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La probitat literaria
Deia Anatolc Fruncí1 — a través del seu

ex secretan i comentarista Jean-Jacqius Brous-
son - que l'estil epistolar que mes li plavia
era la carta del soldat, lapidaria, senzilla i,
sobrelot, sincera.

Nosaltres no arribem a tant, encara que hi
ha molts autors, precisament els que compten
mes exits — éxits quantitatius, naturalment —
que escriuen el mateix que els soldáis i les
minyones de servei, sense cap d'aquelles ex-
ciiléncies que Anatole France trobava en l'es-
til soldadesc.

Si haguessim d'exigír quelcom d'exlraordi-
nari ais nostres autors, els pregariem que es-
crivissin amb sincerilat i mes que tot ámb
decórum. La clarcdal i la senzillesa va per
compte de cadascú. Ent'enem per sinceritat,
no pas Fexigéncia de qué Fautor vessi la seva
ánima, tal com és, en l'obra que fa, de ma-
nera que aquesta sigui reflexe de la seva en-
titat moral. No. En art com en literatura, ens
acoiitentem amb la ficció, mentre tingui carác-
ter de realitat o encaixi en el propósit de
Tautor. Una obra, per altra part, no ha d'es-
ser precisament una autobiografía ni un ex-
ponent deis principis que té l'escriptor sobre
totes les matéjies. Altrament si les obres ens
haguessin de revelar la condició moral o el
pensament íntim de Fautor, el resultat .seria
quelcom d'abominable i monstruos.

La sinceritat que nosallres reclamem, és que
Fautor, en encarar-se amb el públic, es doni
cempte de que aquest creu, mentre no li perd
la fe, que l'obra que li presenten té, quan
menys, el valor de la probitat, de la lleialtat
literaria de qui Fha escrita. L'autor té dret,
que ningú li discuteix ni regateja, de fer us
ae lots aquclls topics i recursos que li asse-
guriri Féxit o li facilitin, pero de cap manera
li és lícit, encara que constitueixi un delicte
que cap Códic castiga pero, que a ia 1 larga,
el públic sanciona, jugar amb els sentiments
populars, especular cínicament amb idees i
obres alienes i menys, abusant d'una siluació
privilegiada, acaparar teatres, comités i órguens

de publicitat. total per donar la impressió d'u-
na literatura, d'un teatre, sense ánima, sense
sang i sense nervis i no dic sense cap per
a no « arrodonir el conjunt», com s'acostuma
a dir en fer ressenyes de representacions tea-
trals.

L'escriptor, Fautor de teatre, ha de sentir tota
la responsabilitat de la seva missió i la impor-
tancia de la influencia que exerceix damunt la
collectivitat que Fescolta o sel creu. Si l'es-
criptor es pren el seu, diem-ne, ofici, com un
joo banal i s'entreté, mes o menys honesta-
rnení. a burlar-se del públic que el llegeix,
Fescolta i Faguanta, allavors aquesta actua-
ció pseudo-literária, és una cosa eixorca i, so-
brelot, una immoralitat. Cal entendre, dones,
«sinceritat» com a mot de guerra contra el
« bandarrisme ».

El públic té dret també a que no li donin
gat per liebre i vol saber també el nom del
pare veritable de la criatura que li presenten.
El cinisme, convertit en doctrina en molts me-
dís artístics i literaris, sosté, entre altres co-
ses, que el plagi no és pecaminós, puix fins
Facte generador de la vida és un plagi con-
tinuat, afegint, com a scqüela, que co que
necessáriament ha d'interessar al públic és Fo-
bra1 i (no pas el nom de qui Fha escrita o la
signa.

Gal sortir decididament al pas d'aquesta con-
fussió de problemes moráis, tan abominable
i extesa com la confussió de sexes que sem-
bla la seva conseqüéncia o el seu antecedent.
111 hagué una época, no molt llunyana, que
la producció de teatre cátala es veié infes-
tada per una extensa i profusa malura en
forma d'adaptacions, arranjaments i plagis, mes
o menys declaráis o dissimulats. Aquesta ma-
lura afectava naturalment a la vitalitat del
tealre cátala, en quan exercia una influencia
determinada damunt del públic, acaparava gran
part de les temporades i, económicament, en-
riquia ais despreocupáis pispaires, Sortosament,
la producció original era de prou valúa per
a poder resistir la innoble cscomesa i vence
finalmenl, per honor i en prestigi del nostre
tealre. Des de Uavors, les obres estrangeres
entraren per la porta gran, amb la x âra des-
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tapada i amb tots oís atribuís i garanties de
llinatge.

Des de llavors... I ara? Mentre la producció
original deis nostres autors es manté inédita
o és tan prima que els aires de Tescena no
li proven i es retira al cap de poques re-
presentacions, hom rumoreja, s'escriu en els
periódics. que una parí considerable — con-
siderable en la relativitat de la minsa produc-
ció — de les obres que hom dona al públic,
son escandalosos importacions de contraban
d'obres d'altri. mes o menys desfigurados i
Iransforinades. Cal aclarir-ho i. si és possible,
evitar-ho. El mal. en aquest cas, ós mes greu.
si es té en compte que abatís, en el período

a qué ens hem referí t, era un pobre diable o
un empressari poc escrúpulos el que es de-
dicara a fer aqüestes suplantacions, mes per
negoci que no pas peí goig pueril d'adornar-
se amb plomes d'altri. Ara. no. Peí que es
veui i os din, es dediquen a aquesta tasca li-
lerals que gaudeixen d'un cert prestigi, que
volen definir i donar el to. Amb tota fran-
quesa: ens estimariem menys elegancia d'esli-
lisme i mes correcció en el fons.

Per aixó reclamera « sinceritat» i « decórum
i és precís fer-ho entendro ais qui produeixen
per al públic i abans do qué aquest no se
n'adoni, puix els desenganys populars acoslu-
men a éssor implacal)les.

La «Federado Catalana de Societats de Teatre Amateur»
i el II Concurs de Teatre Cátala Amateur

Ningú negara que les companyies que s'ad-
judiquin els llocs d'honor i aquelles que que-
din dignament puntuados en aquesta compe-
tido, podran considerar-so ulilíssimes i pre-
fercntinenl escollides por part deis molls que
pi opugnem peí ressorgimenl del teatre caíala.
Es sabui que hi ha molla diferencia dacluar
en un pía d'oxamen davanl un jura I compe-
tenl i neutral, que ha d'emetre un judici res-
ponsable., que fer-ho davant un públic incon-
dicional, compost de familiars i amics.

Ens ha ostal possible d'assistir a algunos de
les ropresentacions d'aquest concurs i n'hem
(fiiodat excellenlment impressionats.

Fa molí bonic de constatar el sontil de res-
ponsabilitat, el desig de superado que anima
ais directors i intérprcts i Fatenció que hi
posa el públic que assistoix a acmesles ses-
sions.

Nosallres ens hem sentit identificats amb l'c-
moció artística que envolta les sales d'especta-
cles on hi concursa un elenc amateur i n'es-
lem segurs de l'exit d'aquesl concurs. bella-
menl prometedor d'esperancadores finalitats
que indublablement, despertaran la nostra esce-
na d'aquest ensopiment en que es troba actual-
ment. Creiem en leficacia daquestes competi-
cions i som optimistes a cor obert.

La « Federació Catalana de Societats de Tea-
tre Amateur», és innegable que está portant
a terme una profitosa tasca constructiva en
reunir els elenes solvents de Catalunya i que
son precisament aquells que cordialmenl han
acudit — estimant-se encertadament aHudits -
a la crida que els ha estat feta. Les companyies
federades. son precisament aquelles que leñen
un desig de superado i una compenetrado
amb les coses que lian de significar per eUe:r
un noble estímul.

Es ciar que aquesta considerado no vol pas
dir que fora les companyies federades i que
concursen actualment, les demés no tinguin rao
d'existir! No podem dubtar de que encara ífhi
ha moltes a Catalunya, amb cara i ulls. no fe-
derades, pero és d'esperar que els seus din-
genis no trigaran a inscriuros-hi i passar a
ocupar el lloc que els pertany fent honor ais
seus mérits.

Los companyies ocasionáis, aqüestes agrupa-
cions improvisados que sempre han existil i
semprc han dexistir, aqüestes no oompton. Ja
els hem d'agrair que representin on cátala i
que algunos d'elles acabin per ienir estábili-
tal. En canvi, les ben organitzades, inclús aque-
lles que per correspondre al favor del seu pú-
blic es veuen obligades a representar una come-
dia diferent cada setmana, amb tíos o tres as-
saigs solamenl, aqüestes teñen potser un deuro
de pertányer a la « Federació » i d'aportar el
seu entusiasme i el seu esfore al que están t
fenl generosament les companyies germanos
en idealitat i en patriotisme.

Cap d'aquestes ha d'estar a Toposició, en
aquest cas una oposició de conveniencia que,
segons per qui, podría ésser judicada no mes
que per incomprensió o desconeixement básic
de la finalitat d'aquest organisme.

Tots els « amateurs» del teatre de la nostra
parla son convidáis a cooperar a la tasca em-
presa. La «"Federació Catalana de Socielats de
Teatre Cátala Amateur» és un organisme creat
vetllant pels vostres interessos i cxclussivament
per a vosaltres i perqué us la governeu vosal-
tres mateixos.

CLAÜDI FERNANDEZ,
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Una conversa amb Lluís Tíntorer

Valuós oferiment de la familia de Lleó Fontova

es comporten els catalans de í'Ar-
li hem preguntat — en el terreny

Fa pocs dies que es troba entre nosallres
Lluis Tintorer, aquesl cátala que ha viscut
allunyat de la patria durant vint-i-tres anys.
L'allunyament, pero, no ha estat pas efectiu
puix en l'esperü d'aquesl lióme, tan i'ondameni
arrelat al sentiment de Catalunya, s'ha mantin-
gut tan perfectamenl lligat a la nostra vida
que. avui, en trobar-se materialment a casa
nos ira. el veureu Lan cátala com si mai s'ha-
gués mogut de Catalunya.

Lluis Tintorer porta la representado del « Ca-
sal Caíala», de Buenos Aires, la presidencia
del qual ostenta ben dignament en Iols els or-
dres de catalanital mes absoluta.

(Juan hem tingut ocasió de parlar amb Lluis
Tintorer, tot seguil la conversa sha orientat
a coses patriótiques, en les quals ens ha de-
móstrat que és lióme convencut i que la seva
fermesa de conviccions es manté en el sentit
del mes ampie radicalisme.

—Com
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polític actual de la Catalunya autónoma?
—Els catalans afiliats ais Centres palriótícs,

que son la immensa majoria deis residenls en
aquellos Ierres cns ha respost lamic Tin-
torer — conserven la llur integritat ideológica,
encara que entre cils hi hagi qA accepti en
principi aquesta minsa llibertat que ens ha
cslat alorgada.

Jo — segueix dicnt el senyor Tintorer —
manlinc el meu punt de mira de sempre i
entenc que els catalans conscients no hem de
posar límits ni fites a Ja llibertat do Catalü-
lunya i que hem de seguir acíuan; fins a
aconseguir la plena sobirania, per La qual hem
pugnal sernpre. El « Casal. Cátala», de Buenos
Aires, em fea president d'acord amb aquesta
ideología i puc dir que fins ara el <T Casal»
no ha canviat pas d'opinió.

—Em podriau dir quelcom de la bandera
que els catalans d'América varen regalar a
la Mancomunitat de Catalunya i que encara
no ha estat retornada a qui té perfecte dret
a teEir-la?

—En bona fe us responc — digué Liáis
Tintorer un xic sorpres de la nostra deman-
da — que la handera va ésser lliur.ida a
mans de lhome que en aquells moments o'-'
tentava la representació de Catalunya i cal
que els que la ret:n:n l'entreguin ais qui ara
la representen novanient, siguí el qu3 es vulga

la manera de pensar i d'actuar del Govern
aclual de Catalunya.

—Esleu disposat a fer alguna gestió en aquest
sentit?

-Tinc de passar uns dies fora de Barcelona
i al meu relorn faré tot el que caigui per tal
de que la bandera siguí restituida, complinl-
se així la voluntat deis catalans d'América.

Parlan I d'ailres afers i de les aclivitats deis

Lleó Fontova
(Dibuix d'Apel'les Mestres)

nostres compatriotes de l'Argentina, varem de-
manar al senyor Tintorer noves de la familia
del gran actor Lleó Fontova i, aleshores, tot
animant la cara i donant a les seves paraules
un to d'cntusiasme, ens digué:

—Precisament us volia parlar d'aquesla famí
lia, amb la qual m'uneix una ferina amislat.
La familia Fontova conserva com un tresor
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inestimable tots els records arlíslics del genial
actor cátala i lenint veritables desigs de que
aqnests records siguin conserváis a Catalunya,
em va delegar perqué personalment visites a
I'Alcalde de Barcelona i li íes ofrena del que
en vida del gran comedian! fou el sen bagalge
artístic i les coses que ajudaren a 1'artista a
fer del sen art una gloriosa fita del nostre
teatre nacional.

—Heu fet ja quelcom en aquest sentit?
—No n'he parlat encara amb ningú i e¡n

plan que, per mediaeió voslra, siguin els lle-
gidors de la Revista TEATRE CÁTALA els
primers assabenlats d'aquesta nova. Aviat íaré
les oportunes gestions per a aconseguir que
tot el que en vida fou de Lleó Fon tova pugui
ésser lliurat a la ciutat on els éxits de 1'ar-
tista tingueren llur bressol.

—El que la familia Fontova ofereix a Barce-
lona és tot el que el gran actor tenia referent
a teatre o bé és solament una part?

—Peí que he vist i el que el ful i el gen-
dre de Fontova m'han dit, el que ofereixen a
Barcelona té tot el valor de les coses histó-
riques del nostre teatre. Per exemple, son d'un
gran interés els origináis d'obres cFautors de
Tépoca, en les quals Fontova hi posava acota-
cions o advertiments que son veritables tro-
bailes d'observació artística.

En la collecció hi han ([uadros, retrats de
tots els tipus que ell va crear en el nostre
teatre, un bust del gran actor, infinitat d'ob-
jectes que serviren de caracterització, trajos de
totes les obres que estrena i, fínalment, la bi-

blioteca en la qué hi ha moltes obres que
actualment son completament esgoladcs.

La familia FontoVa" desilja que 1 Ajuntament
de Barcelona admeli aquest donatiu i el de-
positi en el Museu del Teatre que ella creu ja
installat.

—El Museu del Teatre — varem replicar —
no és encara un fet, malgrat haver-se recoliit
ja un nombre considerable d'objectes i de do-
cuments que podrien teñir la deguda classifi-
cació i ésser el comenc d'aquest Museu, que
des de fa tant de temps estem demanant els
aniants del noslre teatre.

El bon amic Lluis Tintorer ens va dema-
nar un xic d'ajut moral per a que el nostre
Ajuntament es faca carree de l'oferimenl deis
familiars de Lleó Fontova i per aixó nosal-
tres, des d'aquestes pagines, preguem a tots
els organismes que intervenen en afers teatrals
que es reuneixin i vegin de trobar la manera
d'anar de dret a la definitiva organització del
que ha d'ésser el Museu del nostre teatre, as-
piració máxima deis qui fa una colla d'anys
que Testera reclamant per a que serveixi d'e-
xemple a tanta gent avui desorientada i sense
idea deis inicis del Teatre Cátala.

L'Ajuntament de Barcelona segurament tin-
drá unes sales apropiades a tal objecte i es-
tem certs de que ben aviat aquest Museu po-
dría enriquir-se fins a fer-ne una cosa ben
digna de presentar ais forasters que volguessin
estudiar el nostre Renaixement i en el qual
el Teatre Cátala va posar-hi una gran dosi
d'espirüualitat i de grandesa.

R. VILARO I GÜILLEML

TRIBUNA LLIURE

SUQGEST1ONS I COMENTARIS
VERS LA CONQUESTA DEL TEATRE DEL LICEU

n i

L'amable o el curios llegidor que posi els
ulls en aquest escrit sense haver llegil els an-
teriors, li preguem es prengui la molestia de
fer-ho, puix encara (fue no ho sembli per la
meva desordenada manera d'escriure, una cosa
va Hígada amb l'altra i tot ha estat pensat i
dit amb una intenció que va des del conien-
cament a l'acabament. I qui no iio vulgui en-
tendré, pitjor per ell.

Déiem en el número de la setmana passa-
da que un cop fets números i recomptades
les forces per tal de portar a efecte la cons-
trucció de bell nou o l'adqusició d'un teatre
(en aquest cas el Liceu; no n'hi ha altre) des-
tinat, amb carácter oficial, al mantenimenl i
conreu de-la gran ópera, seria el moment de
preguntar-nos si els quantiosos sacrificis que
aixó comporta eslarien compensáis sola el puní
de mira artístic i de les necessiíals i guslos
de la Barcelona d'ara.
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He de fer remarcar, per tal de qué no em
prenguin per allri i perqué no siguin inter-
pretades malament les meves observacions, que
sóc un barceloní «cent per cent , com es din
ara. que estima les tradicions ciutadaues, per
la comoditat d'abandonar-se al record i també
per un legítim orgull d evocar-Íes. Ara bé;
els catalans, i especialment cls barcelonins,
tenim fama de práctics, em sembla que exa-
gerada i :excessiva, i fins en les coses de l'es-
perit. per alades i incommensurables que si-
guin, cal també saber compiar } tocar de peus
a térra, manera única de fer coses estables
i que no se'n vagin en orris a la primera
bufada. Res ens priva d'aixecar els mes fas-
tuosos castells, si la volunta! i el daler hi son.
El que cal, en tant que catalans no conta-
minats de quixotisme, és que assentem uns
fonaments ben sólids adíen I s a la grandesa de
l'edifici que volem bastir i que, sobretot, as-
segurem el sosteniment i la neteja d'aquest
edifici, per tal de qué no sigui una baluerna
deshabitada i inhabitable, que fa respecte mi-
rat de fora i que per dins és catau de rates
i magatzem de cortinatges de teranyina.

Deixem-nos d'imatges i de figures retoriques
i anem al gra. Es evident que el genere opc-
rístic passa, des de fa bastants anys, mía ton-
gada dolenta a tot arreu del món i a Bar-
celona no podem estar-nos d'experimentar-la,
encara que volguem buscar J'efecte innegable
en causes d'ordre accidental i quasi doméstic.
L'ópera, tal com la concebim i i'havem co-
neguda — decorat sumpluós i complicat, can-
tants de $'ú i de pinyol, orquestra imponen!,
eos de ball, nombrosa comparseria, etc., etc. —
és un espectacle que ha perdut brillantor i
vigoria, i encara que faci goig, com aquelles
dones que eren belles quan tenien vint anys
i que continúen essent-ho ara que depassen
els quaranta, pero que necessiten recorrer ais
cosmétics, a les pomades i al massatge per
a dissimular els estralls del temps, Topera,
com a genere — no parlo de les «operes >̂
incorporades per dret propi i intrínsec a la
immortalitat de Fart — sofreix una evident
decadencia, que no diré no sigui susceptible
d'aturar-se o de reaccionar en sentit de revis-
colament, pero la qual els fets ens confirmen.
Arreu del món, en les poblacions mes cuites

El Teatredel Liceu l'any 1861, abans de l'incendi. (Dibuix de Parcerisa),
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Sala'del Liceu, l'any I89I

i populoses, els teatres d ópera es troben no
ja en moments de crisi, sino en un lamenta-
ble estat de completa fallida. No abasten a man-
tenir-los ni el prestigi secular de qué gaudei-
xen. ni el pujat nivell cultural dun públic
ben treballat i afinat per una curosa i tradi-
cional educació artística, ni les quantioses sub-
vencions que TEstat i les corporacions oficiáis
hi aboquen. Cal teñir en compte que en ciu-
lats de la importancia de Londres i Paris,
molts espectacles viuen o es nudreixen prefe-
rentment deis forasters i estrangers. Qui ha
anal a Londres o a Paris i ha deixat d'as-
sistir a una representado del «Covent Gar-
den », de l'« Opera » o de « Champs Elyssées »?

Malgrat tot, les coses no rutilen i res prova
tant com la decadencia és certa i efectiva,
apart deis fets materials exposats. que la pro-
ducció operística que prácíicament pot consi-
derar-se nulla i estroncada. Els teatres d'ó-
pera, els que encara funcionen, viuen exclus-
sivament del repertori, puix els compositors
d'ara han deixat de fer operes mes per falia
de demanda que per esperit de renovado ar-
tística. Els anomenats « balls russos », prenent
elements destacadíssims de Topera, van con-
tribuir a arreconar-la i la « revista» immobilit-
za els «balls» per a sentir-se també atacada
del mateix mal.

Qué passa? Hi ha factors psicológics i eco-
nómics que expliquen en certa manera la de-
cadencia de Topera, i no dic agonia de To-
pera, com un estimable escriptor cátala ha

estampat, puix agonia és Tantesala de la mort
i jo no cree amb la desaparició definitiva
del genero operístic, tunó en la seva transfor-
mació, aixó si amb el temps no ens ían caure
la baba les mateixes operes que feren la de-
licia deis nostres avis i pares.

Els teatros d'ópeFa,- que per la 11 ir diversa
i complexa yarietat d'elements ne essitaven Jo-
cals de gran embuda: els grans calis, aparenco-
sament mes amplis grades a la illusió óptica
de multiplicar Tespai peí nombre de miralls
installats a les paréis, i els teatros d2 vers
0 de declamado, tonant i pomposa, aptes per
a enquibir multituds, foren, en el decurs de
la dinovena centuria', Tesplai obli al de la m -
nestralia i d̂e la nova burgesia creada a I'es-
calf de la Revolueió francesa i de los seves
derivacions. Abans hi havia teatre de Gorí,
ópera de saló i tertulies de classe. Fora d'aixó,
el plebeisme pintoresc, la llordesa deis cataus
tabernaris o els cenacles clandeslins. El; nous
aires varen esbandir Tatmósfera i per dspai
de cent anys, la vida encongida de les llars
1 de les reunions casolanes, va irrompre tuniul-
tuosament en cafés i teatres.

El café, bullicios i pie de fum — no tan
espés com el que deixaven anar aquelles testes
romántiques d'homes que abastaven, com si
diguessim, la 11 una, i que eren abrandats per
un foc que cremava pero no consumía —, era

w

Dibuix al lubíu a les pintoresques Uuitcs ealre «líceistes» i «cruzados»
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camp óbert a la facécia enginyosa i transcen-
dental alhora; club de companyoinia i de cons-
pirado; reces de satisfets i de bohemis i mer-
ca t, o encant, on es bar ata ven grandeses i
miséries. El teatre, en un grao mes alt, era
el «meeting», el sermó i la cátedra. L'ópera
representava Tendiumenjament, el bon to, la
qualitat, el gust exquisit, la burgesia benes-
tant, abillada amb vestits i guarniments de
les Testes, curuscant i mirifica, pendent, Tá-
nima en un fil, de la dolca mollesa duna
« aria » o d'una « cavatina ».

El teatre d'ópera, a tot arreu, i cspecialment
a Barcelona — que és co que ens importa —
era com una periódica i immensa lira de va-
nitat on prodigaven llur enginy, bon gusL o
adaptació al «dernier cri > de París, modis-
tes, joiers i perruquers, en realcar. crear o
recrear belleses i elegáncies visibles o exte-
rioritzades solament en dies dé gala, de « Li-
ceu ».

Aixó ha passat, ací i a tot arreu. Els temps
son uns altres. A mesura que la vida social
ha depassat els estrets límits de la llar fami-
liar amb periódiques escapades al café, al tea-
tre i a Topera, i hom es passa, el qui pot, el
temps en els camps d'esports, en la piscina,
en les excursions, les grans reunions s'han
enxiquit. El teatre ha esdevingut bar, cabaret
o sala de te. La complicada maquinaria de
l'ópera gran es simplifica i els selectes retor-
nen a la música «da camera», mentre els
amics del platxeri miren de trobar i, natural-
ment troben, en els «dancings >, al compás
descordat del «jazz-band», les delicies peca-
minoses que cercaven i alimentaven en la ins-
titució venusta de les bailarines i de les ii-
gurantes, encisadores estampes del dibuixant
Planes, amb música de Meycrbeer i Doni-
zetti. i i i

Ara, quan ve un foraster, no el portem a
veure la immensa sala del Liceu per tal de
qué admiri la magia de Topera, els escots de
les senyores i Taranya lumínica que abans
penjava del sostre del nostre primer teatre
liria El portem a menjar pops a una taberna
de la Barceloneta i a contaminar-se de Taire
marejador i infecte d'un calau d'inverlits i de
meuques trágiques i a Tensems grotesques, en
pie «Barrí xinés», pudent i miserable.

Sala actual del Liceu

t

Yol dir, tot aixo, que ens hem de despedir
del teatre d1 ópera i que considerem malagua-
nyats tots els esforcos que es facin per a
revifar-lo i dignificar-lo? I ca! L'ópera, mal-
gral tot, és quelcom substancial amb Tánima
popular barcelonina. Quan Topera es mori, si
mor, encara a Barcelona li servarem molts
anys d'avantatge. Si se n'allunyen els «se-
nyors », li restará sempre fidel un estol nom-
brossíssim i entusiasta del nostre poblé, que
ha sabut fer cua a la porta del Liceu, hores
i hores, desafiant les incleméncies del *temps,
per tal d'abastar, amb molestia notoria, supe-
rada per Tentusiasme i jjer l'amor a Tart,
un lloc modest en les altures deis pisos quarl
i cinqué, mentre la gent «mudada», un nú-
mero mes de Tespectacle afegit a la policro-
mía escenográfica, hi anava tard, obligada per
la tiranía del bon to, per a ensopir-s'hi bo i
esperanl, les senyores, els entreactes per a
Huir el bé que Déu i la modista els hi ha
donat, mentre «ells» fan petar la xerrada o
juguen al «baccarat» en el recambró de )es
llotges.

Em sembla que la vinenta setmana acabaré,
si no hi ha un inconvenient insospitat que
me'n privi o bé un motiu que no em deci-
deixi a seguir tenint embastada ja Tagulla.

PAU COLOMER.
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LA "MISE EN SCENE"

Én els paisos on el teatre conserva mes viva
la s,eva influencia, els decoradors han donat
una importancia decisiva a la « mise en scéne .
En successives conqnesles han handejat F es-
cenografía de trucs. els escenaris realistes, amb
joes d'aigua, pedrés i herbes verilables, els
decoráis artístico-científics, on l'escenógraf po-
sava de manifest, primer que res, els seus co-
neixcments de perspectiva i les possibililats
del sen enginy. L'escenógraf pensava poc amb
1 Obra que havia de decorar, perqué es creía
obligat a dir, ell també, moltes coses al púb'.ic,
i les deiu amb un esclaL de tela i paper pin-
tat i cartró, lamentable.

Ha triomfat el bon sentit, i Maxim Dethomas
ha pogut dir del decorat que «den ésser so-
bretót un bon servidor del drama. Realitzar
el programa, obtenir Facord del personalge i
del decorat, establir Filarmonía general d'una
discreció volguda i pensada, a fi de deixar a
Fautor i ais intérprets, la facilitat de donar a
Fobra tot el seu esclat».

Cal acceptar que l'escenógraf déu, abans que
tot, compenetrar-se amb el pensament de fau-
tor, i oblidar Falcanc de les própies habili-
táis. Compenetrar-se'n i completar-lo. Quan es-
criu Fóbra, el liíerat s'imagina el medí en que
es dcsenrotlla, naturalmente i la localilza ja,
en la seva imaginario, en un escenari decora!
segons el seu gust i el seu criteri; les acota-
cions de l'obra rel'erenls al decorat reflectei-
xe.n la manera com voldria veure Fautor esce-
nificada la seva obra. Hi ha escriptors de tea-
tre. el bon sentit deis quals permet compren-
dre tot el que han de confiar al decorador,
pero n'hi ha d'altres que no, i cuiden tan els
detalls de les seves acotacions, que l'escenó-
graf no pot fer altra cosa que plasmar el que
ells han imaginat; el resultat és sempre, o
gairebé sempre, llastimós.

Gabrielle d'Annunzio en la descripció del
decorat de « La llantia de Fodi», que omple
una pagina i mitja en octau, de lletra peli-
la, i está plena de detalls de mal gust, diu.
entre altres coses: « Apareix una peca, a peu
pía, en Fantiga casa pairal deis Barons de San-
gro, construida en el dors desigual de la niun-
Luna . Es impossible per a Fescenógraf dex-
plicar a Fespectador que la casa está construi-
da en el dors desigual d'una muntanya, tcnint
en compte que Fespectador está situat davant
d'un interior de la casa, perqué cap construc-
ció, que ha de conservar la verticalitat de
les seves parets i la perpendicularilat entre

les Ierres i els sostres amb les parets. pot
traduir en el seu interior les desiguallals del
terreny de fora. L'adverténcia és inútil per
tañí i 110 té cap valor per a Fescenógraí, ni
per a Fespectador, que no la podra conéíxer
si no llegeix l'obra, i cal acceptar que les
obres de teatre son concebudes per a ésser
representadas, abans que per a ésser llegides.

En la mateixa acotació diu: « Un iris ornat d.1
preuades escultures, corre sota les voltes del
soslre, i sobre de profundes arcades, de les
quals. n'hi ha aigunes d'oberles, altres d?a-
paredades i altres sostingudes per puntáis de
fusta . Imagineu com és possible que el de-
corador doni la sensació del valor d'aquelies
escultures, en un fris d'un recorregul lan ac-
cidental, i tenint en compte que, mes avall,
Faulor adverteix que «Tot és vell, consumit,
pie d'esquerdes, quasi corromput, pie de po's,
condemnat a desaparéixer: 1 El poeta domi-
na, en aquest cas, a F home de teatre, que
ha de coneixer les possibililats i Jes limita-
cions de Fescenari. Si algún éscenógraf ios
capac de plasmar el decorat de « La llántia
de Fodi >; tal com Fexplica el seu autor, el
resulta! seria tan horrible, que difícilment es
trobariá un lióme sensible que pogués fer d es-
pectador durant tot el transcurs de 1 obra, des-
enrotllada en aquell ambient.

Moltes vegades, llegint acotacions. shi tro-
ben notes plenes d'absurd. Albert Llanes es-
criu. per al decorat de « Don Gonzalo o l'or-
guli del gec»: ...« Fescena représenla una cot-
xeria de Barcelona. Encara que no hi falta res,
no esta montada el que es diu a la moderna,
com quasi totes les de 1 Eixamp'e. S'ha de
coneixer que, encara que lamo té molts di-
ners, és refractad al gust que impera a Bar-
celona avui per avui. L'únic moble del tot a
la moda és Fescriptoriet on s'apunten els en-
cárrecs o el que siguí. D'aixó sen cuida la
Conxita. i, com que té molL mes bou gust
que el seu pare, sha íet fer Fescriptoriet tal
com ella ha volgut >.

AixL el decorador, en escenificar l'obra, sha
d'arranjar les coses de manera que donin la
sensació de que. a desgrat de que 1 amo de ia
cotxeria té diners, no está identifica.! amb la
moda actual, i després posar en escena un es-
cripLori que es vegi mes modern que les al-
tres coses perqué Fha fet fer una filia del
eotxer que es diu Conxita, i que té mes bon
gust que el seu pare.

Recordó mía obra dolenta, el nom de la
qual i e] de Fautor no cal mencionar, on
s explica él decorat de Facle únic amb una
excessiva minuciositat de detalls de mal gusl,
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i, entre al (res coses, din de posar sobre un
sillonet de jone, uns quants diaris: « El Bru-
s¡ , I a Vanguardia , ¡ La Ven». Cóm s'ima-
ginava l'autor que podrien recollir els espep-
tadors, des deis seus llocs, aquesl pelil detall?

A. Bullí, en imaginar el decorat per a la
seva obra « Flames en l'ombra lio va fer
també amb una gran riquesa de delalls in
úlils En transcriu uns trossos (la descripció
total omple una pagina en oclau de lletra pe-
útiis. En transcric uns trossos (la descripció
plena de llibre.s i cardes, i un Sant Crisl d ¡vo-
ri i KJeben . « i:n la paret del foro una gran
vidriera amb porta (amb corlinetes verdes)».

El primer detall transcrit, el del Sant Crisl
constmit amb un material determinat, és ab-
solutament inútil, perqué és de suposar que
en representar-se lobra, hom es valdría del
primer crucifix de sobretaula que hi liagués
en el magatzem. Per altra banda, si es reei-
xís a donar la sensació d'ivori i deban, ni
el conjunt del decorat, ni l'obra. hi perdrien
ni hi guanyarien res. El detall de la «gran
vidriera amb porta (amb corlines verdes;» es
inútil i absurd. El color verd de les corti-
netes no influiría gens en l'ambient de l'o-
bra i. en canvi, és molt possible que con-
tribuís a enlletgir Fescenari.

He escollit aquests exemples a Tatzar, entre
els mes característics de molts que teñen de-

fectes semblants, i que serien interminables
de transcriure.

Al costat d'aquesta majoria d'escriptors de
Leatre (fue semblen desconéixer les possibili-
tals i la finalitat de la « mise en scéne », JI hi
lia hagut d'altres, pocs, la intuició meravello-
sa deis quals els ha perinés de comprendre
tol el que calia confiar al decorador. Les se-
ves acolacions per a decorats son breis i
precises. En transcric unes quantes, tríades,
també, a l'atzar entre les mes sobresorlints:

De Shakespeare, en « Macbeth >: «Un camp
a la vora de Fores», « Un erm », « Fores .

fnverness », Una sala en el castcll de Mac-
beth», etc., etc. Totes les acotacions per a
decorat en les obres de Shakespeare obeeixen
a la mateixa concepció.

De Caries Goldoni, en «La malaltia fingi-
da : t< Botiga d'apotecari», « Cambra á: Ro-
saura , « Carrer *•, « Cambra de Panlaleó ».

Moliere, per a « El malalt imaginari . indica
tan sois que l'escena transcorre a París.

Aqüestes acotacions no ofereixen cap eñtre-
banc per al decorador de teatre i deixen per
ell tota la responsabilitat de la «mise en
scéne

En un proper número acabarem les dis-
quisicions que aquest tema interessantíssim ens
suggereix.

P. CALDES ROSSINYOL.

L'ART D'INTERPRETAR COMEDIES (1)
11

LA PARAULA

La veu és per al comediant un factor impor-
tantíssim. Amb tot, una veu voluminosa, sono-
ra i vellulada, pot arribar a fer-se desplaent
per monotonia o per exagerat virtuosisme de
contrast en la tonalitat Es la riquesa del matís
fácil, sense enfarfecs, co que acoloreix i presta
inlensitat a la conversa. Posseir una veu ex-
cellent i no aplicar-la amb justesa en l'ex-
pressió que reclama el sentiment que la im-
pulsa, equival a no posseir-la. Del moment
que el recitador, enamorat de la preciositat
del seu órguen posposa a ell els altres elements
d'expressió que contribueixen a la Iroballa har-
mónica del conjunt, esdevé un melóman que,
emportat per la seva déria converteix la con-
versa en una simfonia arbitraria d'ús parti-
cular. Imagineu-vos el desconcert duna esce-
na entre cinc actors de veu privilegiada en
qué cada u Huís les seves faculíaís vocais i
descurés altra cosa. Seria senzillamenl insu-
portable. Son molts els comedianls que afa-

vorits amb aquest do envejable han assolit la'
celebritat; pero son molts, tambó, els que amb
un órguen ingratThan conquistada. En el pro-
cés áe\ teatre gairebé hi son tánts a tants. Aixó
vol dir que amb un depurat es ludí, la falla
del do natural pot arribar a suplir-se amb el
do adquirit. La Veu del nostre Iscle Soler era
inharmónica i ádhuc d'un volum conlrari a la
seva figura. Amb tot, a la poca esLona de
sentir-lo se us feia familiar i no sabiau com-
prendre (¡ue el personatge que encarnava po-
gués parlar d'altra manera.

Podría fer una extensa relació de noms per
a aportar dades i exemples de casos similars;
pero com sigui que aquesls detalls no han áe
valorar en res Lobjectiu d'aquests escrits. pas-
sarem a fer unes lleugeres observacions sobre
la declamació.

DECLAMACIO
El mot declamació ja implica en ell una idea

d'ampullositat contraria a la senzillesa de la
conversa. Es indubtable que per les especiáis

(1) Vegi's el n.° 16, del 14 Oener 1933.
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Enríe Lluelles

condicions de Tespectacle teatral, el llengualge
escénic havia d'ésser en principi forcosamenl
declamatori. Per a fer-se'n carree només cal
recordar les dimensions deis leatres grecs i
romans bastits a Taire lliure. L'acció a espai
obert empetiteix les figures, esborrona les fac-
cions, esquifeix el gest i afebleix la veu. Un
poblé com el grec, enamorat de les proporcions
i de l'harmonia del conjunt havia de suplir els
defectes naturals amb additaments que els en-
quadressin a les exigéncies de visualit^t i pers-
pectiva. D'ací Fus del costum de sala doble,
íes técniques llargues i folgades i les masca-
res, de tela o fusta, amb acusades expressions
de terror o ira, proveides d'una botzina lírica
en el diáleg planer i cenyit de la nostra con-
versa teatral.

La contribució d'elements expressius, lals
com les faccions i l'esguard. desapareixien sota
la rigidesa de la máscara; Témoeip dramática
era sostinguda, mes per la intensitat de la
imatge i da frase literaria que per la vibrado
severament humana que Tactor pogués impri-
mir-hi. Era un espectacle coordina! hiperbóli-
cament per a arborar els sentiments a Tem-

bal de la imaginado exaltada. Les funcions de
Tintérpret havien de dmentar-se mes aviat en
i'acció plástica i sonora (amplitud del gesl i
de la veu) que en T-acció de profunditat espi-
riíual: contenció fonética, mitjos par a amplifi-
car la veu. Considereu com havien d'ésser am-
pullosos el gest i el recitat! Tot ultrapassava
les proporcions humanes; tot era sobrenatural.
Pero aquesta superabundancia de procediments
s'adeia exactament, per altra banda, a les com-
posicions del poeta, tant per Tíndole deis per-
sona tges que feia intervenir en elles — divini-
tats i herois — com peí carácter hiperbólic
i altisonant del llenguatge literarí que etii-
praven.

Un diáleg construit a base d'invocacions, d'ex-
clamacions i queixes, eminentmenl allocutiu i
oratori, rarament concís, no podia admetre —
apart les exigéncies d'ambient — la dicció pla-
ñera i suau; reclamava, per contra, el recitat
contundent, espaiat, enérgic, onomatopcic. Re-
baixar-lo de to, conformar-lo a la naturalilat,
hauria resultat, donades les condicions i 1'ín-
dole peculiar de Tespectacle, una forma tan vi-
ciosa i censurable com ho és avui la cadencia
de tons, moviments pausats i expressius, etc.

Constata la nostra opinió la dita que respecte
a un comediant frmós esdevingué popular a
Grecia: «Imito en tot les maneres de Nicos-
trat: Tanécdota de Demóstenes referenl al trá-
gic Andrónic, el gest del qual imitava en l'o-
ratóris — observi's que no en la conversa —
i, finalment, passant de Tépoca grega a la ro-
mana, la declaració que respecte a Sextus Ros-
cius Gallo fa Cicero: « Qui negará que no cai
a Torador en aquesta situació el gest i la
gracia de Roscius?» Adés, com ara, sempre
en Toratória, no en la conversa; fixeu-vos-hi.

L'actor que avui reviscolés la tragedia gre-
ga, si bé alleugerit i atenuat, hauria d'emprar
un discret émfasi declamatori, per tal de na
desposseir-la d'aquella volada heroica gue la
distingeix i Tanima. Impossible d'abordar-la
sense una veu potent i timbrada i una com-
plexió robusta.

ENRIC LLUELLES.

(Continuará).
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA
TEATRE CÁTALA ROMEA. — 17Gener.- «EL MISTERI DE LA QUARTA
AVINGUDA», obra en tres actes i quatre quadros, de James Doyle, adap-

tado de J. Carner Ribalta
Al Romea van per i'eina. Si ens posessim cur-

sis dirieni c[iie les obres que s'estrenen en dil
teatre teñen la vida efímera d'una flor. I en-
cara alguna, com la nonada de Caries Solde-
vila — retirada per Fautor —, mor abans da-
poncellar. i

Quan el cas s'escaigui, será qüestió d'esta-
blir i aquilatar responsabilitats peí carácter
desastres per al Teatre Cátala que, des d'un
principi, va adquirint la temporada del Ro-
mea. Encara que hi ha causes nombroses i
complexcs que expliquen la penuria que hem
de lamentar, és innegable que les empreses
sembla que facin els possibles per a allunyar
cada dia mes a la gent, ja prou escarmentada.

Tot amb tot, desitjariem que els empresa-
rio de Romea aconseguissin ensopegar amb
una obra de « pet» — em sembla que aques-
ta és la paraula — no solament perqué es
tracta de la única escena consagrada al tea-
tre cátala i déu preocupar-nos també la si-
tuació deis actors que un enfonsament de la
temporada posaria en un pía difícil, sino perqué
Fexperiéncia ens ensenya que cada nova em-
presa que neix fa bona les anteriors.

Si un hom, poc coneixedor de les interio-
ritats del nostre teatre, hagués de jutjar el
valor i les possibilitats de la nostra escena
nacional a través del nombre i qualitat de
les obres que han anat desí'ilant per Romea,
formaría un concepte molt trist del Teatre
Cátala. A l'ensems, si haguessim de judicar
nosaltres la moderna producció estrangera per
les dues mostres que fins ara ens ha donat
Fempresa de Romea com a aportado a la
nostra literatura teatral de les obres mes as-
senyalades del teatre modern de fora, hau-
riem de confessar que ens podriem dir de tú.
, Ara bé; peí poc que sabem d'ací i de fora,
ni el teatre cátala és sortosament el que ens
donen com a tal a Romea, ni Francis de Crois-
set ñi James Doyle son l'exponent ni molt
menys, d'un teatre modélic.

Es que els empresaris del Romea teñen l'ob-
Sessió de qué solament el genere sensacional o,
de Faltra banda, el descordador de rialles, po-
den atraure el públie esmunyedís. Del pri-
mer ens han servit « Una dona o dues vides»,
de l'estil folletinesc mes tronat i ara ens por-
ten com una meravella del modern teatre nord-
americá la novetat (?) d'una obra policíaca,
ni mes bona ni menys dolenta que les que
guisen els cuiners del nou i del vell món.

Llástima de feina esmersada peí senyor J.
Carner Ribalta! Ha posat tot Fanglés que sap
i Fexperiéncia de la seva llarga estada al Nord-
América al servei d'adaptació d'una obra d'en-
cárrec, que ens ha presentat, aixó si, amb dig-
nilat i amb una pulcra vestimenta literaria.
Estem certs que al senyor Carner Ribalta li
hauria plagut poder fer-nos conéixer alguna
altra cosa del teatre ñord-america, com no
confessa, en certa manera, en la impressió que
va publicar la premsa diaria i que ens abs-
tenim d'inserir perqué ens hem prohibit ter-
minantment a nosaltres maleixos l'ús de tiso-
res, en qual impressió es deia: «No voldria
que se'm fes retret per haver escollit el genere
sensación alista d'aquesta primera obra. En no-
ves aportacions, presentant algunes especula-
cions psicológiques d'O'Neil, obres de mun-
tatge de Mamoulian, i alguna que altra joia
del teatre popular afro o indoamericá, cree,
amb la valuosa cooperació de Fempresa de
Romea, poder donar satisfacció ais esperits
mes exigents.

Molt lloable i posat a to l'intent del senyor
Carner-Ribalta. Llegint entre ratlles, hom en-
devina Fexcusa per no haver-nos donat una
obra d'un altre caire i ens enllamineix amb
Fesperanca de qué potser algún dia els em-
presaris de qué el públie no és tan ase com
hom suposa, encara que de vegades ho sembli.

En quan a la interpretado, no hi tenim res
a dir. Si tots els actors no donen a Fobra
el moviment que li escau, pot afirmar-se que
el treball, en conjunt, resulta digne d'elogi.

RAFAEL GALCERAN.

Teatre Parthenon

Demá diumenge, a les cinc de la tarda, tin-
drá lloc en aquest elegant teatre (carrer de
Balmes, 137 i 139), Festrena de la comedia en
tres actes, el tercer dividit en dos .quadros,
original de Pere Gener Domingo, «L'Arc de
Sant Martí». A la nit del mateix diumenge,
es donará la segona representado de Fobra.

Aquesta será interpretada per la Companyia
d'arl dramátic Pujol-Fornaguera, amb un re-
partiment notabilíssim. El 'decorat ha estat
pintat exprofés i Fobra será objecte d'una pre-
sentado acuradíssima.
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Informado musical
INAUGURACIO DE LA TEMPORADA

El dissabte passat tingué lloc la inaugurado
de la temporada d'ópera del Liceu, organitzada
sota el patronatge de la Generalitat de Cata-
lunya i de 1'Ajuntament de Barcelona. Per
aquesta representado inaugural l'ou escullida
la coneguda obra russa, de Rímsky-Korsakoff,
«La Ciutat invisible de Kitege».

La interpretació, a carree de la mateixa com-
panyia russa que ens l'havia donat a coñéixer
en anteriors temporad.es, assolí el relleu i aque-
lla perfecta compenetrado que caracteritzen
les actuacions daquests conjunts d'artistes
russos.

Esmentein els noms de Zaparojetz, Possem-
kowsk}', Ritch i senyores Sadoveji i Jacoleva,
per la brillant interpretació deis seus respec-
tius papers, així com el del mestre Steiman,
per l'encert en portar l'orquestra.

El President de la Generalitat de Catalunya
assistí a la representado. El Liceu presentara
un bell aspecte i a jutjar per la impressió
d'aquest primer dia, hom pot augurar que a
la íi el nostre teatre d'ópera recobrará el seu
ritme normal.

El diumenge, tarda i dijous, nit, es repre-
íá novament «La Ciutat invisible de Kitege »,
amb idénlic éxit.

« CARMEN »
La represa de la bella partitura de Bizet,

atragüé dimarts passat al Liceu una nombrosa
concurrencia. Les principáis parís de Tobra
foren encarregades a les senyores Aurora Run-
des i Pilar Alogueró i ais senyors Miquel Fíela
i Ettore Nava.

La senyora Buades posseeix una veu plena
i ben timbrada i feu a tothora una interpreta-
ció intelligent del seu personatge. La senyo-
reta Nogueró canta perfectament «Micaela» i
el baríton Ettore Nava, que posseeix una bella
veu, estigué molt encaixat. Miquel Fleta mos-
trá en la interpretació de la part de «Don
José» les seves grans facultals; llástima que en
certs moments, certes exageracions, que sovint
no están d'acord amb el bon gust desllueixen
bon xic les seves actuacions, que sense certs
recursos que ja hauria d'haver arreconat, po-
drien resultar brillantíssimes.

Un aplaudiment al mestre Josep Sabater, per
l'encert i la seguretat en dirigir l'orquestra.

El públie aplaudí sense regateig a tots els
artistes i els obliga a sortir al prosceni en
acabar tots els actes.

TEATRE CÁTALA "AMATEUR"
FEDERACIO CATALA-
NA DE SOC1ETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

II CüNGURS D¿ TEATRE

CAÍALA AMATEUR

El passat diumenge, día 15,
va teñir lloc a Calella, en el Tea-
tre «Orfeó Calellenc», la prova
de competició del quadro escénic
de dita entitat coral, que din-
geix el senyor J >ep Pera.

Es representaren: Segon acte
de «Llar apagada», d'Ignasi
Iglesias (de lUure elecció), sota
e1 següent repartiment: «Ele-
na B, Dolors Pedemonte; «Senyo-
ra Rosalía», Joaquima Pmsach;
«Clementina», Isabel Subirá;
«Angelona», Anna Castells;
«Norbert», Josep Pera; «Senyor
Gaspar», Rafael Carpinell; «Lau-

rea», Joan Pera; «Dionis», Joan
Gurí.

«La morta», de Pompeu Cre-
huet (imposada), interpretada
com segueix: «La Rosa», Anna
Castells; «L'Antonia», Pepeta
Passols; «La Teresa», Manuela
Jordá; «L'Eloi», Isabel Subirá;
«En Jaume», Joan Pera; «En
«Quirse», Josep Andreu.

Formaven el Jurat qualifica-
dor els Srs. Octavi Saltor, Do-
ménec Guansé, Enric Lluelles,
J. Cortés Vidal, Francesc Curet
1 Miquel Clivillé, actuant aquest
darrer com a secretan.

Abans de comengar la repre-
sentació, el membre del Jurat
senyor Octavi Saltor, va pronun-
ciar un breu parlament en el
(jual va exposar amb sobria 1
elegant eloquéncia la influencia
qué exercia el teatre en la vida
social deis pobles i la tasca de
perfecció 1 dignificado de l'art
dramátic que s'esqueia ais

«amateurs» que a l'ensems que
laborar per una obra artística,
realitzaven un acte de conviven-
cia social.

El dimecres, dia 18, el Grup
lírico-dramátic del Casino L'A-
Hanca, del Poblé Nou (Barcelo-
na) representa sota la cUrecció
del senyor Joan Pons Casafont,
les següents obres:

«La bona gent», de Santiago
Rossinyol (el tercer acte, de Uni-
ré elecció), interpretada per l'e-
lenc concursant, com segueix:
«Catarina», Antonia Baró; «Ma-
riagna», María Alvarez; «Senyo-
ra Túlia», Pepeta García; «Lo-
la», Carme Soler; «Una dona»,
Concepció Marin; «Senyor Batis-
ta», Joan Pons; «Senyor Pepet»,

Vicents Armengol; «Rafael», To-
más Prats; «Senyor Farnell»,
Emili Gabanyach; «Batistet»,
Pere Catalán; «Senyor Julia»,
Francesc Puig; «Joan de la Pe-
nya», Josep Tamareu; «Home
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primer», Isidre Palou; «Home
segon», Artur Mercader.

«Un cop d'estat», de J- pous
i Pagés (obra de concurs impo-
stada), sota el següent reparti-
rr.ent: «Senyora Amparo», Anto-
nia Baró», «Ernestina», Maria
Alvarez; «Roseta», Carme Soler,
«Ricardo», Tomás Prats; «Jua-

nito», Toan Palou; «Lluís», Fran-
cesc Puig; «Jaume», Emili Ga-
banyach.

Constituiren el Jurat els se-
nyors Lluis Masriera, Ambrosi
Carrión, J. Farran i Mayoral,
Francesc Curet, Florenci Cornet
i Lluís M.a Bransuela, actuant de
secretan el senyor Joan Fernán-
dez.

La conferencia ana a carree
del senyor Ambrosi Carrión, qui,
amb paraula fácil i justa, feu
una sintesi de la naixenga i evo-
lució del teatre cátala i en co-
mentar els moments difícüs que
en certs periodes, i especialment
ara, atravessa, exhorta ais
«amateurs» a que amb la seva
actuació desinteressada, estu-
diosa i entusiasta, constitueixin
la reserva que ha de redimir el
nostre Teatre nacional i posar-lo
al lloc que li correspon en les ac-
tivitats espírituals del nostre po-
blé.

* * *

El vinent dijous dia 26, a les
deu de la nit i en sessió privada,
concursarán les companyies:
«Agrupació Pelayo», de Barcelo-
na, i que está dirigida per Toan
Mestre Quer i «Comüanyia Cata-
lana d'Amateurs Pere Moix i
Casáis, de l'Associació Amics
del Teatre», que dirigeix Fran-
cesc Grau i Banús.

Ambdues companyies actua-
rán a Barcelona i a la mateixa
sala d'espectacles. El sorteig ha
designat aquest ordre: «Compa-
nvia Catalana d'Amateurs Pere
Moix i Casáis»: «La. morta», de
Pompeu Crehuet fimposada).

«Agrupació Pelayo»: «La
morta». de Pompeu Crehuet (im-
posada).

«Companyia Catalana d'Ama-
teurs Pere Moix i Casáis»: «La
corona d'espines» (tercer acte),
de Josep M.a de Sagarra (lliure
elecció).

«Agrupació Pelayo»: «Joven-

tut», d'Ignasi Iglesias (lliure
elecció).

Aqüestes representacions co-
mengarán a. les deu de la nit 1
el Jurat estará integrat pels se-
nyors Lluis Masriera, Adriá
Gual, Josep M.a Folch i Torres,
Prudenci Bertrana, Doménec
Guansé, Enric Llueíles, Tomás
Roig i Llop, Florenci Cornet, Jo-
sep Artís, Francesc Curet i J.
Farran Mayoral. Actuará de se-
cretari el senyor Joan Güell..

El dissabte, dia 28, i en ses-
sió pública, actuará l'elenc dra-
mátic del «Casal Penya Kiss-
me» que dirigeix Ricard Escoté
Pujadas. Representará: «La
morta», de Pompeu Crehuet ('im-
posada) i el tercer acte d'«El
Místic», de Santiago Rossinyol
flíiure eleció).

El Jurat estará integrat per
Ramón Vinyes, Ramón Vilaró,
Segimon Rovira, Octavi Saltor,
J. Cortés Vidal, Enric Llueíles,
Florenci Cornet i Jaume Marill.
La conferencia anirá a carree
de Ramón Vinyes i de secretan
actuará Claudi Fernández.

El mateix dissabte, dia 28, i
també en sessió pública, actua-
rá a Sant Feliu de Llobregat, la
companyia «Amics de l'Art i de
les Lletres» que dirigeix Lloreng
Sans i Fábregas. Representará
eUn cop d'estat», de J. Pous i
Pagés (imposada) i «Joventut»,
d'Ignasi Iglesias (lliure elecció).
El jurat estará integrat per Lluís
Masriera, Josep Maria Folch i
Torres, Josep Artís, Tomás Roig
1 Llop, Prudenci Bertrana i Fran-
cesc Curet. Actuará de secretan
Lluís M.a Bransuela i la confe-
rencia anirá a carree de Tosep
Artís.

Diumenge, dia 29, a la tarda,
correspon actuar a la secció dra-
mática de la «Societat. Iris» de
Mataró, que dirigeix Jaume Fl'o
ris Turtos. Reoresentará «La
morta», de Pompeu Crehuet
(imDosada) i «Toventut». d'Ig-
nasi Iglesias (lliure elecció). El
Tnrat estará integrat per Lluís
Masriera, Joaquim Renart. San-
tiago Marco, Alexandre Cardu-
nets, Enric Llueíles. Ramón Vi-
nyes i Tosep M.a Folch i Torres.
Actuará de .secretan Toan Fer-
nández i la conferencia será a
carree de Enric Llueíles.

El mateix diumenge i també a
les cinc de la tarda, concursará
a Olesa de Montserrat la com-
panyia del «Círcol Federal De-
mocrátic Obrer» que dirigeix
Joan Niubó Muntada. Represen-
tará «La morta», dé Pompeu
Crehuet (imposada) i «Reixes
enfora», de Manuel Folch i.To-
rres (lliure elecció). El Jurat es-
tará integrat per Francesc Cu-
ret, Ramón Vilaró, Prudenci
Bertrana, Segimon Rovira, Do-
ménec Guansé, Florenci Cornet 1
Jaume Marill. Actuará de secre-
t.ari Claudi Fernández i la confe-
rencia ha estat confiada a Fran-
cesc Curet.

"AMATEURS" NOTABLES

Candía Lluís i Granados

Demano acolliment a la Direc-
ció de TEATRE CÁTALA, que
tan bona part atorga a les activi-

tats eseniques extraprofessionals
perqué vulgui inserir unes radies
de lloanca postuma a la meritís-
sima aficionada Candía Lluís i
Granados, traspassada a Hostal-
ric el 27 de novembre últim.

Recordaré, de bell antuvi, que
la simpática vila selvatana ha
conreat tothora amb singular
efusió l'art. de Taha; que a Hos-
talric reberen en vida l'homenat -
ge espontani i palpitant del pú-
blic popular Frederic Soler i San-
tiago Rossinyol sots color d'apo-
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teósiques representación* de llur integritat genuina. Era,
«Les joies de la Roser» i «El dones, una creadora de tipus, i
írn'stic» ( i ) ; que a Hostalric s'a- així la veiem excel-lir igualment
comiadaren definitivament de en «rols» tan diferents com la
Tescena l'excelsa actriu Concep- «Lliberata» de «El mestre de mi-
ció Pallardó i el no menys repu- nyons», la «Senyora Flora» de
tat genéric Claudi Rigol; que a «El triomf de la carn», la «Pau-
Hostalric hom ha estrenat les la» de «Mossén Janot», la «Blan-
més flamants produccions es- ca» de «La pena de mort» i la
trangeres, per exemple, «La «Roseta» de «L'endemá de bo-
Lluisa» de Jean-Jacques Ber- des», escollits entre molts. No
nard, personificada amb traga solament interpretava a la per-
insuperable per Pepeta Fornés, i fecció, sino que caracteritzava
que l'estol d'aficionats d'Hostal- d'una faisó mestrívola el perso-
ne pot vantar-se de retre un cul- natge, i alliberant-se de tot
te quasi fanátic ais «pionniers» afany de vanitat, vencent amb
del Teatre Cátala: Campmany, escreix els dictats de la coquete-
Vilanova, Camprodon, Riera i ria femenina, mes d'un cop se
Bertrán, Aulés, Feliu i Codina, m'havia atansat amb la cara
Pitarra i sobretot Arnau. desfigurada, abans de la repre-

De Faplec d'aficionats de qué sentació, dernanant-me que li
acabo de fer menció, sobresurt excaves mes els ulls o bé li fes
la prestigiosa trinitat formada ressortir les* arrugues o la blan-
pels germans Candía, Antoni i curia deis seus cabells. Admira-
Joan Lluís, brutalment. esfondra- ble llicó per a bon nombre d'afi-
da per la mort de la primera. cíonades i no poques professio-

Abans d'exposar les caracte- nals!
rístiques de Fart de la desapare- En honor a la veritat cal reco-
guda, vull fer constar que ben néixer que en totes les obres on
poques vegades hom remarcaría intervingué, Candía Lluís s'havia
un agregat. familiar que demos- imposat la norma de saber el pa-
trés una predisposició tan arre- per com vulgarment es diu «al
lada per Fart dramátic, una con- peu de la lletra», co que aconse-
tinúitat en l'esforc tan enterca, guia amb rara facilítat, car dis-
un desinterés tan exemplar i una frutava d!'una memoria enveia-
fusió de qualitats tan harmóni- ble- Paper que hom li confies,
cament desenvolupad'a. l'assimilava en un dia, máxim. en

Cándia Lluís es presenta per un pareíl de díes, i aixó sense
primera vegada al públie el pri- desatendre les seves oblígacions,
mer de setembre de 1929 ajnb certam.ent feixugues. Quantes
la comedia d'Alfons Marxuac vegades finia un assaig després
«Viatge de boda», fent una «Lo- de mitja nit, havent-se d'alcar a
la» immillorable. La seva darre- les quatre del matí següent!
ra actuació escénica fou el 18 de Dominant el paper. copiant li-
setembre de 1932 amb la come- teralment el personatge somniat
dia de J°sep M.R Arnau «Do- per Fautor, Candía Lluís amb sa
ríes!». amb motiu d'un homenat- dicció pura i expressiva. amb
ge a Feximi autor arenyenc res- son gest eloqüent i ponderat i
s^nvat en el número 1 de TEA amb aquella ductiUtat d'esperit
TRE CÁTALA, en Fobra de refe- que li permetia suscitar efectes
réncia va encamar impecable- adés d'nna comicitat inestronca-
rnent el. paper de «Sra. Quima», ble, adés d'un dramatisme pu-
Tres anys d'activitats ininte- nyent, sempre amb prodigiosa
rrompudes en el marc teatral, naturalítat, conquería de segui-
serviren per elevar el nom de da el favor del públie, que no li

Candía Lluís ais dms mes alte- re^ateiava les ovacions.
El predicament assolit per la

inoblidable
rosos de Fart teatral «amateur»

D'una intel-ligéncia superior,. artista ultrapassá
reeixia a plasmar les figures en ben aviat els llindars de sa vila

nadiua, i en dues actuacions a
(1) A carree, respectivament, deis elements de F ineda í a CardedeU, d e s e m p e -

la companyia titular del Rom'a oue estrenaren la » . • 1 C
primera de les obres susdltes (Uevat de Franoesca HVant, reSPeCtlVament, \2L «be -
Soler i Lleó FontovaH del grup local d'aficionats b i d El
amb la cooperació d'Enric Borras, María Morera,
c i d i Rigoi i Ramón Banyeres.;

de «El pubíll» í la
«Adriana» de «La rosca», fou

també entusiásticament aplaudi-
da i festejada.

Dos actors de solvencia en el
teatre nostrat, un d'ells profes-
stonal — Jaume Borras — i l'al-
tre «amateur» — Josep Subira-
na—-, tingueren ocasió de com-
partir llur tasca escénica amb
Cándia Lluís a Hostalric, repre-
sentant, el primer, la comedia
d'A. Llanas, «Don Gonzalo o
Forgull del gec» i, el segon, la
d'en Narcís Campmany, «A la
lluna de Valencia». Els eminents
actors proclamaren «ipso facto»
les excepcionals aptituds drama-
tiques de la plorada Cándia, au-
gurant-li un esdevenidor ra-
diant.

Amb tan falaguer veredicte,
conscient. de sa valúa, per bé

que tresorejant una modestia ja-
mai desmentida, seduida pels

éxits i esperonada peí foc sagrat
de la vocació, Candía Lluís deci-
dí dedicar-se de pie a Fescena
catalana. La mort, pero, sotja-
va amb malastruga concupiscen-
cia aqueix organisme grácil i
una tisi galopant soferta amb

implacable estoicisme, ha arra-
bassat. en poques setmanes una
existencia modélica.

La ingrata missió de prodigar
els socors d'una ciencia curu-
lla de fallibilitats a una malalta
essencialment inguarible, co-
rrespongué al sotasignat. Es
inútil afegir que totes les temp-
tatives s'esberlaven davant Fes-
comesa inclement d'un microbi
que s'aferrissa amb particular
delit sobre les vides en flor. I
quan amb el rostre cianótic, les
na riñes dílatades i els ulls enter-
bolits per l'asfixia—que no altra
cosa que una asfixia continua va
ésser sa terrible malaltia, única-
ment desnaturalitzada per Fen-
sopiment que li procuraven els
narcótics—, escoltava les pa-
raules animoses d'algun cir-
cumstant, responia amb calma
sinistra que sa situado era la de

r«Anna-Rosa», de «El pati
blau»!

Cándia Lluís baixa a la tomba
ais 19 anys. Recordem i hono-
iem aqueixa heroína desconegu-
da de les masses ciutadanes,
Fesperit de la qual fulgura amb
tota esplendor en les regions mi-
rifiques de FEternal Bellesa.

FRANCESC BASCOMPTE
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Informado
BARCELONA

AGRUPACIO ARTÍSTICA TA-
LIA. — El -Irania de Vidal Valen-
ciano, «Tal farás, tal trobarás» ob-
tingué una acurada interpretació
per part de la Srta. Vilá i senyors
Oliver (que feu un ((Fidel» admira-
ble), Mateu, Font, Solivella i Alta-
rriba.

ATENEü REGIONALISTA VER-
DAGUER. — L'elenc artístic de
P«Ateneu», que dirigeix el senyor
Francesc Aratic, el passat dissab-
te va posar en escena el drama «La
senyora X», d'Alexandre Bisson,
adaptació catalana de. Narcís Oller.

En la interpretado, que fou molt
acurada, es feren aplaudir les se-
nyoretes Pepeta Boix, Enriqueta
Barrí, senyora Joana de Boix, i els
senyors Arabie, Angelats, Collell,
Román (J. i M.), Cuevas, Carol,
Dalmau, Fuentes i Travenet.

CASAL CATATA REPÚBLICA
DEL COLL. — Sota la direcció de
Ricard Pomar, el dia 15 es repre-
senta el drama en tres actes ((El
cor del Poblé)) d'Ignasi Iglesias,
interpretat per la Srta. Munt que
ens feu una ((Madrona» excel.lent
i justa d'expressió; molt bé el se-
nyor Julia en el «Fidel». Com sem-
pre mereix un elogi ben accentuat
el Sr. Pomar, que encarna un
< Passarell», detallat a la perfecció.
Els demés, Srs. Gislemo, Llimona i
Guitart, ajudaren a que la repre-
sentado fos un veritable éxit.

CASAL DELS LLUISOS, de Gra-
cia. — La secció dramática d'a-
quest Casal posa en escena, el dia
15, 1'obra; bíblica en vers de Miquel
Enrich amb ilustracions mnsicals
del mestre J. Vidal i Roda, «Camí
d'estels». Els encarregats de l'in-
terpretació posaren tota la volun-
tat per q, reeixir-ne i ho aconsegui-
ren, essent tots molt aplaudits.

Els senyors Tortajada, Samsó,
Vilalta, Áymamí, Saltor, Milla,
Sentís, Sagrera, Roure i altres,
compliren degudament.

CASAL GRACIENC NACIONA-
LISTA. — La companyía que diri-
geixen els Srs. Claramunt i Munté,
representa diumenge passat el dra-

ma de Santiago Rossinyol «La bona
gent», aconseguint tots els intér-
prets, cadascú dintre el seu paper,
una excel.lent interpretació.

CASINO AUXILIAR EULALIEN-
SE. —L'obra de L. Escaler ((Els úl-
tims Rovellats», agrada a Pespec-

tacle. L'execució de la mateixa fou
correcta, especialment per part de
les senyores Figuerola, germanes
Guadall i els senyors Brugueras
(G. i F.), Batista, Fontgibell, Bor-
das, Salvador, Gil i MarsiUas. El
sainet «A Pestiu tota cuca viu», del
mateix Asmarats, fou ben interpre-
tada per la senyora Guadall i se-
nyors Fontgibell, Brugueras i Bor-
das.

CENTRE CULTURAL DE NOS-
TRA SRA. DE LA CONCEPCIO. —
Aquest notable elenc, interpreta
(•Els pastorets». L'obra fou posada
amb tota propietat. Es distingiren
especialment, els joves Valentí, Bi-
gas, Porta i Catarineu.

CIRCOL CATOLIC, de Gracia. —
Continúen, els plens en aquesta en.
titat en motiu de les representa-
cions que están fent cada diumen-
ge, de la bonica obra del malagua.
nyat Ramón Pamias, «L'Estel de
Ñazareth».

CIRCOL CATOLIC DE SANT
ANTONI. — Amb un pié a vessar,
es posa amb tota propietat el dra-
ma ((Cap al cim», amb decorat nou,
pinta t per el jove Avelí Torres. Cal
elogiar ais joves Munné, Font,
Masvidal, Soler, Parcerisa, Suarez
i Torrents. Al final de l'obra fou
cridat a escena P autor senyor
Graells Castells, qui no es trovaba
en el local, i del qual el director
d'escena Sr. Font. llegí una afectuo-
sa Uetra.

L'obra es repetirá el dia 21 re-
presentant-se q¡ mes, el sainet del
mateix autor ((El curandero del
barrí».

COOPERATIVA L'ESPERANCA.
— Sots la direcció del Sr. Navarro
es representa el drama d'Ignasj
Ig-lésias «El cor del poblé» que fou
discretament interpretat per la se_
nyoreta Homs i els senyors Oliver,
Navarro, Carreras, Samso i Bieto.
Finalitzá la funció amb Pobreta de
VAsmarats, «A ca la modista», ben
interpretada per la senyoreta Na-
varro i Srs. Carreras, Fuentes, Co-
llell i Samsó.

FOMENT AUTONOMISTA CÁ-
TALA. — Per la companyía titular
«Quadro Escénic Mossén Cinto», la
qual amb tot reeiximent ve ac-
tuant aquesta temporada, sota la
experta direcció d'Andreu Guixer,
diumenge passat fou posada en es-
cena la bellíssima producció «D'un
món a Paltre» del nostre volgut
amie i companv Florenci Cornet.

L'obra arriba fácilment a ]'áni-
ma deis espectadors per la seva fi-
bra dolcament dramática i peí seu
acurat diáleg. Dintre la bona qua-

litat de l'obra, volem remarcar les
escenes: darrera del primer acte,
la de «Mari» i «Fídela», la de ((Ma-
ri» i «Xavier» i la darrera del se-
gón acte en 1% qué intervenen «Ma-
ri», ((Xavier» i «Rosina». El tercer
acte es el mes vigorós i el mes tea-
tral. La escena en la qual «Mari»
evita el nou traspás al món deis
folls, al seu pare, grades a Patrac-
ció de la música, es excel.lent,

Aquesta obra va plaure extraor-
dinariament al públic que emple-
nava la sala. L'autor fou reclamat
al final del segon acte i al de l'o-
bra, veient-se en aquesta ocasió,
obligat a parlar, go que feu en uns
mots sentits i encertats.

Anna Peris feu una «Rosina»
(«rol» dificilissim) a la perfecció;
Elvira Coma ens plagué moltíssim
en el paper de ((Mari» i la senyora
Ricart sabe treure tot el partit del
personatge de «Fidela».

Andreu Guixer en el tercer acte
(pié de transicions) estigué felicis-
sim. El senyor Mingo encarna molt
bé un tipus d'usurer repulsiu i tin_
gué l'encert de no apallassar-lo.
Els senyors Folch i Borrelles, com-
pletaren la interpretació reeixida
que aquest elenc dona a Pobra' que
ens ocupa.

En el curs de la representado i
en detalls insignificants, hom po-
gué constatar l'existéncia d'una di-
recció acurada i intel.ligent.

Ultra alguns intel.lectuals, assis_
tí a la funció una representació de
la «Federació Catalana de Socie-
tats de Teatre Amateur» i de la
qual també en forma part aquest.
quadro escénic. Peí vinent diumen-
ge anuncien el sainet barceloní de
Gastó E. Mantua: «La Mary Pick-
ford del carrer de PHospital».

C. F.

GRUP ARTÍSTIC «NOU ES-
CLAT». — L'elenc de P«Esbart de
Dansaires Montserrat», ha posat
darrerament en escena, sota la di-
recció d'Arfder Pons, la comedia
en tres actes «Vosté será meva!»,
de Lluís Verneuil.

La funció obtingué un éxit escla-
tant i el nombrós públic que hi
assistí, va premiar amb aplaudi-
ments la tasca vertaderament me-
ritoria deis intérprets senyoretes
Josefina Susias, Magda Morancho,
Maria Corbera i senyors Alfred
Pons, Julia García i Pau Benai-
ges.

ORFEO GRACIENC. — Diumen-
ge passat la companyía que diri-
geix Enríe Giménez, va representar
el quadro dramátic ((Al fons de Pá-
mma» de Marian Amat. La senyo-
ra Font i els Srs. Valls, Velat i Mo_
reta feren veritables esforgos per
que l'obra reeixís, jn que ella no
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té situacioíis que- permetin el Huí- demostrá una vegada mes que por. el nombrós estol de personatges
ment deis seu.s intérprets. 1a a dintre un entusiasme i volun- Vjue hi intervenen, i amb la coope-

Després posaren en escena la oc- tat enorme peí teatre, pero que pot ració de l'«Esbart Dansaire Infan-
niédia ;<Un cap de trons», encarre- malmejLre's si corre inassa, lo qual til», que amb tant 'encert dirigeix
gant-se de l'exe.cució la Srta. Rovi- seria una llástima. No és que vol- el senyor Benet Rubíes.
r;i. i Sres. Font { Rodríguez, junt guem dir que no no fes bé, puix La direcció musical de «L'Estel
amb els senyors Giménez, Yalls i tingué escenes en qué estigué felig de Nazareth» ana a carree del mes-
Velat, tots ells, forga discrets, in- pero, en alguna, el paper li era un tre Pere Miguel i la de la segona
terpretaren Hurs respectius papers; xic massa gran. obra, que s'estrenava, se n'enca-
solament ens atrevirem a dir al se- La Srta. Monolio, en la «Senyora riega el mestre Laurea Talché, au-
nyor Giménez, que els papers del Amparo», podia haver-ne fet una tor de la música,
caire que representaba el diumen- creació i no resulta així. Fou una «El castell d'Irás i no Tornarás»,
ge ja no li son apropiáis i com a llástima, puix creiem té excel.lents és l'escenificació simbólica d'una
bon director que és hauria de te- condicions per a actriu cómica. rondalla d'ambient infantil. L'obra
nir-ho en compte, encarregant-los Els demés, Srta. Roig, senyors está ben escrita i té situacions for-
a altres actors, que encare que tiñ- Quintana, Piqué, Sabáter, Cabré, ^a interessants. Destaquen uns nú-
guessin menys condicions artísti- Porqueras i Torras, ajudaren. meros de. música molt ben ensope-
ques, hi estessin amb mes carácter. La presentació i direcció a cá- gats.

rrec del Sr. Sabater, bona com '" En la imposibilitat d'anotar els
PENYA ((THE BLUE». — L'e- sempre. noms de tots els que prengueren

lene d:aquesta entitat representa part en la representació de dites
el dia 8 d/aquest mes la comedia GRANOLLERS obres, ens plau dir que tots, sense
en dos actes de Manuel Folch i excepció, es feren dignes deis en-
Torres «L'oncle rector» i la jógui- AMICS DE LA UNTO. — L'Elenc tusiastes aplaudiments que els de-
na en un acte «Trampes son tram- Artístic d'aquesta societat coral, dicá la nombrosa concurrencia,
pes». sota la direcció del senyor Llopart, Esmentarem a part la parella in-

La interpretació ana a carree ba donat una representació de les faritil María Janer i Joaquim Mar-
deis «amateurs» Srtes. Sorra, Fe- obres -<A1 fons de l'ánima», drama cel que en «El castell d'irás i no
i rer, Dalma.u, Closas, Albert, Jor- en un acte, de Marian Amat; «Sen. Tornarás», executaren un minuet
daña, Parent, Planas i Costa. Les se feina», drama sentimental en un d'una manera perfecta,
obres foren molt ben interpretades, acte, de Lluís Milla i La- joguina de
lo qual fou motín de qué els in- J. Ainé Rabell, «Els amics porten
térprets gaudissin merescudamen fatics». f IV I" • ' •
deis aplaudiments que els tributa Hi prengueren part, ademes de 1^ Oti C1 ¿LT1
ei distingit auditori que va concó- les simpátiqnes granollerines se- i v/ tivitii i
rrer o la susdita festa. nyoretes Pepeta i Mariá Vinyoles i

Roseta Giralt, els senyors " Blan- Ens diuen que a mitjans de fe-
TERTULIA TEYS. — «La mare», xart, Llopart, Aragai, Oliva, Baró, brer, apareixerá la primera obra

de Santiago Rossinyol fou Pobra Viniyals, Colomer, Amador i Bel- d'una nova «Biblioteca de Teatre
escullida per a 1.a representació de monte. Nacional d'«Amateurs».
Cap d'Any d'aquesta notable agfu- La presentació forga acurada i e] Q k m b j CQ é d i a

pació. Tingue una excel.lent Ínter- publie nombros. v eno-anvs l'a
pretqció principalment per part de t i e s a c t J s j , A

e . ^ - ^ ^
la protagonista Sra. Papell, nota- CENTRE CATOLIC. — Pels nois mor arriba», d Antom Molinas i
ble actriu amateur de la rompa- i noies del Catecisme, fou celebrat Emili Graells Castells, i és pro-
nyia de l'Associació d'Amics del n n magnífic acte, per solemnitzar pósit de l'empresa editora anar
Teatre, els quals donant una pro- la festa deis Reís, crue consistí en p ublicant aquelles obres que
va de companyerisme i amistat ais una vetllada literario musical. m é s hxit h {n o b t i n gut en les
de la ^Tertulia Teys». feren que la Tambe fou estrenada la bonica • ,, ?pafrp . . ^ ^ r ,
Sra. Papell col.laborés en dita re- comedia en un acte, amb composi- societats de teatre «amateur»,
presentació. La. seva tasca fou ád- rions musicals del inspirat mestre * * *
mirable en tots conceptes, i en Josep M.a Ruera, «La rateta», amb
molts moments de l'obra, la seva el següent repartiment: ((Rateta», Hem rebut els números, co-
interpretació fou tant acurada y M. Parramón; «Gat», A. Porcar; rresponents ais mesos d'octubre,
perfecta qne foren molts els assis- «Gata.», C. Riera: «Gós», C. Font; , i n v P m hrp i rlp=;pmbrp nV la nn
tents a la representado que no po- «Burro», C. Gnrsebali; «Ratolms», , r, , ^OTT- fQ p , n l _,,_
gueren estar se de fer comparan- M. Tila, J. Alern, M. Pous i M. Gis- a b ] e r e v l s t a «Catalunya», que
ees a favor de la Sra. Papell amb pert. ' l a ; t r e s a n Y s e s publica a Buenos
passades actuncions per part d'ac- Aires.
trius professionals. Vertaderament RIPOLLET Tant peí text, triat i interes-
tinguerem una agradable sorpresa. ^ JOVEXTUT CÁTOttCA. — En santíssim, pels nombrosos i ar-
Felicitem a r«Associació Amics del les darreres festes s'Han Represen- tístics gravats que conté com
Teatre», per coirmtar en el sen tat amb forca éxit i a w b tota pro- _ P a r n r a r ] a ; i11Ynt;;, ' , P T l f 5 , .
elenc amb tant valuós ©lement. pietat, les obres «L'estel de Naza- p e , r 1 a c i l r a a a . ^ luxosa presenta-

Dels demés, es distingiren: el se- reth». a bastament conesruda i ce- c ! ° ' constitueix aquesta merUis-
nyor Pelegrí, que' interpreta un lebrada* i «El castell d'irás i no s i m a pubhcacio quelcom que ens
«Senyor Carmona» excel.lent en tomaras» (estrena), llibre de T. A. ens fa quedar bé en terres ame-
tots conceptes; el Sr. Ehrxadós, que Tabueneai música del mestre Lan. ricanes i que a Catalunya matei-
feu un «Tsidre» amb la perfecció rea Tatcrié. x a hem d'envejar.
que ell sap posar en els papers de En la representació d'amrTdues
vell; la Srta. Tca.rt, interpretó un obres hi prengué part tota, la com- I
bailet amb gust i el senyor Villar nanyía, reforcada amb aítre's va-
en el bonic paper de «Manel» ens íuosos elements, tenint en compte Rapides Yalls, Tapies, 4, Barna.


