guíme-
ra, el qual Comité está presidí peí
senyor Lluis Duran i Ventosa, i. en
forma parí com a Vocal nal el Presi-
den I de la Comissió Municipal á?
Cultura, el qual delega la se va repre-
sentado en el regidor senyor Yenla-
lló. — Per tant, la instancia que !ia
estat adrecada a l'Alcalde hauria de
remetre's al senyor Lluis Duran i
Ventosa, President del Comité Kxe-
cutiu, — Atentamcnt, Aguadé si n . . l .

13-10-32 .
i

En vista de cp exposat, cns sembla que lo
mes practic seria que el Sr. President de la
Comissió Executiva la convoques i tota ve-
gada (fue en la mateixa hi ha representants,
com a Yocals nats, de la Generalitajl i de 1'A-
juntament, es podría recomanar a n'aquests
que portessin Fassiimple a les allíssimes Corpo-
racions a qué pertanyen. Ens sembla que amb
una mica dinterés i de bona volunta! per
parí de tots, veuriem avia! alcar-se el mónu-
ment al gran poeta.

* * *
En quant a la Font raonumenlal que havia

d'erigir-se a la memoria d'Ignasi Iglesias, la
sil nació es presenta mes difícil i complicada.
Com és sabut, la subscripció es feu per petites
aportacions duna pessela com a maxim i en
aquesta forma es recaplaren, millor dit arri-
baren a poder de la Comissió Executiva,
29,371'33 pessetes que hom diposila al Banc dv
Catalunya en comple de caixa deslalvis, segons
llibrela número 1813. Málhauradament, la fa-
llida sorollosa i no escatida encara, del Banc
de Catalunya s h a emportat entre les seves
rimes els diners aporlats en modesta pero fer-
vorosa devoció pels humils admiradors d'Ignasi
Iglesias. El mal sembla no teñir remei; pero
és de doldre la llcugeresa amb ([iié s ha proce-
dií en aquest assumple. Havenl-hi un organis-
me superior i amb carácter oficial o semi-
oficial com la «Caixa de Pensions», és d'una
inconcebible lemerital dipositar els cabals en
una entitat particular subjecta a les íluctuacions
deis negocis, molt mes quan el (fui proposá l'o-
])eració, persona, per altra parí, que ens mereix
I oís els nostres respectes, figura va en la Junta
de Govern de Fentitat bancaria ara fallida i
podia, quan. menys, olorar que la cosa feia pu-
dor de cremat i treure oporlunamenl la casso-
la del foc. Ens expressem en aquests termes,
casolans per a dibuixár la figura d'iin eufemisme
que ens eviti dir les coses peí s.ui iiom.

Quina solució hi ha? La una, que e| .í
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que tramita la fallida del Bañe de Catalunya,
consideres com a crédit préferent i privilegia!
la quaiilitat destinada a la Font Ignasi iglesias,
en alendó a Ja íinalilal del dipósit constituit.
Ara be. la dificultat rau en qué possiblemcnt
s hauria d obtenir l'aprovació unánime de lols
els credilors, sense exceptuar-ne cap, puix «na
sola oposició podría invalidar Facord. I aixó
no es fácil d'aconseguir i s'emportaría-, per altra
parí, molí de temps. Lallra solacio seria que
els moralment responsables del contratemps
soferl paguessin del sen peculi particular, del
tol o de mica en mica, la quantitat perduda.

El sistema mes práctic ([ne seguramenl es
proposará, es que la Generalitat o IAjunlanuMit
es facin carree en totalitat i en absolut de la
construcció del monument, correrit amb toles
les despeses. Es possible i probable que passi
així. encara que no és el mes jusl i adequat.

En darrera instancia, resta una altra s«lució.
que nosaltres considerem digna i no neolígible
i és que es recomenci la subscripció popular
amb la ([«al els admiradors de 1 Iglesias, que
son lols els qui constitueixen el nostre poblé,
donaran una llicó exemplar ais qui es vanten
d'anomenar-^e amics del plorat dramaturg. Que
aixó j)ol teñir una certa efectivitat, ultra les
gestions i reserves de drel que hom pugui i'er
per a defensar sigui com siguí els diners en-
terrats en la desfela del Banc de Catalunya, lio
demoslra a baslamenl el seguent comunica!
que havem rebut, amb prec d'inserció, del grup

Amics d'Ignasi Iglesias . que no están pas
tots compresos en el qualificatiu mes aivminí
ernprat:

« Els Amics d'Ignasi Iglesias pre-
guen a totes les entitats que tinguin
íulles destinades a la subscripció Pro-
Fon L Ignasi Iglesias, se serveixin pas-
sar a liquidar-Íes a la Casa Vilaró,
carrer Fivaller, 11. puix malgrat els
avisos que ja shan anal publican!
demanant el prompte complanen!
d'aital prec, moltes entitats no lio
lian realitzat.

L'accidenl del Banc de Catalunya
no vol pas dir que els Amics d'Ig-
jiasi Iglesias hagin desislil de llur
propósit, ans al conlrari, malgrat el
contratemps soferl no dubtem de po-
der portar a terme, en una forma a
allra, el jusl tribut d'homenatge al
gran dramaturg .

Resten complaguts lols els noslrcs comuni-
cants, puix atenent a llurs desigs ens fem ressó
en aqüestes planes de llurs justes i Legitimes
Fcdamacions que qns fem dej lot noslres

DEL TEMPS PASSAT

ELS COMICS D'AFICIO, (1)

L'ASSAIG

1

L'assaig d'una comedia, que és la cosa mes
formal pels actors de professió, car es allí on es
depuren tots els incidents i mmuciositats qu« els
hi revela l'estudi de la prodúcelo i on posa el Di-
rector la major cura i el major talent per tal. d'as-
segurar l'éxit, ve a ésser entre els aficionats la
cosa mes plañera i mes senzilla d'aquest món.
üesprés del repartiment deis papers, no pas se-
gons voldria el «galán», que és semprc amb mes
o menys ventat el director, sino de la manera
que els ve d'antull ais diferents individuus que
comptsen la companyia, segons la vanitat de ca-
dascú, siicceeix que els de galán i galán i ove son
els primers en teñir «amo» i els de papiolis uingú
els vol, i menys el que n'hagi fet ja de certa im-
portancia. Qo és causa de que a la fi s'abandoni
per «rivalitat artística» una comedia en la qual
«'tu prometien els dos galans llorers abundosos,
per a !:riar-ne una altra en la qual hi tinguen ca-
buda major nombre d'«eminéncies». En aquesta
tria es proposen, al menys, totes les comedies
d'una galena, fins que perduts el temps i la pa-
ciencia es decanten per algún «dramon» de forga
personatges, avantatge que té la contra de que
ningú l'ha vist representar mai, i que des de el
«primer galán» fins al «décim» i l'aonzé» els siga
tan desconegut com el territori de les Batueques.

Tot amb tot, és aquest un obstacle lleu per ais
joves' aficionats. A tal punt resulta així, que els
papers del drama son repartits amb subjecció a
les relacions mes o men}'s fortes que en l'obra es
contenen, car a ningú se li ocorre que calgui lle-
gir la producció per a formar-se idea deis carác-
ter- I així queda repartit, i cada aficionat se l'es-
tudia i assaja a casa seva, a l'obrador o anánt
peí carrer i segons li dona a entendre el seu ca-
prici, ja que no la seva mtel-ligéncia- Els exem-
plar s del drama se'ls queden el «galán» i un altre
qualsevol; es donen els papers a les dames, i tal
día i a tal hora assaig, a casa d'ella o d'elles, ma-
re i filia que fan llurs respectius i naturals pa-
pers.

II

Ens trobem en un quart pis del carrer de la
Lluna, de l'Aurora o del Migdia, — tnem, que
tots son prou poétics—, car les dames deis afi-
cionats solen viure per aquests barris. Distingim.
Les dames deis teatres d'aficionats. Explicat d'a-
questa manera resulta mes llarg, pero no em
comprometo ni esquerdo el respecte a ningú, ni
rebaixo cap réputació.

(1) Vegi's el u.° 10 del i Dcsembre correut.
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No és del cas fer aci un dibuix de l'estanga,
entre altres raons, perqué tampoc podria fer-lo.
Per t;il de donar-ne una petita idea en faré, pe-
ro, un inventan i aixi acabaré mes aviat. Dues
parets del passadís i quatre de la sala, son sis.
Qualques cadires, poques, per a seure-hi cossos
espnmatxats, car si fossin robustos no seurien
com no fos de costelles per térra. Al bell mig del
quarto una taula ((terrenal)1; vull dir una taula
d'aquerles que es netegen i es poleixen amb térra
d'escudelles. Mes enllá, ni a la dreta ni a Tesque-
rra, al fons, una alcova amb cortines d'una blan-
cor cansada, les quals amaguen púdicament un
Hit mes fondo encara-

III

Es l'hora del assaig, i passat del galán jove,
del barba i de dos o tres personatges mes, tots
hi son. L'assaig, pero, no pot comengar perqué
precisament s'micia el drama peí paper del galán
jove. Es passa Festona de qualsevol manera, fms
i a tant que el «Director», empipat, determina de
posar-se a la tasca sense el galán jove, a qual
efecte encarrega de simular el paper al primer
llátzer que bé li escau.

Figurem-nos com anirá la cosa, comencada
amb tants bells auspicis. El galán comenta a
declamar a tota veu; brasseja, va i vé d'un cos-
tat a l'altre, i s'entusiasma i crida fins arribar al
punt final. Aleshores li respon el jove inten, el
qual, per no estar en antecedents, diu el paper
amb un to tan desmenjat i fred que és capag d'a-
pagar el «caliu» d'entusiasme que enardeix al
galán de veres. Escenes per l'estil es repeteixen
amb freqüenCia i ningú s'apura peí fet de que
manqui tal o qual personatge al bo de l'assaig.
Per be que alguna vegada es protesti i es jun,
sempre hi ha dos o tres companys de la mena deis
«mansos» que es col-loquen, fan el quadro i si
volen dir, diuen, i smó és el mateix. Encara va
millor que no facin mes que la figura, car posats
a declamar mes aviat enreden que no serveixen.
DeSprés de totes aqüestes trifulgues compareixen
els que manca ven, i per bé que tard i amb la con-
següént fatiga es repren el primer acte.

No és el meu. intent de criticar la manera que
té cada «actor» d'mterpretar el personatge, car
fora aixó invadir un terreny que no és de la meva
competencia, pero és cosa deliciosa comparar els
diferents temperaments deis aficionats i l'harmo-
niós conjunt que produeixen. Alia el galán impe-
tuós qme ho tita, toi a sang i a foc, declamant
amb viril entusiasme i emplenánt amb els seus
moviments aparatosos tota l'escena; allá el barba
nervios, de veu robusta, serios, pie d'orgull, al-
tiu, que sembla que vol remar a tothom tantost
es posa a parlar en casteliá. El «jove-» sentimen-
tal, enamoradís, amb veu de malalt, plorant el
paper, fent-se enrera l'abundosa cabellera i pas-
sejant continuament les seves mans peí front
suat i espaiós, enternint a les senyores amb els
gemecs amb qué amenitza els versos; trencant

cors deis concurrents amb un seguit de llastímes.
Allá la dama, sempre sensible, ploricosa sempre,
amb una provisió de sospirs i un dipósit d'aigua
a punt de rajar-li del ulls en forma de llágrimes,
per be que no ho d'emani el vjers, o la situació.
Després la característica, corba, tremolosa com
si patís el mal dé San Víctor, parla nt tártamut,
i per a mes carácter, amb veu de rías. El graciós,
tabalot, bellugadís, eixelebrat, atropellant-ho tot,
i entenent per graciositat deixar anar els versos
amb tanta rapidesa com si li fessin nosa a la boca
o li cremessin la llengua. Aquest dos darrers ti-
pus son enterament iguals en totes les «com.pa-
nyies», talment com si fos llei de l'estat o condi-
ció inel-ludible que les característiques haguessin
d'ésser esguerrades d'esquena o vicioses en el
parlar; els graciosos, una especie d'argent vius,
que tinguessin per missió atabalar i amorrnar ais
altres amb la se va Üengua «remenadora» i amb
els seus moviments bullidors i incessants.

El drama segueix assajant-se d'acord amb
aquests patrons, essent allá el qui mes crida el
que mostra teñir mes talent; el qui té mes «tau-
les» i el que millor domina al públic. I cal veure
el moviment i l'animació que els tais actors do-
nen a l'assaig. Una escena es comenga tres o
quatre vegades, i no se n'acaba cap perqué el
graciós no fa comes ni punts i no deixa preparar
a Tactor que ha de respondre o perqué el
barba amb la seva dicció pausada en fa massa,
go que dóona per resultat que li contestin abans
d'hora. Arriba una escena de «bocadillos» o diá-
leg curt i solt entre diversos personatges, i
dona bo d*escoltar la confusió deis interinentors
prenent-se les paraules, barrejant-les i equivo-
cant-les fins al punt, per exemple, de que un que
amenaga digui «ai!», com si el cop que havia de
rebrer un altre se l'hagués donat a ell mateix i
com vulent l'ofensor i l'o^és esraenar l'equíxoc es
motejen a l'ensems de «traido;?), tesultant do tot
plegat un farcell impossible d'aclanr.

Després de hombrosos assaigs i a forga de con-
fondre «bocadillos» s'acostumen a l'embohc en
termes que tots els esforgos i tota l'atenció esde-
\cnen impossibles per a evitar que ho facin ma-
lament. Com siga, amb tot, que no hi ha gent
mes animosa que els aficionats, ningú s'apura ni
es capfica, car es refien tots de que arribat el día
de la funció i en trobar-se davant del públic, ani -
ran les coses com una seda. Aqüestes il-lusions
infantils els animen a prosseguir els assaijos i a
esperar confiadament «el trueno gordo», que en
el seu innocent llenguatge vol dir el dia de la re-
presentado.

J.O.M.
i86S.
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LACTUALITAT TEATRAL CATALANA
BARTOMEU SOLER

A llores d'ara, BarLomeu Soler haurá estre-
nat a Romea > la seva comedia Un mar-
ques i la seva filia .

Fa den anys. Bartomeu Soler va donar pi
tent (fautor i Josep M.a de Sagarra, estrenant-
li Dijous Sanl . Era Fépoca de Bartomeu
Soler, gran actor. 1 un día, sobladament, I ac-
tor va desaparéixer de Barcelona. I a Madrid
nasqué un formidable novel-lista. «Marcos Vi-
llarí Yeu famós Bartomeu Soler arreu d Es-
panya. La novel-la de Catalunya, escrita en
llengua de Gastella per un cátala de Sabadell,
va remoure el solatge deis cafes atrotinats de
Madrid, i posa sabor de raca en el desllavas-
sat le- de les cinc deis locáis amb pretencions.
Tola la premsa ens descobrí Bartomeu Soler.
Després Germán Padilla preocupa els intel-
lecluals. que no estigueren
la novel-la, que.els supera
anímic i pensador.

I en un vol de

pas
del

a 1 alearía de
lot en es>erit

gavina famolenca d'horit-
zons de quimera, salla el nostre autor l!Atlan-
tic; i de Nova York a Terra del Füc dona
mes de Ires ceníes conferencies; escriu ais
grans rotatiüs de Buenos Aires; es perseguit
— i en el fons admirat — ¿els dictadorets
de les repúbliques sud-americanes; recita ver-
sos i guanya diners.

1 allra vegada a Espanyá. Estrena « Guiller-

mo Roldan i Tierra del Fuego . revelant
un gruix de dramaturg, insospitat per la va-
lentía de Fautor. Després estrena a « Romea .
< Anua. María ; i un aire non. senyorívol i
profundament huma passa per l'escena de 1 ex-
cessivament rescloslt teatre cátala.

A hores d'ara. Bartomeu Soler haurá csliv-
nai a Romea . Aixo vol dir que Barcelona,
per unes hores, haurá sentit sobre el sen cap
i'aleteig inlens. l'oii i noble, d'aquest oreig gai-
rebé ja oblidaí i desconegut...

Malgrat el noslrc bon desig de donar ais
llegidors de TEATRE CÁTALA una informa-
ció directa del pensament i suggeréncies de
Bartomeu Soler sobre la seva nova comedia

I ii marques i la seva filia i la situació ac-
tual i el Eutur de l'escena catalana, no podem
fer mes qfue reproduir la següent declaració
que retallem del diari «La Publicitat». Un ál-
•tre dia que ens vágui parlarem amb calmi i
amb tota claredat de les coses sorprenents que
ens passen a Romea.

« Sense arribar a l'autocrítica, unes Ueugeres
consideracions sobre la comedia « Un marques
i la seva filia . que estrena aquesta ni I la
Companyia Vila-Daví. Partint del principi, fer-
mament arrelat, que en la vida som, no el
que hem d'ésser ni el que volem ésser. sino
el (ruc podem, vaig forjar els tres acl is que
constitueixen la comedia. I sobre aquest prin-
cipi cavalquen, cauén i saleen les dues fi-
gures centráis de la nieva comedia: el Mar-
qués de Polinyá i Angelina Surcda. Derrotáis
o tríomfanls, no arriben ni tan sois una ve-
gada a ésser alio que mes cobejaren. Son,
simplemeht, alio que la vida els permet és^er,
alió que 11 ur vida els obliga a ésser. I son.
amb llur maldat i amb llur boudat. Son Res
tnés. Llur (¡ualilal humana? Heu-vos ací la
crítica, i heu-vos ací 1'autor quan veurá la
seva comedia a través del temps, no ara que
manquen tan pocs dics entre la seva realització
literaria i la seva corporeitat plástica. Ni dra-
ma ni comedia, o bé drama i comedia en-
sems. Un ambient dut escases vegades al nos-
tre teatre cátala, i una forma discretament
moderna, segons el concepte que de la mo-
dernitat lé l'autor. Ironicament sha comen'.at
la manifestacíó lela jjer Fautor ([ue subscri-
guó la seva comedia pensant en els artistes
del teatre Romea. Procurañt deixar un xic de
banda aquesta ironía, a l'autor tant se Fin
dona repetir lio i raliíicar-sc, lol i saber que
no hauran de rectificar els qui critiquen el
leí que un autor no oblidi la capacitat ni lu
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qualitat d'aquests aríistes que Fhag'n dinter-
pretar. Qunn el teatre Cátala compti amb un
nombre regular de companyies, a Fautor se
li presentará Ja póssibilitat de triar aquella
companyia que quadri millor per a la seva
comedia, com succeeix a lols els países, al
teatre castellá per a no cercar exemples 11 u-
nyans. Mentre h¡ liaî i una sola companyia—
una de sola i contra tota malyestat cap au-
lor no liaurá d'oblidar aquest detall ni altres
de tan essencials com aquell segons el quaí
el teatre reclama, ensems que esforcos artístics,
esforcos económics. 1 no hi lia mes. Veiení els
assaigs de « IA\ marqués i la seva filia», 1 au-
tor sap que els seus inlérprels obtindran mi
triomf. En acabar la representació sabrá la part
que li correspoñgui i el que deurá a María
\ iía. a Pius Daví i ais artistes que hauran
secundal llurs esforcos.

BARTOMEU SOLER .

JOAQUIM MONTERO
\:A passai dijous, dia 22, va estrenar s? al

Teatre Espanyol, vella seu del vodev 1 dá sal
i pebre i de roba interior, una facécia en dos
actes i catorze quadrós, a estil de revista i
en forma de setmanari barceloní. original del
velera ador i engiponador d'aquesta mena d'o-
brés, Joáquim Montero.

Té per lílol aquesta nova prodúcelo, de la
(pial cus ocuparem la vincnla setmana, «El
Papitu.,. Santpere , i com el sen nom indica,
és teta comptant amb la gracia, la popularilat
i el prestigi del director de la casa, senyor
Santpere.

Consta de les següents parís, conjuminades
a eslil de sumari de periódic: Editorial. — No'a
política. — Revista de Téatres, — La vida
alegre. — Exposició de Plantes i Flors. — Ex-
cursionisme. La ven del cárrer. — L'epidé-
mia reinant. — Música. — Esports. — Recep-
tes de cuina. — Conté Papitesc. — Ecos. —
Animéis. Ultima hora. Dobles pagines cu
colors: «Jardins d'En Rossinyol i La Ciutri-
delía , amanit lot plegat amb música deis mes-
tres Duran, Mas, Pou, Quirós. TorrenLs i Vi-
ladomat. i \

Tola la companyia hi pren .parí i 1'empresa
confia oblindra amb aquesta revista i'éxit i el
profit (|ue no li han donat les anteriors pro-
duccions « L'amor capgira un país » i « Deau-
ville, port de París signades per Francesc
Preses i Gasló A. ManLuaj respectivament.

Vcurem el que passa, puix a 1 hora d es-
crure aiquestes raülés no en sabefn ni un
borrall i encara que ens imaginem, sens.c gai-
res dificultats, el carácter i lo de i'obra, no
ens amaguem de dir que desitjariem Iiagués
reexit, encara cpie sigui només per satisfácelo
del seu autor Joaquim Montero, que si bé ha
donal moltes ensopegades i és víctima deis
seus propis errors. seria injust no reconéixer
que és un comediant de molt mérit i (Tuna
acurada personalitat, malgrat els seus invete-
ráis i ja incorregibles vicis i deixaments, i
com a autor, si bé no pot despendre's del
xaronisme de 1 época de qué és l'ill. i si lio
hítenles polser seria encara pitjor, lé una lia-

bilital i una enlremaliadura indiscutibles en
Tari d'enlrclcnir* ais públics que es fonen per
aquesta mena de leal re.

Al cnpdevall. garbellant-ho bé i passant-ho
per un í iüre ben li. de Factuació de Joaquim
Montero (̂ n restará sempre, cotn hem dil. \\\\
excel-lenl actor i un énginyós embastádor d^cs-
cénes de moviment, de llum; i de color, carre-
gadés d especies, que reflecleixen un estil que
lé sempre una parroquia adicta.

Joaquim Montero lé, en molls aspectes, íins
i lot físicament, una semblanca extraordinaria
amb Josej) Robrenyo, el popular saineter pre-
cursor del teatre caíala i ens és plaent de
constatar aquesta coincidencia d1 ambos actors-
escriplors. separáis per un inlerval de cení
anys.



TEATRE CÁTALA

Informado de la setmana

flANBESA
Federado d'Amics del Tealre
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Tal com varcríi anunciar, el divendres, dia 16,
tingué Iloc en el Tcalrc Conservalori la [V ses-
siú de] c'urs actual, amb la comedia en tres
actes, de J. M.a de Sagarra, L'alcgria de Ccr-
vora . Com fos que comentaren amb Ircs
tjimiis de retard de l'hora anunciada, en aixe-
car-se e¡ lelo en el primer actc, el públic va
promourc una forta protesta, que nosallres la
consideren! molí justificada. La interprctació
de 1'obra fou mol! ajustada per la Compañía
deis senyors Vila-Daví, mereixent els molls a-
plaudiments que els foren tribuíais a cada final
dacle i d una manera especial en el tercer, en
el que el senyor Daví leu una crcació del sen
paper de Frederic .

En nom de mollíssims associats demanem
des de les planes de TEATRE CÁTALA que
sovintegin mes les represenlacíons d obres ca-
talanes i que si no lii lia facilitats de trabar
companyiés catalanes, podricn els dirigents
d Amies de Teatre órganilzar íuu ions amb
clemente <le la nostra ciutat, puix ni ha que
j ion valen i que lothom A curia amb delectan-
cn, mes cpie no pas teñir de veure siempre
obres del mateix genere de teatre foraster.—JK1
Corresponsal. g

MATARÓ
AssociaciO tTAinics del Tealre

L'esmentada entitat va donar al local del
Clavé Palace - la segona [unció de la tem-

porada actual, la qual ana a carree de la
Companyia Vila-Daví. L'obra escollida fou IX-
sitjada . de Josep M.a de Sai>arra.

La senyora Maria Vila i el senyor Pius Daví
obtingnereii un bon exil en la interpretació
deis papers de Désiljada i .loan . com
lambe [)laguereii les aelrius Maria Morera, An-
gela Guart i Emma Alonso, molt ben secun-
dáis pels actors senyors (iimberna', Ventayols,
Slrems, Vinyes, Giménez-Sales, Arboix i Fer-
randiz.

Dita representado era la corresponent al mes
d'octubre. No se n'havien donat mes aviat,
per no teñir l'empresa del « (Uavé Palace >
installal i'ins ara el teló metal-lie reglamentan.
— El Corresponsal.

Consultori
Des a'aquésta secció procurarem contestar

setmánalmení les consultes ([uc ens arribin re-
lalives a coses del Tealre Caíala. Yol dir que
facilitaran dades referents a íels. aspectes o
moments de la historia del nostre Tealiv. Tola
persona que tingui un dubte per esvair. una
Qonfusió nascuda de la imprecisió d'una dala,
interés per a averiguar quelcom, pot adrecar-
nos l'oportuna pregunta, segur de que sera de-
gudament evacuada. Co que únicament es de-
mana és que sien les preguntes tan clares i
coneises com farem de manera que lio siguiu
les resposles.

Marian Revuelta. — Barcelona. — Les prime-
res noticies sobre Vicens Daroqin es remunten al
1882, any en (]ue figura Tactor en la companyia
de l'Odeón. No bervo referéncies de Daroqui ante-
nors a aquesta época.

Gregori Cano. — Barcelona. — Conrad Colo-
mé embarca per a América el día 17 de juliol de
1875. Al cap de dos anys justos — primers de
juliol de 1877, reaparegué al TiVoli. La seva ab-
séncia de Barcelona dura, dones, el temps que es
vcu.

Doménec Vernet. — Barcelona. — La prime-
ra obra catalana representada al ParaUel fou la
joguina en un acte de «C. Gumá», «L'amor és
cegó», donada el dia 3 d'abril de 1893 al teatre
«Circo Español» per una companyia dirigida per
Enríe Borras.

La primera estrena catalana fou el drama en
tres actes de Pere -Reig 1 Fipl, «Lo baster de
Santa Pau», donat a conéixer al mateix teatre i
per la mateixa companyia el dia 15 del mes 1 de
l'any susdits.

L'ARXIN'LR
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TEATRE CÁTALA "AMATEUR"

Dos bocets del decorat

d'"HAMLET", que es

representará demá, diada

de Nadal, al "Circol Tra-

dición alista", d'Olesa

de Montserrat, pintat

:-: per J. Tobella :-•

i f - ••«"*
r
i' ^ Í * i

^TVilment cora vareui anunciar en el número anterior.

• demá tindrá lluc un esdeveniínent teatral a Olesa

de Montserrat, puix la notable Companvia de teatre del

"Circol Tradieiona lista" de dita població, que di rige i x

el poeta Joan Povill Adzerá, la qual s'ha guanyat un

presligi per la fasluositat i ton gust amb qué presenta

les obres, posará en escena "Hamlet", de Shakespeare,

traduít al cátala per Magí Morera i Galicia.

Aquests excdl'Jents aficionáis no solament cuiden

de representar bé i amb Iota propietat les obres que

escolleixen, sino que sola l'expcrta direcció de J. To-

bella, es pinten el decoral i dibuixen els figurins del

ves lúa ri.

Per aixó ens complaem en publicar

dos bocets del decorat per a la represen-

tado d'«Hamlet», en els do« quadros

"L'aparició del pare" i "Escena final".

EH maleix grup está Cent ja preparatius

per a les represen(acions de la ?'Passiór<

(jue es celebraran en la vinenta quaresnie

i qual obra es ja clássica a Olesa. Cal dii-

([lie ol.s elements que dirigeixen els amics

Povill iJTobella faran un lloable esforc per

tal de aconseguir <jue la represonlació del

vell drama sacre constitueixi una nota

d'a'rt remarcable, foragitantel carácter gro-

tesc que liavía tingut anys cm-era.



"AMATEUKS" NOTABLES

Joan Canela Canyellcs

kn aquesl notable «amateur»
son d'apreciar dos aspectes dife-
rents en la sera actuació artísti-
ca: el de escenógraf i el d"actor.

Degut a l'arrustat que unía el
seu pare amb el famós escenó-
graf Soler i Rovirosa, de molt
menut que corría pels escenarís
barcelonins, essent molles les
vegades que interpreta papers
d'infant en la companyia Bosch i
Palmada que actuara en el tea-
tre de la plaga de Catalunya que
mes tard fou «Eldorado».

Fill de Barcelona, cap a l'any
1886 abandona la Ciutat i ro-
mangué una llarga temporada a
Franca, aprenent les primeres
nocions d'escenografía en el ta-
ller d'un raestre escenógraf de
Tolosa.

En tornar a Barcelona, fre-
quentá constantment el Teatre
Novetats- Hi actuara la compa-
nyia I utau-Mena. Un dia, en ai-
xecar el teló, es donaren compte
de qué peí segón acte necessi-
taren col-locar un pou en escena.
Essent festa no> tenia en Soler i
Rovirosa cap fad'rí disponible 1
coneixent les aficions pictóriques
d'en Joanet, com familiarment
Tanomenara, li ra encarregar
aquesta feina que executá du-
rant l'mtermedi del primer al se-

acte. Aquesta fou la prirnera
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producció escenográfica del 110-
vell artista.

Ais 18 anys reuní varis com-
pánys, que no harien fet mai
«comedia» i en un taller de saba-
teria del carrer de 1*Argentería,
mulita un petit escenari que de-
cora i pinta Qspléndidament, for-
ma una Companyia d'amateurs
que ell dirigía 1 en les festes, en
aquell minúscul teatre, es lliura-
va a les seres aficions artísti-
ques com. a escenógraf i com a
actor.

Mes tard treballa al teatre
Olimpo, ajudant a l'escen6graf
de la casa Sr. Vila en les tas-
ques de pintar decorats i actúa
com actor en la Companyia en la
qual figuraren com «amateurs»,
els arui notables artistes Ale-
xandre Nolla i Margarida Xirgu.

Després actúa, — sempre com
actor aficionat — en varis tea-
tres públics entre els quals cal
esmentar el Teatre Zorrilla de
Badalona, el Bosc, de Gracia, i
el Teatre Cairo i Vico (Granvía)
de nostra Ciutat.

Des d'aquest riioment treballa
com a escenógraf 1 actúa com a
director d'escena en direrses so-
cietats de Barcelona.

Com a detall curios, podem ci-
tar el cas de que hi ha hagué
una temporada, cap a l'any
i910, que figurara com a esce-
nógraf, primer actor i director
de tres Companyie.s de societats
ben diferents. Él «Centre Cató-
lic de Sant Pere de les Puelles»,
el «Centre Nacionalista Republi-.
ca del Districte II» i el «Casino
Federal del Fort-Piu».

Es incalculable el nombre de
decórate que han sortit de les se-
res mans; dient uns trescents,
encare temem de quedar curts,
conserrant-se molts d'ells en els
Teatres de les societats esmen-
tades.

Darrerament s'aparta de 1'es-
cena una llarga temporada no
deixant, pero, de conreuar 1'es-
cenografía amb encerts ben re-
marcables.

En Tactualitat figura com a
director artístic de la Cormpanyia
Catalana d'Amateurs Pere Moix
i Casáis de l'Associació aAmics
del Teatre», on moltes vegades
hi actúa com a actor amb vérta-
der entusiasme.
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FEDERACIO CATALA-
NA DE SOCIETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

Segueixen amb entusiasme les
proves de competició i és tan de
remarcar la nomhrosa i atento
concurrencia de públic que lii as-
sisteix, com racurada Interpréta-
ció, en tots els aspectes, que les
companyie.s concursants donen a.
les obres escollides. La impressió,
en go que respecta al coiijuni i
perfeccionament del treball arlís,tic
de les agrupacions <¡ue fins ara
lian actual, éss ben falaguera per al
teatre cátala «amateur)) i, ei-i defi-
nitiva, per a l'estabilitat i el per-
vindre de la nostra arí dramática
nacional.

Havent-bi, com hi ha, la proba-
bilitat de qué les companyies que
aniran actuaní quari el torn els
correspongui procuraran rivalitzar
en merits per tal d'obtenir la má-
xima clascjficació, hom preveu la
diftcüíssima tasca, del Jurat per a
judicar amb encert.

El diumenge, día 18, a la tarda,
Ootuá al «Casal Cátala Repúbli-
ca del Coll", l'elenc que dirigeix el
senyor Ricard Pomar, el qual va
representar «Un co)) d'estat», de J.
Pous i Pagéíx (de lliure elecció) i
cLa moría», de Poínpeu Crehuét
(imposada) sota el següent repar-
üment:

«Un cop d'estat». — «Donya
Amparo», Srta. Eulalia Munt; «l'̂ r-
Tiestina», Sita. Coiixita Bótey; «Ro-
seta11, Sra. Llofcét; «Ricard)), S<1-
hyor Ricard Pomarj «Juaidto»,
Sr. Roma Julia; «Lluísv, Sr. «Joai!
Maíllo; «Jaume», Sr. Jorep Llimo-
na.

«La moría . — «I/Eloi», Sra. Lio-
bet: «En Jaume)>, Sr. Ricard Po-
mar; «En Quirse», Sr. Miquel Gi-
tart; «L'Antonia», Srta. Teresa Xo-
gueres; «La Rosa», Srta. Eulalia
Munt; «La Teresa», Srta. Paquita
Pomar.

Forma ven el Jurat, els senyors
Jo.-ep M.a Folch i Torres, .Josep
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Lleonart, Enric Lluolles, i-'ia"'
Cnryt i Ségimon Rovira, actuant de

secretari el sefiyor Joan Fernán-
dez. El senyor Adria Gual, que
també eslava desigñat, no pogué

>tir per trobar-se niulalt.
l.ii l'iiitermedi, d sen.vor Josep

M.1 Folch i Toi res Elegí una a_üna-
da i vibrani conferencia., de la qual
»iis complavem en p.ublicar mi

gnieni en aques4 mateix número
• i. TEATRE CÁTALA, en ía qual
feu una eloqüent coinparació ciiti'e
els derrotistes de la uostra escena,
que fyrnien entre els qui rrrés lían-
fien d apoiar-la i enlairar.-la, i les
entusáastes i patriótiques forma-
i ions d'«amateurs»i que raantenen
el foc sagrai de l'ari escénic de Ca-
t a l u i i } a.

La disertació de l'amic F<>1< ii i
Torres fot: molí aplaudida per la
iioinhros.i concurrencia que emple.
nava l'ampli local de l'entitaí con-
cursan!

KI día Fegüent, dilluns, a la nit
os celebra a San! FeJiú de Guix >ls
la tercert prova de Concurs, a ca-
rice de ['«Agrupació Romea», que
ilirigeix el senvor Benel Escriba.
Kl grandios «Teatre Novetats», de
la bella i acollidora ciutai guixo-
lenca, presentetva un arpéete uu-
ponent.

Abans de i omenga]. el nosti e
company Fra Curet disserta
sobre ei que deu el teatre cátala
aln aficionáis, i el que pot esperar-
ne, exposant algunes de les seves
possibilitats en profit de l'ari dra-
mátic en general i de í'eFcena ca-
t a l a n a , p a r t ú u l a i i i i t M i t .

I - representaren:
«La reina deí i or», d'Ignasi [glé-

sias, (de Qiure eli interpreta-
da com segueix: «La reina», Sényo-
reta F. Martell; «La Paula>-, senyo-
reta 1'. Casanova; «En Tralla», &e-
nyor J. tsgleas; «L'Anton», Si1. .1.
Jacomet; (cEn Ramonet», Sr. E.
Casanova; «En MilhomeíS», Sr. B.
Es.criba; «En Caixa», Sr. .1. Font;
(El Pigat», Sr. F. Prujá; tEn Fa-
let»; Sr 1.1. Riera.; «Senyor Llagos*
tera», Sr. E. .loan Tria»; «Senyor
Benet», Sr. MiqueJ Jacomet.

(l"n cop d'estai , de Jósep Pous
i Pagés (imposada> S(^:| (11 següenl
i epartintent: «Don> •> Empai ,
nyoretíi l1 < osanova; «Ernestina»,
Srta. L. Miralles; «Roseta», senyo-
reta L Miraües; 'Roseta» ' . S r t a . F .
Marteil; «Ricard», Sr. E. Joan
Trías; «Juanito», Sr. M. Jacomet;
«Lluíf»), Sr. E. Casanova; «Jaume»,
Sr. 1̂ . Escriba.

Composáven el Jurat els senyors
Prudeiici Bertrana, Octavi Saltor,
Fianéese Curet, Florenci Cornet,
Enric Lluelles, Ramón Vilaró
Jaume Marill, actuant de secretari
el sonyor Florenci Cornet.

* * *

Aiuli niotiu de íes festes de Nada]
i Cap d'any, testen sospeses leí re-
presentacions de ( oncura fins el
día v 'i.- gener que e¡ reprendj an
íimb 1'actuació a Cardedeu^ de la
Compaii) ¡a «Aficions d'Ari .

Informado
BARCELONA

ATENEU DE SANT LLUIS (S. M.
Estrena de «Ling Fu o les an-

gúnies d'un Xinés», comedia en
tres áctes i cinc qua^dros, origi-
nal de V. Coma i Soler.

En aixecar-se el teló hem tin-
gui una agradable sorpresa.
L'escena estava presentada amb
una propietal i riquesa desacos-
tum.ades en els elenes d'aficio-
nats. De] públic ha sortif un mur-
unin moii eloqüent. J<> anava
apuritant detalls. Una tauleta
amb un joc de te caracteristic
V'na altre amb un servei de fu-
mar; gran profusió de coixins.
Un fanal... Per unes veines m'he
.i «sabentai de que c\) aque ta
piesentació alguns socis hi han
contribuit amb mobles i vaixella.
El nostre sincer i entusiasta
aplaüdimeni pels aimants de la
dignificació de la w s>\ ra es< ena.

};.l dtesenvolupament de l'obra
també ens ha sorpres. Duran! el
primer acte no sabiem si es trac-
tava d'un (irania o d'una come-
dia. A mesura que trascorría la
Dresentació l'interés creixia i els
acudits esdevenien naturalmcnl.

V. Coma i Soley

Un primer acte defuntiu, seríse
trucs gastats ni acudits recargo-
lat>. Al segón acte l'autor es de-
canta vers la comicitat. Quina
liastima que no hagués aguantat
e! mateix tó de l'acte anterior,
puix el tercer tenia pels bous ca
mins de la comedia suau (iue
duna a les escenes un simpátic
caire de realitat. En resum,
malgrat l'áccentuació cómica es-
mentada, es tractá duna come-
dia <]ue assenyala nous camins
a l'escena ( atólica, puix és d'una
gran sobrietat i sobretot el dia.-
leg es viu i literari. Mal^rai i re-
c l a m a r el púb l i c a l ' a u t o r al final
de tots els actes, aquest no sortí
fins al darrer a rebre els entu-
siastes aplaudiments. Els actors
contribuiren en gran manera a
l'éxit per la seva tasca molí ben
disciplinada i t¿njguereri una gran
cura en tota mena de detall*. So-
bressortiren els senyors Bon-
soms, Foz i Berrofcpe. Abans es
representa rimmorada en un ac-
te del mateix autor «Un mimo
enamoradle».

J O S E P ROM \ ( , l ' K R A

VGR1 J1 VCIO ESCULTISTÁ, de
Gracia. — El quadro escénic d'a-
questa entitat organitzá el disfab-
te passat, dia 17, una vetliada tea«
1ral en la que es representa la co-
media en quatre actes de J. Pous
Pagés <<Kn .loan Bonhome». !>a dis-
thigida concurrencia sortí satisfeta
de la discreta interpi etaciú de la
• omédia en la qual les senyores
\ila i Baiget, acompanj ades dg] -
senyors Doménech, Blázquez, Es-
coy, Cabanes, Bruguera, Blancb,
Falcó, Oliva, .Josep, Gisbert, Car-
bonell, Oliva, Joan i Barquero, es
feren apdaudir fen-t un conjunt
pai sable per a que el públic cele-
b r e s a h a s t a i n e t i t , l e s e o i n i q u e s s i -
tuacions de l'obra.

CASAL GRACIENC XACIOXA-
1 ISTA. — Les comedies «Elsi ]>O-
rucs» i «Sense sogra» son los que
l ' e l e i l C d i a m a l ¡e d " a ( | u c s t C a 1 a l
q u e l a n í e i i e c r i i i d a m e n t d i i i g e í x e n
els senj oíf- < la i amúni i MunW i e
presentaren el diumenge }>assat,
es ent a p l a u d i t s t o t s e l s q u e lii
prengueren part.

CIRCOL CATOLIC de Gracia. —
Kl diumenge passáí l'elenc drama-
tic del Casal Católic cíe Sant Au-
di cu efectúa la seva anunciada, vi-
sita, de germanor a aquesta entitat
gracienca i posa en escena «La fú-
rian drama en tres actes, original
da Francesc Bonavcnturu, obra
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que fou premiada en el Goncurs
organitzat per la ((Biblioteca Popu-
lar de Teatro Católic».

L'argumein ; la trama del dra-
ma son un bon encert; el desénvo-
lupament éa portat amb valentía
pense deeaure un moment fins arri-
bar al final que- té un encertadís-
sirn desenlia^. El diáleg sempre in-
teiessant, és brilíant i el léxiC esta
ben cuídat. No cal dir que i'obra
fon molt aplaudida en alguhs pas-
satges i eJs fináis d'acte forert ova-
cionats fent-bo extensiu a í'autor
im deis Lntérprets. Per eert que
com actor ens) feu una veritable
creació; també es destaca entre ells
el Sr. L. Garcassona i es distingi-
ren els senyors R. Jové, F. Ollé,
I. Kloi, J. Bonacalocba, 1. Guixart,
M. Safont ¡ T. Batalla, els quals
feren un conjuní acabacMssim.

Els dies de Na^al i Sant Esteve
es donarán dues representacions
deis tradicionals «Paüítorets», pre-
sentant-se a^ib explendidesa com
s'acustuma en aquest Círcol.

COOPERATIVA «LA LEALTAD»
do Gracia. — Enríe Devetiat éí un
notable amateur i es dfotingeix pi r
les qualitats de. bon director d es-
cena. Ks deis que teñen cura pels
detalls i es preocupa constantmeni
de perfeccionar tots els (|iie amb
voluñtat volen s«rvir al nostre toa-
tre i és per aixó que les obres que
ell posa en escena donen la sensa-
oio de que una má entesa ha po^a'
esment a tota, cosa que dona un tó
de qualitat i els que es ¡-.osen a les
seves ordres poc a poc els veiem
millorar dintre deis diferents pa-
pers que ell amb encert els repar-
teix. Per aixó, el dárrer diumentie
en l'escenari de ((La Lealtad», veié-
retn l'obra de l'enyorat [gnasi Igle-
sias «Foc noli» amb una justesa i
un afany de lluiment (iue ens dei-
xá admiráis. Alguns deis que bi
prengueren part, com el Sr. Viceris
que un <l¡a el veierem fer admira-
blement un genéric, avui l'aplau-
dím fent el «Fréderic» com un per-
fecte galán jove, cosa que diu molt
a favor d'ell, i si en Devenat acon-
segueix amb atinades obaervacions
(({lie nosaltres creiem míe ho acon-
segurrá) treureli aouella petita en
tonació declamatoria que en al'
Fies relacions afebleix el sen tempe-
rament de comediant, perip •
millors elementa, per a confiai-li
qualsevol paper per difícil que f

En aquesta obra bi prengué part
la nena Pintonel que per primera
vegada sórtia a escena i eal dir que
va fer-ho bastant bé. Creiem que
quan siguí gran pot ésser una bo-
;;a artista-

La Si a. Cumelles fent «Carlota))
hi hagué ntomiMiis que va emocio-
nar de vit b<. ¡ ]c<; §cnyore3 VHai ¡

(.ama i la seinoreta García, os
¡.orlaren bé; el e<enyor Fándo que
feia molt temps no haviem vist el
seu treball, ens plan que continui
amb aquella natur&litat que el ca-
racteritza i que li és un prestigi;
els senyors Mariné i García com-
pliren degudament; el Sr. Aguilar,
encarregat de l^íEladi», per bé que
la, figura es escaieni i esta dotat
d'una veú pastosa i agradable, ron-
dicions sempre suggestives en res-
cena, li lleven simpatía la monoto-
nía del tnoüre's ¡ la irregularitat
del geni i si acon£ieguís aparellar
en harmónica dolcesa totes aqües-
tes coses, milloraria extráordiná-
riajnent i no enim dubte que ens
aura iría l'obfiervació,

Per a la diada de Cap d'any
anuncien la divertida comedia
((Les delicies de la llar».

COOPERATIVA DE TFJXIDORS
A MA, de Gracia. — La .«Penya
Mai Som Pi'mis» organitzá el día
18, un festival en el i catre de la
Cooperativa, en el qual hi pren-
gueren part í'lcincnts del mercal
«Abacería Central» que sovim ma-
nifesten ilurc aficions leatrals po-
san en escena alguna obra del nos-
tre cepertori, si bé feindrien de teñir
cura en escollir-les, car si bé comp-
tém atiil-» forca personal per a em-
plenar un repartiment per llarg
que siguí, proporciona aixó una d¡-
íiculiat en el muntatge de l'obra i
no cal dir que se'n resrent el con-
juní; co que va passa.r diumenge
passat en representar la, comedia
d'AlfoiiM Roure «La reina del mer-
cat» que en un maro tañí petil com
el de la Cooperativa els actors que
discretament jugaye.n l'obra, es
veien encongi.ts i pot dir-se que
sY-jalofiaven els uns en els altres.
Amb tot, van ésser tots molí
aplaudits i el públie sortí rat-isfei
de la representació.

ELENC CATALUNYA. — Oiga
nitzat peí1 l'Elenc Catalunya^ que
dírigeix Manuel Sánchez, es cele-
bra en ei «Teatre Escola un fes-
tival benéfic, ectrenant-se la come-
dia sentimental en tres actes, origi-
nal de Carme Cervra Bénlloch, ti-
tolada «Vides niortes». L'argumeni
d'aquesta obra molt ferm i delicat,
és portat a l'eceena amb gran "m-
tel.ligéncia i ew toi moment conser-
va aquel! ambient que, es fá intéres-
Miin fins al final.

Com a teatral, el primer acte és
el que ens ya plaure mes, sens que
aixó desmereixi els altees dos que
resultaren potser mes literarís», si
bé hem de fer constar que tant les
escene¿ com el diáleg els trobarem
i xcessiN ament curts.

I a i i . i ! ¡ p a n \ L a p r e s i n í a a m b t u l

luxe Tobra i amb ganes de sortir
airosa del seu comes, palesant una
vegada mes les seyes qualitats ar-
tístiquefc.

Prengueren part en la represen-
tacio les Sres. M. Crespo, R. Pru-
nell, D. Peris, Srta, R. Blanch, E.
de Sosa, i A. Doménech i els se-
t yors E. Sánchez, M. Sánchez, X.
Singla, C. Franeolí, ,T. M. Alema-
ny, M. Robrcño, I. Mercader ¡ A.
Pares.

El púbiic que emplenaya la sala
premia amb Ilargs aplaudiments
el treball d'actrius i a<'t<>rs, dema-
nani amb insistencia la presencia
de l'autora que es veié obligada a
parlar.

Completa el programa un acte
de concert a carree de la celebrada
tiple Dolors Vila, la Srta, Lupe
Pueyo i els Srs. Andreu Sánchez,
acompanyats peí mestre Cérar
Vendrell, els quals cantaren el mes
escollit repertori, easent premiats
amb xardorosos aplaudiments.

Espontániement s'oferlr.en també
ÍÍ pendre parí en aquesta festa al-
ti úú¿a l'áctor Antoni Alarma i
Isabel Estorch d'Álarma, la xamo-
sa áctriu, els qualf, arrencaren de
['auditori grans ovacions.

GRLIP D'AFICIÓN \TS A L'ES-
CENA. •— Tal com haviem anun-
cií>;t, aquesta Agrupacio de joveii
tut cel.lebra, una yetllada diumen-
ge passat, al «Teatre Escola)), po-
cv8,nt en escena la comedia d'Alberi
Llanas «Don Gohzalo o l'orgull del

La ñola, predominant de la re-
presentíjeit) fou el bon gu£t dins la
mes depurada, disciplina. Hom en-
devinava ijue els ¡oves artistes. ac-
cionaven i es movien obeínt Leí
i.orines d'una. experta divecció.

Elogíeme en primer lloc, per la
seva discreta gracia i simpatía el
treball de les senyoretes, Solei, Go-
lovari i Prata, les quals entengue-
ren i executaren llurs respectius
papéis amb forra lluiment. Eduard
Golovart, els geiinans Crebuet,
germans Pía, MOIINO Í Escarrá, ca-
díjscú dins el seu comes demostra-
ren (jue cada día dominen mes
l'art de representar comédier.
Lluís Sabate eji el personatgr de
«Tófol» es feu aplaudir amb justi-
cia.

El púbiic, nombras i selecte, sa-
be apreciar com calia, en conjunt
i en detall, el treball deis joves afi-
cionáis a ['escena que actúen amb
tan d'encert i els encoratjá a que
continue ;sin peí mateix camí de
((instancia i estudi.

«TEATRE ESCOLA». — El dis-
sabte, día 16, tingué lloc en aque A
teatre, uw festival organitzat pol
perlina1 de ¡a ca^u Maní M[\\ 11
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l'i>saren en escena la comedia MI
tíos actes <le Pere Cavallé «Els ger-
mans Farre.rons» i la comedia en
un arte d'E. Anlés «Sense sogra»,
• - <ent representades sota la. direc-
. JO del Sr. Muñoz.

Els intérprete foren els següents:
Srtea M. Subir.ina, T. Sirvent, M.
Egea i els Srs. F. Milá, F Gonzá-
les, A. Caldas, R. Muñoz ¡ M
Prats. Sobresoiijiren la Srta. Subí'
rana i els eenyors Milá, González,
Caldea i Muñoz, que foren llarga-
ment aplaudits. Mol.t just en el seu
j aper el sensor Prats.

El públic que as i s t ía a la festa
aplaudí amb entusiasme ais intér-
| t l t ' tS .

(;'a] fer con tur que a l'esmenta-
<la festa també lii col.labora la M1-
nyoreta Mercé GaJlego que recita
unes escollides poesies inolt del
gust de l'auditon, puix en flnalit-
yar obtingué un uiereM-ut aplaudi-
ment.

SOCIETAT ANDORRANA, (Paa
satge del Crédit, 1). — El diumen-
ge darrer, I'elenc ¿'aquesta entitat
que dirigeix el senyor Águstí Hi-
qué, representa devant d'un nom-
briós a,uditori, el «guinyol» en un
acte, de Santiago Rossinyol ¡ Jotep
Burgués «L'Arma» i «El carro del
vi» de Ramón Nidales.

«I,"Arma», va ésser magnifica-
meiit interpretada per la senyoreta
Bataller i els senyors Serafí, lli-
qué i Fité, els quals mereixeren
sense distinció els aplaudiments
que els tributa el públic.

«El carro del vi», que fou repre-
s e n t a ! p e r les senyoretes Bata l ler ,
Trilla i els s enyor s Fité, Seraf í ,
Betriu, OLÍ, Ribo, Riqué , Yilá, si
es desenrotílá amb un bou conjuni
trobárem algún paper tun tant des-
nivellat. Sobresortiren els senyors
Sei'afí i Betriu.

El senyor Fité recita en un deis
intermedia «La llengüa trossejada*
essent molt aplaudit.

GRUP «THEATpALIA».—Aquesi
grup d'Amateurs que amb enceri
dirigeix Jo&ep Esteve representa el
dia 17 del corrent, el sairíet en tres
actes, «L'adroguer del carrer nou»,
presentat amb extrmada pulcritud
i posant esment a tota els detalls
per tal de que l'obra estigués a ni-
vell de rexecució, ja que aquesta
fou impecable. El primer Uoc els
correapon a la Sra. C. Rodríguez i
el Sr. Joan Serrano, que estigueren
insuperables en els llurs respectiiic
papers. Aixó no cjgnifiea desmerei-
xement per ais altres, ja qué" tots

e& portaren perfectament i es oas dv
consignar llurs noms per ordre de
repártiment, senyores Mateos, Me-
lero, Viladesau, Márquez M. Dejo-
da 13., Gregorio, Dejod.q V., i M.

Fuste i els senyors Raudo, izquier-
do, Roig, Casa novas, Flaqué, l)al-
mauú, Porta i Gosende.

FOMENT AUTONOMISTA CÁ-
TALA. — L'Klenc dramátic que di-
rigeix Andreu Guixer i que tants
exits lia fet en aquesta important
entitat, arana d'afegir-n'hi un al
tie amb la representació que feu
diumenge pasrat de la famosa obra
«Papa Lebonnard». El públc, forta-
ment iinpressionat per Texaeta i
cuiada Lnterpretació del drama,
ovaciona els iiiTérprets ben meres-
cudament, ja (jue en primer tenue
el Sr. Gaixer ens feu un «Le-
bonard» inimitable. Molí bé les se-
nyorer, Lliteres, Ricart, Pujol ¡ si1-
nydreta Dubé, les quals digueren
llurs papers amb dignitai i es por-
taren de la mateixa manera els ?e-
riyors Folch, Enríe, Borrellas i Ro-
viia que amb el sen talent contri-
buiren a fer una perfecta Lnterpre-
tació, com correspon a un deis mi
llorsi conjünts d'amateurs que ac-
túen a Barcelona.

Per a la diada de Sant Esteve
anuncien la tragedia en tres ¡teles
d' Vngel Guipierá «úLa boja».

CALELLA

ORFEO CALELLENC. — Nova-
ment, el passal diumenge, la sec-
eio dramática d'aquest Orfeó, que
dirigeix Josep Pera, posa en esce-
na una altra obra d'Ignasi [glésiag
«La Resé I osa .

La representaren d'acord amb el
següent repa.rtiment: «Nuria», [sa-
bel Subirá; «Quima», Joaquiína
Pinsach; «David», J o a n ( in r i ,
«Adrián, Josep R r u n e t ; «Blai», Jo-
sep Andreu; «Arcadi», Joan (Jay;
«Mingo», Ramón Brúnet.

La Lnterpretació va sortir molt
ajustada, sobresortint les amateurs
senyoretes Subirá i Pinsacb; cal
pero remarcai Pactuació del jove
José]) Brunet. (pi^ encara que en el
primer acte ens sembla una mica
fred, en el segon i tercer va saber-
se Lmposar d'una manera com mai
l'liaviem vist, resultan! la seva ac-
tuació excel.lent.

Els altres, senyors Guri, Andreu,
Gay i R. Brunet, no desentonaren
TÚ un moment.

Com a fi de festa, posaren en es-
cena el sainet de Pompen Gener,
«L"Agencia d'informeá comercials>>.

El públic que emplenava el local,
va demostrar sortir-ne satisfet, ja
({lie al final de tots els actes aplau-
dí llargament.

Deina, dia 25, po^nran en escena
el drama de Santiago Rosfiinyol i

»., Aíartínez Sierra «Cors ele dona».

GRANOLLERS
LA TNlo LIBERAL, — El qua-

dro escénic d'aqueíta entitat, des
prés ú'un quant temps d'estar inac-
tiu, ha celebrat quálques reunions
per tal de provar de tetornar a la
feina». Ca.s de que s/arribi a un
acord, serán desplegades exteii ti-
ment les seves aetivitats teatrals
comcidini la reprefci amb la repr.e
senta,ció d u n a graciosa i original
«innócentadan que probablemenl
seña estrenada en aquest teatre el
dissabte, dia 31.

ORFEO GRANOLLÉRI. — Per a
demá diumenge, d i ada de N a d a l ,
és a n u n c i a d a u n a ext r ; > o r d ¡ n a i ¡a
representació teatral a carree del
Ksbart Artístic, amb la cooperario
d e la j o v e p r i m e r a a e t r i u V ic tor ia
Behedipto.

1-̂s representaran el dialeg pa-
Iriótic <(Jordi Erín», de Josep Rui-
gues i una bonica comedia en dos
tictes.

* * *

Per al dia de Cap d' Vny, coinci-
dint a m b el aco^iuinat concert per
la massa coral, se celebrará un
acte a Ja memoria de l'emineni
compositor cátala Amadeu N'ives.
L'Orfeó Granolleri, Interpretará to-
t e s l e s o b r e s q u e d e d i t i n e - ¡ t r e fi-
guren actualment en el sen reper-
t o r i .

IGUALADA

ALIANQA CULTURAL; — Com
|a l iaviem dit, la fiecció «Art de Ta .
lía», d'aquesta entitat, va despla-
tar-se a La Llacuna on representa
el drama en tres actes «Reixes en-
fora». La lnterpretació fou ben co-
necta per pa.rt de la Sra. Martí en
«Mariángela», esaeni el primer
«rol» de responsabilitat de que es
fa carree. La senyora Montané tre-
güé un bon pártit del paper d'«Es-
peranceta». La senyoreta Greus iu-
U rpretá amb tota propietat el «Tia-
net»; el aenyor Rodon va íi'v un
«Onofre» molt ben detallat i just
d'cxpressió; el Sr. Font en «Lloren-
QÓ», molí ajustat, pero amb indu-
mentaria ^potser no gaire e"s<\iieut
al tipus del personatge; el FJenyor
Morera massa igual i, per tant,
moiioton, si bé cal apreciar-li l'es-
fore d'interpretar un «rol» com el
de «Sebasiiá»; el Sr. \'ila, fent e"l
«Don Lluís amb mes aploma esta-
ria molt ben situat; molt discret el
senyor Tornei en «Don Álbert».

L'obr.a fou ben presentada. El
públic no molt nombrós, pero en-
tusiasta.

La comedia uSenán i pnrelís^,
amb qué acaba la [esta, molt ben
interpretada.
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MANRESA

TEATRE JOVENTÜT CARLIS-
TA. — Diumenge passat, va cele-
brar-se en aquesta entitat el festi-
val do la repartido de «vals» per
al «\adal del Pobre». Aquesta íes-
ta va consistir en un escollit reci-
tal de cansona de poesies catalanes
i al final representaren la diverti-
da comedia ^n un acté ((Les orelles
de D. Pan», que fon inolt ben in-
te rpret;jda per la simpática actriu
aficionada Anneta Ciuró i els joves
Mas, Camprubí i Duocastella.

Per a molt aviat están preparant
un gran esdeveniment teatral amb
la formos;; obra de Frederic Soler,
((Batalla de reines •.

MATARO
SOCIETAT «ATENEU POPU-

LAR». — El pgseaí diumenge va
fér el seu debut, el ((Grup Talía»,
formal per notables amateurs, t.ois
ells molt jove9. Escolliren per a la
presentado l'obra social «La fábri-
ca vella», de Francesc Parcerisa,
interpretada per la, distingida ac-
triu niataronina Carme Ledesma,
piou eoneguda peí' actuar amb ve-
ritable éxit en altres agrupacions
d'amfvteurs d'aquesta ciutat, molt
ben secundada pels estudiosos afi-
ciónate senyorq Reniu, Coromines,
Torrents, Baixes, Figols i Galé.
Actúa ¿'apuntador Ramón Palo-
n.cr.

—Després d'un interessant eon-
rert peí quartet local, es presenta
novament la notable Companyia
infantil de l'Escola Racionalista —
secció també de r«Ateneu Popu-
lar»—, amb Tobra ((Sirena» d'Apel-
les Mestres. L'eixerida nena Fran-
cesca Ribas, posa en el seu paper
de «Remei» tanta naturalitat, que
ens semblava veure en aquesta ne-
na una futura dama jove. Fou
molt ben secundada pela jovihcéls
Clppés, Silva, Calafell, Cabaldé,
Cahruja i Pujol. Desempenyá el
paper d'«Hipólit» el senyor Figols,
professor de l'Escola Racionalista.

Tots van escoltar abundosos i
merescuts aplaudimeñts.

SANT FELIU DE GUIXOLS
TEATRE XOVETATS. — El pas-

sat dia 15, la secció dramática
«Ait Modern» interpreta en aquest
teatre una comedia castellana, i
((Les dues fillef» de Rossinyol, amb
molt bona voluntat per part de
tots els components.

COL.LEGI DE ST. JOSEP. —
L'elenc d'aquest col.legi ha posat
en taules darrerament <(Fl vailet
do la mafiíji» i la «Penya Sistachs»
la sarsuela «L'Airibada del minis-
tre».

Per Nadal sembla que t'ndrem
(]h tradicional^ «PfU<tordS)> pe]

partida doble. Ais Germana de la
Doctrina Cristiana, i a La Cate-
quistica.

SANT POL DE MAR

TEATRE AMOR SOCIAL. — El
proppaísat diumenge, dia 11, la
secció de teatre de «Palestra)) que
dirigeix Joaquim Pou, va obtenii
un esclata.nl éxit cu la representa-
do úi'l drama en quatre ndes, de
Francesc X. Godo, «Animes perdú-
des». Les senyoretesi Victoria Cas
tanyér i Josepa Oliver, interpreta-
ren, amb magnífica forma, els pa-
péis de «Natalia.» i «Aurora», res-
pectivament. Molt bé, també, els
senyors Guasc, Serra, Carbonell,
Vives Ginebra, i. Josep Brunet en
els papers d'Alfons, D. Gustan, Al-
l>ert, Robert i Paco.

El públie menifesta hi seva sa-
tifaedt) amb llarguissimsi aplau-
dimeñts. Les múltiples felicitacionS
que reberen els intérprets i el Di-
rector en son una bella prova.

Per a final de festa la senyoreta
Victoria Castanyer i els senyors
Sena, Vergas i Pou representaren
el samet de Ll. Sunyer, «Els mals-
esperits», els quáls feren esclalai
el públie en continúes rialles.

SANT SADURNI DE NOIA

El passat diumenge tingué Uoc la
funcio de benefid per a l'Hospital
d'aquesta vila. CQ posa en escena
la fOrmosa obra de Millás-Raurell,
«La mare de Hamlet».

Fon encai*regat el difícil ((rol» de
protagonista, a la gentil i deliciosa
adr iu de la capital, Laura Riera,
que feu una gr.ui creado de «Iré '
íie)>, a l'ensems que la vestí amb re-
finada elegancia. La seguiren en
mérits la senyoi'a Florinda Bru-

guera, senvoretes Pepeta Font i Lo-
la Hernán. Senyors Farias (que
feu un «Ernest» digne d'elogi), Bo-
rrell, Gabarro, Riambau, Bladé,
Farias (P.), Cañáis. En f¡, una
vetliada memorable.

TARRAGONA

TEATRE PRINCIPAL. — Diu-
menge dia 18 la companyir; que di-
rigeix Lluís Can-eres, interpreta
les obres1: a la tarda, «La veina del
terrat», de Mantua, i a la nit «Do-
nya Isabel Cortés, vídua de Pujol»,
de l.'Artís.

L'obra de la tarda distregué for-
ca el públie, essent aplaudida, oi
mes quant la Mercé Fernández féu
una «María» pjena. de gracia, de
justfesa cómica i de bon sentit ar-
M'stic.

Jíntre alguns aficionats locáis
havia existit un eert interés per

i l r a l'estrena de Tobrfi de

l'Artís ((Donya Isabel Cortés». Tots
els artistes de la comjianyia posa-
ren tota llur voluntat per fer reei-
xir l'obra, sobresortint Tactuació
de la Mercé Fernández en el paper
de (dsabel». El primer a.cte, sobre-
tot, estigué immensa, amb una se-
guretat en el seu paper que aámi-
rá el públie. E1F> altrea intérprets
foren: Barbany, Teixidor, F. lies,
Carreres i les actrius Manan i Ri-
bos. L'obra, estrena a Tarragonai
no agrada.

TERRASSA

TEATRO-CAFE «1-:L SOL-. —
Els dies o i 4 es representa ner

la companyia «amateur» que diri-
geix d senyor Josep Reig, «L'ITé-
roe», de S. Rossinyol, amb la coo-
peració de h\ senyora Teresa Pía
i les senvoretes Rosa Burgés i Pa-
quita Badía.

Si bé en la primera representa-
do el públie escassejá, en la. se-
gona p'omplí de gom a gom la s:;-
la d'espectacles i feu que els artis-
tes veiessin realitzats els seu^ de
sigs de poder actuar davant d'un
públie beti íiombrós.

El conjunt que encertaren a do-
nar o l'obra fou digne de tot elogi,
puix en les escenes en qué hi ín-
tervenen deu o dotze personatges,
els actors es movien amb una na
turalitat remarcable.

Sobresortiren la. senyoreta Bur-
gés, que feu una ((Carme» admira-
ble, tan en els moments de dolce-
sa com en els de génit, la senyora
Pía i la senyoreta Badía, que in-
terpretaren amb niolta. justesa. els
papers que els hi ^oren confiata.

El senyor Cardona, interpreta
l'«Anton» amb tant sentiment, que
el públie l'aplaudí llargament en
una esceno del primer a.cte. Els
senyors Santos i Millanes £<eguiren
en mérits al Sí. Cardona. Els se-
nyors Aguilar, Villahoz, Aleix, Ar-
nau, Aragai i Barcón, actuaren
a.mb molt a justesa.

ULLASTRELL

El grup dramátic del Sindicat
Agrícola, híj comengat els assaigs
d'«Kls l^astorets», que es repi'esen-
t a rán en les properes feotes de Na-
dal.

VALLS

PATRONAT DEL COL.LEGI DE
SANT GABRTFL. - - La Secció dra-
máticp d(*l dit P-'irot>at, prepara
per a la festa de Nadal i Any n<̂
la representado de ]^ tradicional
obra «La lltim de Betlem».

CENl'RE REPÚBLICA FEDE-
RAL. — Els aficionats d"aquer<t ern-
tio hr;n representat l'obra (¡La mon-
ja enterrada en vida o F.ls
d'uri ronvctit".
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VILANOVA I GELTRU

CASAL CATALANISTA. — El
üíeritissim elenc artístíc d'aquesta
ililitat representa darrerament la
comedia de Frederic Soler, «L'apo-
tecari d'olot» en la represéntelo de
la qual tots els que hi prengueren
part es distingiren d'un? manera
remarcable.

Elg mateixos elements artíístics
tomri en vies d'aseaig les obres
uReixes enfora» ¡ «El senyor Secre-
t;i i \>>. També teñen anunciada la
seva col. labore ció al II Concurs de
Teatre Cátala Amateur» amb les
obres «Un cop d'estat (imposada)
de .1. Pous ¡ Pagés, i el primer acté
de «L'endemá de bodes» (Uiure elec-
cini del mateix autor.

Hem tingut de retirar per ex-
ces d'origínal i per a donar el lloc
correspdnent a l'actualitat, di-
versos esents que tpniem ia com-
p )>tos, els quals aunan en núme-
ros \ inents.

PER AL FOMENT DEL TEATRK
LIRIC CÁTALA

La Direcciú deis Preinis Musí-
cals Eusebi Patxot i Llagostera
cieu convenient estimular la pro-
ducció del gran genere línc per a
l'escena; a aquest fi, fou ofert
l'any 1930 un pr^mi de deu mil
pessetes a l'obra d'aquest gene-
re que presentes els necessam
mereixements. Com siguí que
aquest prerni no ha pogut ésser
adjudicat pereque les obres pre-
sentades no arribaren ais mérits
desitjats, com tampoc els llibrets
escollits, es posa novament a
concurs una obra del genere en
qüestió, doblant la quantia del
premi.

Aixi el premi será de 20.000
pessetes i s'adjudicará a la millor
obra lírica per a l'escena (drama,
comedia, etc.), en tres o mes ac-
tes, sobre text cátala tot ell mu-
sicat, o sigui amb exclúsió de
parlat. En igualtat de mérits mu-
sicals, será preferida l'obra de
majors qualitats escénico-lterá-
lies. Acompanyará a cada parti-
tura una reducció per a cant 1
piano 1 una copia del Uibret.

Els compositors que concorrin
al present Concurs han d'ésser de
terres de llengua catalana (Cata-
lunya, Balears, Valencia, Ros se-
lle'), etc.), o han de teñir, almc-

nys, deu anys de residencia en
alguna de les contrades on es
parla la llengua nostra. Iy'0rfe6
Cátala podrá exigir deis autors
piemiats la documentació neces-
sána per a justificar aquesta con"
dició.

Les composicions, que hauran
d'ésser rigorosament inédites,
s'enviaján a l'Orfeó Cátala (ca-
ri e r A l t - l e S a n t P e r e , n ú m . 1 3 ) ,
p nom de Joan Salvat, Secretan
deis Concurso-, Eusebi Patxot i
L.iagostera, i cada una d'elles
portará un lema.

Termini d'admissió: Fins per
tot el día ^o de juny de 1935.

El \eredicte del Jurat es fará
public el dia 1 de desembre de
1935-

Les obres serán fallades peí Ju-
rat que actuará per al XITI Con-
curs del Premis Musicals Rabell i
Cibils.

IMPORTANT

AVIS D'ADMINISTRACIO

Preguem ais senyors subscrip-
tors de fóra de Barcelona que no
ens hagin trames encare l'import
de liur subscripoió corresponent
a Tactual trimestre, se serveixin
fer-ho per mitjá de recadar, gir
postal o segells de correu.

CONCURS D'OBRES DE TEATRE
PER CENTRES CATOLICS

Segona llista d'obres rebu-
des:

VIL «Eh enganys de la Ciu-
tat.

VIII. «El retorn d'un sol-
dat».

IX. «El Penitent».
X. «L'alegría de fer bé».
IX. «Quin Coronel!».

XII. «Animes negres».
XMT. «Ferran de Liost».
XIV. «Les espines d'una

flor».
Xy. «La Verge del Turó».

(Seguirá),
El termini d'admissió d'obres

acaba el día 31 del present i han
(i'enviar-se al domicili de l'Ate-
neu de Sant Llrís Cor^n^a He
Sant Andreu, carrer de Sant Aq-
tíreu, números 95 i 97,

No ticiari
Dcsitgem ais nostres amics i afa-

voridets unes bones testes de Na-
dal i cap d'Any amb els vots meo
feryents de que la nova anyada s -
gui propicia a l'assoliment deis
nostres ideáis de consolidació del
Teatre Cátala.

Com Uauran observat el nostres
llegidors, havem estableri en la
riostra publicació algunes millores
i reformes que anfrem ampliant
per tal de qué la R,evi$.ta «TEATRE
CÁTALA» sigui digne portaveú de
la riostra escena nacional. Un ar-
tista molí jove, adolescent encara,
Pete Caldas, fill de! nostre amic i
redactor V. Caldés i Arúf, ha j>i*>-
jectat la portada que varena inau-
goirar la sétinana passada i es amb
molt gu3< que ens. honorarem amb
la eol.laboració assidua d'aquest
novel! artista, dotat d'un témpera-
inent. reflnadissim ¡ d'un sentil mo-
dera de l'art d<' decorar.

L'Ateneu Polytechíiícum ha
cveat una nova secció dedicada
especialment ¿1 l'estudi 1 difusió
de l'art teatral.

Será tasca principal i prefe-
rent de la Secció de Teatre sua-
ra creada organitzar lectures 1
crítica d'obres, curséis 1 confe-
rencies que permetm ais seus ad-
herits de fer un estudi aciengat
de la historia i evolució del tea-
tre en totes les activitats.
,Per a la representado d'obres,
la Secció de Teatre no tindrá
preferencia per a cap tendencia,
lot afiliat a la Secció, podrá
proposar la lectura 1 representa-
ció d'una obra de t?atre qualsé-
vol, i si el cnteri de la m.ajona
deis assistents a la lectura és fa-
vorable, sera representada. A tal
efecte, será creat un .quadro es-
cénic, el qual, sota una experta
direcció i r i g ° r o s a disciplina, cu-
rará de representar les obres
tríades pels socis.

imp. Uapides Yalls, 'l¿»j»ies,


