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SALUTACIÓ

EN les fulles volanaeres que
hem cscanipal aquests dies

arreu de Catalunya, com a pros-
pecte anunciador d'una empre-
sa no comercial, consta fixat
d'una manera clara i precis?,
l'ideari de la Revista que avui
es lliura a l'entusiasme i a la
crítica deis coneguts i del in-
nominats amics, també, del tea-
tre cátala. Pot ésser que la nos-
Ira crida hagi passat desaper-
cebuda per molts o que la ig-
norin alguns deis que avui lle-
giran el primer número d'aquest
nou periódic. Ais ims i ais al-
tres, tant ais iniciáis com ais
sorpresos, va adrecada la nos-
tra salutació mes cordial, se-
guida d'unes explicacions suma-
ries, pero concretes, que ens es-
talviín ulte.riors ratificacions o
rectificacions que, des d'ara, vo-
lem considerar innecessáries i
sobreres.

No venim a aprofitar-nos d'
un moment sentimental ni te-
nim la pretensió de crear una
institució artificiosa i, per tant,
eixorca, assentant com a pre-
cedent una tradició respectable
i a les envistes d'un tripijoc
qualsevulla. No captem, no in-
ventem ni fem jocs malabars
amb l'art, el teatre, el palrio-
tisme, el poblé, els ideáis i amb
tot co que hom manipula, de
vegades, per a crear un inte-
rés o simular un efecte. La nos-
tra intenció és mes neta i de-
purada, per tant, de trucatges i
de maniobres inconfcssables.

Volem demostrar, de primer
entuvi, que l'art dramátic és
quelcom invencible i insustituir
ble, en esséncia, subjecle a to-

ta mena de transformacions, en
procediments i trajectóries, pe-
ro vinculat sempre a la vida
de l'home en societat, des de
que hom va establir el diáleg
fins a reflectir les formules mes
insospitades de pugna o de con-
vivencia. No som, per conse-
güent, els mantenidors a Cata-
Junya d'un art moribund, sino
els animadors, en el camp que
ens pertoca, d'una institució
perdurable.

No som, tampoc, els apolo-
gistes a ultranca d'un teatre ca-
sóla, costumista, « regional» en
la pitjor de les accepcions, fos-
silitzat, recios, embadalits en
l'adoració idolátrica de certes
figures, per altes que estiguin,
0 lliurats per habitud o per
inercia a determináis tópics o
limitacions. Res d'aixó. Deixa-
rem pas lliure a la investiga-
do, a les revisions, reaccions
1 depuració que hom cregui ne-
cessáries, sense mes fites que
el bon intent i el desig de va-
lorar amb justicia Timnicns tre-
sor desconegut o mal compres
de les nostres tradicions tea-
trals. Cal que les generacrons
d'ara, i les que vindran, sápi-
guen que no hi ha avui sense
ahir i que s'esvaexi la petu-
lancia deis qui creuen que el
món va comencar el dia en qué
ells van néixer.

En quant al present del nos-
tre teatre, que es Higa forco-
sament amb la necessitat de
preocupar-nos del seu pervenir.
en co que estigui a les nostres
mans, la posició deis qui fem
TEATRE CÁTALA és ben diá-
fana i solida, i no presenta es-
cletxes. ni clivclles per on pu-
guin filtrar-se interessos o ten-
déncies personáis ni de grup.
No constituim cap ccnacle, no

obeim cap escola ni ens rao-
vera per la directriu imposada
per un nom o per un sector
determináis. Lliure cadascú d'
actuar i d'obrar en el camp
que s'haurá triat, d'ideologia di-
versa i fins contraposada, d'ex-
trem a extrem, els qui fem a-
questa Revista estem, pero, u-
nits i unánimes en una labor
comuna, que no exclou 1'afir-
mado i la defensa de les opi-
nions de cadascú. Tenim una
sola tasca a realitzar: la d'e-
naltir i fomentar l'art dramá-
tic de Catalunya en totes- les
seves fases i manifestacions.
Teatre cátala, res mes que tea-
tre cátala; pero, tampoc, res
menys. I en dir aixó afirmem,
sense renuncies ni claudica-
cions, que ara, com mai, ha-
vem de demostrar ¡'existencia,
la permanencia, la continuitat,
l'ascensió d'un teatre nacional,
pero de cara al món, que ens
faci quedar bé i que ens ho-
nori, com a exponcnt del va-
lor de les nostres facultáis crea-
dores i que, a l'ensems, ens sa-
tisfaci a nosaltres.

En el moment en que tots
els valors i les possibilitats del
nostre poblé van a posar-se a
prova, el teatre no pot restar
a mercé i a l'aventura de les
improvitzacions, de les contin-
géncies providenciáis, deis en-
certs o de les falles d'un dia,
del caprici d'una empresa, de
les velleitats o cops de génit
d'un autor, d'un cómic, d'un crí-
tic o d'una institució. El tea-
tre cátala és i» ha d'ésser de
tots i per a tots. Ningú no pot
ni li és lícit portar-ne el con-
trol, ni negar-li les raons i els
mitjans de viure. La interven-
ció de tots, o la deis mes cons-
tituirá la barrera infranquejable
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davant la qual es desfaran les
grosses i les petites escomeses
deis enemics i deis amargats.
A n'aixó anem; per aixó treba-
llarem i lluitarem, i esperem
veure'ns assistits, en aquesta
missió. per la voluntal i l'ad-
liesió de tots els amics de les
Iradicions i de les possibilitats
de la nostra escena.

Creiem haver trobat el bon
camí i el seguirem sense de-
falliments ni virades. No som
mágics per a improvisar glories
i realitzacions magnificents. Al
conjur nostre i per la gracia
de l'entusiasme que arribem a
encomanar. no s'establiran em-
preses estables i animades d'un
afany superatiu; els aulors no
cscriuran pas obres millors; no
sortirá el conjunt d'artistes in-
terpretadors que ens manca ni
el públic. mentre no es consi-
deri satisfet, omplirá les sales
d'espectacles. No oferim ni ve-
nem miracles. Estarem, pero, a
l'aguait per a la defensa de la
dignitat i del prestigi del nostre
tentre; acabarem amb l'arrela-
da i funesta política de la clan-
destinitat i del silenci. Prescin-
dí rem de la « boutade » reb?n-
tista i deis « botafumeiros » sen-
se solta que desorienten i des-

moralitzen, i en aquesta actitud
arribarem a les darreres conse-
qüencies.

Acollirem, en les planes de
TEATRE CÁTALA, totes les ini-
ciatives, les emulacions, els
planys i les censures, en tant
que responguin a una intenció
honesta i profitosa per a la nos-
Ira escena nacional. Cap opinió
sera interdita per atrevida o re-
volucionaria que sembli, men-
tre es mantingui en un to no-
ble i enlairat i siguí respec-
table i respetuosa.

Convencuts de qué la crítica
ha de moure's en una esfera de
rcsponsabilitat i ha d'actuar amb
netedat — el «fair play > deis
anglesos — i que no és lícit
usar ni abusar de l'humor, del
partit pres, de les amistats o
de les enemistats, TEATRE CÁ-
TALA ofereix, des d'ara, tribu-
na lliure a tots els qui se sen-
tin agreujats o tractats injusta-
ment, a llur criteri, siguin au-
tors, comics, escenógrafs, em-
presaris, etz., per tal de qué im-
pngnin les opinions adverses o
crróníes, amb el límit de l'espai
i de la consideració que hom
den ais lectors i a l'adversari.

Aquests son els principis ba-
sics. fonamentals. damunt deis

quals assentem l'actuació de la
nostra Revista. Una fe ens ar-
bora i un entusiasme desinte-
ressat guia les nostres inten-
cions. Ens trobem en el cas fe-
lic de poder prescindir de líris-
mes efervescents i de llulssors
espectaculars. L'hora que ha so-
nat per a Catalunya és de cons-
trucció i de vigoria, de sereni-
.tat i d'activitats ordenadores, co
que no exclou pas, ans tot el
contrari, Temoció i la passió.

Els qui havem funaat ara el
TEATRE CÁTALA, continuado
en certa manera, d'altres pu-
blicad ons que ens han precedit
pero adequada la d'ara a les ne-
cessitats i inquietuds de la Ca-
talunya d'avui, ens sentiriem de-
rebuts si restessim isolats en el
recios de la nostra Redacció.
Tcnim una ambició mes alta.
Aspire.m a qué el nostre perió-
dic sigui quelcom que consi-
derin com a propi tots els amics
i amants del teatre cátala; que
tots s'en sentin collaboradors i
animadors. Per la nostra part,
tenim la porta oberta de bat a
bat i llencem la nostra saluta-
ció a tots vents com un triom-
fal AL.LELUIA!

LA REDACCIÓ.

DOMENEC
AYMERIC

TEATRE CÁTALA rendeix
hómenatge, no per tarda menys
sentit, al popular i estimable
comediant que fou DoménecAy-
merich, traspassat a primers d'
agost. La premsa digué a son
temps co que la pérdua de Ay-
merich significa per a l'esce-
na catalana. A l'hora que els
mérits del comediant constata-
ren els diaris les dots moráis
atresorades per Aymerick. elo-
giat tant o mes que com a in-
térpret, com a home d'hones-
tes costums i com a funcionan
modest i diligent. Cal afegir a
l'enumeració de les virluts fa-
miliars que constituien la fe-
somia moral d'Aymerich, base
deis escrits dedicáis a la seva

memoria, unes notes relatives
a la filiació artística del actor,
conreador d'una modalitat —
la de graciós característic, dit
vulgarment actor cómic —, per
la qual han mostrat assenyala-
díssima preferencia els autors i
els públics de totes les époques.

La línia deis actors comics co-
menea a Catalunya amb Josep
Robrenyo. Entre la desaparició
de Robrenyo (1836), i la reve-
lado del seu successor imme-
dial hi ha un paréntesi de vint-
i-cinc anys, que foren d'abso-
luta inhibido escénica. L'actor
cómic que seguí a Robrenyo fou
Gervasi Roca, guanyat per a V
escena catalana l'any 1861. L'in-
corporació de Roca al teatre de
la térra ana seguida del esclat
renaixentista. Els autors, sense
excepció, produiren pensant
amb Tactor cómic, esdevingut

amb aquest motiu element básic
deis elencs. Sense negar que el
to menestral o ruralista que
campe]a en la majoria de les
produccions deis primers anvs
del teatre cátala aiudés conside-
rablement a rexaltació del actor
cómic, és el cert que bona part
del respecte i de l'admiració que
envoltaven a aquest es degué a
la presencia de Fontova, el
menys graciós. potscr, de tots
els intérprets de la seva corda;
el mes genial, extens i equili-
brat, pero, de quants come-
diants antics i moderns han ex-
plotat la vena faceciosa. El re-
lieu assolit per Factor cómic
arriba amb Fontova al puntmés
alt, Els autors, les empreses,
el públic i la crítica, tingué-
ren per Fontova els máxims mi-
raments. Pot afirmar-se que en
aquest particular mantenim des-
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perta la tradició. Qualques epi-
sodis viscuts peí propi Ayme-
rich — no cal anar mes lluny
— ensenyen com subsisteixen
en el teatre els privilegis i els
avantatges anexes al paper de
grados.

Deia que la línia cómica, co-
mencada amb Josep Robrenyo
(1820-1836) reviu al cap deis
anys amb Gervasi Roca (1861-
1880). Afegim que avanca i es
perfila amb Fontova (1803 1890);
amb Conrad Colomer (1870-
1898); amb Jaume Capdevila
(1880-1913) i amb Doméncc Ay-
merich (1908-1932). Aixó peí
que fa referencia ais capde-
vanters del genere i a les esce-
nes que han donat la paula.
En un plá secundan o en tea-
tres de menys to brillaren en
la mateixa especialilat un bon
nombre de comedianls que es
diguéren Frederic Busutil i
Francesc Monner (1865-1800);
Antoni Galcerán i Lluis Obre-
gón (1870-1880); Josep Muñoz
(1870-1885) ;Mateu Marqués (1870
-1900); Jaume Molgosa (1870-
1907); Joan Molas (1877-1885);
Miguel Pala (1880-1886); Lleó O-
dena (1880-1900); Ricard Rodó
(1880-1910; Vi cents Daroqui (1886
-1922); Manuel Espinosa (1890-
1917); Agustí Monner (1895-1910);
Jaume Capdevila Guerra (1910-
1930). Comediants, els acabats d'
anomenar, menys dotáis o
menys sortosos que llurs illus-
tres collegues esmentats prime-
rament; pero no per aixó dei-
xaren de col-laborar a l'afianca-
ment i a l'evolució de l'esce-
na pairal.

La producció dramalica cami-
na avui, generalment, per nous
viaranys. Les grácies i els gra-
ciosos actuáis empren formes
d'expressió insospitades trcnta o
quaranta anys enrera. Mes bo-
nes o mes dolentes que les prac-
ticades per llurs davanters? Es
difícil de respondre. Co que cal
remarcar és que tots els can-
vis imposats peí lemps no ami-
noren el volum del repertori
elaborat a base del actor cómic;
repertori que durant una pila
d'anys, i ultra els professionals
susdits, ha comptat en cada tea-
tret particular — moltíssiins ni

Doménech Aymeric
(Foto. Rómul)

compten encara — amb l'afi-
cionat que ha tingut a gran ho-
nor de representar el qué abans
s'en deien « els Fontoves».

Fixem qualques etapes remar-
cables de la vida d'Aymerich,
iniciat artísticamenl a les taules
de diverses societats recreatives,
en les quals va actuar del 1894
al 1902.

Des de 1903 al 1907 forma
part d'una companyia castella-
na, dirigida primer per Joan
Torelló; després, per aquest i
Ramón Caralt. El camp d'acció
d'Aymerich en aquesta compa-
nyia eren els actes calalans —
les « peces » —, representades
com acabament deis programes.

A la temporada de 1908-909
ingressá a la companyia del Ro-
mea, on romangué dues tempo-
rades mes. Aymerich es presen-
ta al públie del Romea amb 1'
estrena de « La carretera nova »,
un acte, (Je Josep Burgas.

Les actuacions d'Aymerich fo-
ren arran d'ací les següents:

Temporades: 1911-912, lealrc
Principal; 1912-913, Gran Tea-
tre Espanyol (Companyia del
Sindical d'Autors Drama lies Ca-
talans); 1913-914 i 1911-915, tea-
tre Principal. Des de la tempo-
rada de 1918-919 a la de 1925-
926, al Romea. Des de la de
1926-927 a la de 1931-932, alNo-
vetats. En actuacions escaduce-
res treballá ais Propietaris de
Gracia (maig i juny del 1907);
al Cómic i a l'Espanyol (any
1914); a l'Alianca del Poblé Nou
i al Foment Martinenc (febrer
i marc del 1915) i al Barcelo-
na (agost del 1925).

S'ha dit que la circunstancia
d'ésser funcionan havia privat
a Aymerich de fer coneixenca
amb els públics de fora. Per
bé que no amb la facilitat i la
freqüéncia que els que foren
els seus companys, s'absenta Ay-
merich qualques vegades de Bar-
celona. Ais estius deis anys que
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van des de 1907 a 1915 realit-
zá diverses excursions per ter-
res de Barcelona, Girona i Tar-
ragona.

Peí gener del 1901 s'encará
Aymerich per primer cop amb
un públic de calitaL. Fou en
una repreentació de «La Bal-
dirona», donada per l'«Intim»
al teatre de les Arts.

Al comencament del any 1911
passá Aymerich del Romea al
Principal. La temporada del
Romea, que per cert s'iniciá a-
quell any amb un « bombo i
una pretenció extraordinaria,
acaba en punxa. N'hi ha proa
en saber que arribaren a donar-
se en les funcions de tarda tres
actes — algún d'ells líric — i
una sessió de cinema, tot pleg.it
per un ral. La companyia del
Romea cessá el dia 7 de febrcr.
Jaume Capdevila, actor cómic
del Principal, fina el 13. Ramón
Franqueza, aleshorcs empressa-
ri i director del Principal, deci-
dí substituir a Capdeviia per
Aymerich, el qual es présenla
el dia 19 amb «Els savis de
Vilatrista» i el sainet A cal
No tari».

Aquest cas d'acomiadament
fulminant i d'ajust rapid i neu-
tralitzador, el vegé repetir-se
Aymerich "al comencament de
l'any que som, en liquidar-se
la temporada del Novetals. Ay-
merich acaba al Passcig de Gra-

cia el dia 10 de gener, per a
comencar el 19 al carrer de 1'
Hospital. De manera que en
1911, cora al 1932, li toca d'ésser
el primer element salvat de la
desfeta. Aquelles possibilitats
de Factor cómie, alludides fa
una estona.

Ultra haver representat diver-
ses produccions de les que po-
driem dir-ne clássiques, corres-
pongué a Aymerich d'estrenar
nombrosos títols deis primers
autors contemporanis. Amb tot,
deguc bona part de Fanomena-
da de que gaudí, al fet d:ha-
ver interpretat el genere per a
infants. La popularitat d'Ayme-
rich en aquest punt, va des de
« El mes petit de tots» (novem-
bre del 1918), a « Les arrecades
de la reina» (octubre del 1931).
La vintena de títols escrits a
aquest proposit per Josep M.
Folch i Torres, valgueren a Ay-
merich altrcs tants éxits perso-
náis.

La darrera obra en qué Ay-
merich prengué part, fou «Tres
milions busquen hereu», de En-
ric Lluelíes, que representa per
darrer cop el dia 13 de maig.

Caries Capdevila, que ultra d'
ésser coneixedor tractá molt de
temps a Aymerich de la vora,
ha dit d'aquest que era « el ti-
pus complet de Factor espon-

tani, al qual Finstint el porta
a realitzacions sorprenents que
molt sovint teñen la categoría
de veritables creacions». Que
« ágil, alegre, el joc escenic de
Aymerich no tenia cap compli-
cado; que la intuido li dictara
inflexions maravelloses i modu-
lacions d'una gran qualitat ar-
tística...» Que «el seu fort ha
estat la comicitat i el seu goig,
fer riure ».

Sigui'm permés d'afegir peí
meu compte que el fet de no
haver estat mai « primer actor >,
d'haver acceptat tots els pap?rs
i acatat totes les direccions, de
no haver pensat en anar a Ma-
drid, de no prevaldrer's de la
situació per a estrenar una co-
media seva, pro va com era de
géneros, de conciliador i de mo-
dest el comediant que es digué
Doménec xVymerich, en lloanca
i a la memoria del qual han
estat coordinades les presents
notes.

JOSEP ARTIS.

«IFIGENIA A TAURID A», EN EL TEATRE ROMA D(ALCUDIA

La commemoració del cente-
nari de Goethe ha estat cele-
brada a Catalunya duna ma-
nera digna i seriosa, sense pe-
dantería ni tampoc amb les fá-
cils escapades a un lirisme pro-
vincia de purpurina. En les fes-
tes dedicades al poeta de Wei-
mar, els catalans cuites han &c-
mostrat una vegada mes que si
bé es senten animats per l'es-
perit racial, es consideren tam-
bé ciutadans del món i aquest
intervencionismo mes enlla de
les fronteres, és un deis titols
que mes ens honor a.

El teatre és un deis aspecles
mes interessants de l'obra de

Goethe i ha ocupat el lloc que
li esqueia en les solemnitats ca-
talanes. Es destaca, sense ne-
gligir altres actes ben meritoris,
la representado de la «Ifigénia
a Táurida», de Goethe, en ver-
sos catalans de Joan Maragall,
donada al teatre roma d'Alcú-
dia, de Mallorca, per la « Com-
panyia Belluguet», que dirigeix
el nostre admirat amic Lluis
Masriera. Els qui coneixen F
actuado pulcra, cxcellent, sense
falles, d'aquesta noLable compa-
nyia « amateur », podran ima-
ginar el qué fou la festa d'art
dedicada a Goethe.

I leus ací el que en digué el

periódic «La Almudaina», de
Palma de Mallorca:

«Els que tinguérem la sort de
poder assistir a la representado
d'«Ifigénia a Taurida», que tin-
gué lloc al teatre roma, d'Alcu-
dia, no podrem oblidar mai l'es-
pectacle. Fou quelcom que de-
passa tota ponderado i per el
niial tot qualificatiii seria pal-lid.
Entra en el capítol de les coses
sois per ésser vistes i guardades
en la. part mes preada de Tarca
deis records; per remernbrar-ho
com un somni, com un d'aquells
moments deliciosos que la vida
solament ens dona en comptadís-
simes excepcions.
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«Ifijénia" a Táurida», de[Goethe, (l.er acte) representada al teatre roma d'Álcudía per 1'agrupacio "Amateur"
í — Un assaig a l'Estudi Masriera.

La gradería del teatre roma,
menjada per els segles, pero du-
ra encara com el seu cor de roca;
Tespléndida perspectiva de ma-
ragda de la badia d'Alcudia; les
subtils bambalines d'un cel blau
cobalt; el temple de Diana aixe-
cat sota íes copes deis ametllers
grávids; l'ocre de la térra; l'am-
bient tot d'un recolliment pro-
fond, arribava a i'ánima empor-
tant-se-la.

I sobre aquest ric escenari, el
geni artistic de Lluís Masriera
ana desgranant els versos vinls i
sonors de rimmortal Goethe que
1'insigne Maragall va traduir al
cátala.

Alai no pogué la tragedia tro-
bar un ambient mes just. Mai no
podría arribar mes viva i sencera
fins el cor. Diriau que les hel-léni-
ques siluetes de l'agrupació «Be-
lluguet», tan curosament abilla-
des, tan preciosament estudiat
llur moviment, anaven i venien
girant amb el ritme precís, amb
el to i la mesura que demanava
el geni creador, la psicología del
personatge que encarnaven i el
mateix matís d'aquelles silents
sagrados ruines, que la térra
conserva amorosa, cubrint-les
amb el seu mantell, i sobre les
quals va créixer, fins no fa molts

anys, una vegada i una altra la
ufanosa espiga del blat.

...I així va arribar fins l'audi-
tori, malgrat la tortura mes o
menys intensa que representa el
seguir un argument de tal eleva-
ció, i a través de la deliciosa sim-
plicitat de les seves escenes.
L'auditori es lliurá completa-
ment des de la primera escena
conquistat del tot. En honor deis
artistes «amateurs» cal dir que
la interpretació, perfecta en tots,
hi ajudá en gran part.

Les ovacions al final de cada
acte foren eixordadores. Obliga-
ren ais «Belluguets» a sortir di-
verses vegades a regraciar-Íes.

La presentació fou, com ja
s'ha dit, impecable. L'ultim ac-
te, il-luminat «l'escenari» amb
antorxes, fou d'un efecte verta-
derament fantástic, en un cap-
vespre de tonalitats precio-
ses...s

La celebració duna fesla d
art com l'esmentada, en un am-
bicnt en qué es fonen i es com-
pleten la velluda augusta i pa-
tricia del monument roma i la
bellesa natural i incomparable
de Tilla Daurada, és un espec-

table encisador i, també, un
exemple a seguir per les agru-
pacions artístiques que vulguin
fer queleom mes que represen-
lar teatre mes o menys esti-
litzat.

L'actuació intelligent, d'art de-
purat, de la Companyia Bellu-
guet, que dirigeix Lluis Mas-
riera, és rica de realitzacions,
pero, constitueix, també, un mo-
del que no poden desatendre
els devots del lealre pur.
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ESCENOGRAFÍA
SINTETISME

Sortosament, d'un Lemps en-
ea, es ve parlant amb insisten-
cia esperancadora, de la neces-
sitat — avui ja peremptória —
d'anar vers una tolal sintetil-
zació en la presentació de les
obres teatrals, sobre Lo t en la
seva part escenográfica.

Naturalment, aquest criteri
havia d'acabar per imposar-se
de manera general;, darrera el
máxim deis realismes especta-
culars representat peí cinema.
Després de l'exuberáncia realis-
ta de la fotografia animada, hom,
no pot acceptar en un escenari,
un paisatge que, encara que ben
pintat, porti el ridícul propó-
sit d'imitar desplacadament Ja
naturalesa. Davant de la copia
mecánica de la realitat, la má
de l'home, mes experta, fracas-
sará sempre. JusL és que es do-
ni compte de la inutililat que
l'esforc de reproduir represen-
ta, i que l'art és quelcom que
es troba en el seu interior. Es
per aixó que cal que no es
mogui de 50 que és exclusiva-
ment d'ell; de lhome, de 1'ar-
tista, i que mai res ni ningú
podrá inlenlar d'arrabassar-li.
Cal, per tant, que no faci mes
que interpretar les realilats ma-
terials i sota el guiaíge deis sen-
tits obtenir resultáis abstractes.

Heus ací una part del bé que
amb aquesta limitado, el cine-
ma ha fet al tealre en el seu
aspecte artístic, i heus ací com
el teatre obté la seva veritable
personalitat en deixar d'ésser
un espectacle per a les multi-
tuds en convertir-se en una ma-
nifestado artística. Caldrá scm-
pre agrair al cinema-espectac'.e,
Tliaver absorbit del leatre aque-
lla mena de públic que necessita
la fotografía de la realilat per
a donar-se compte de qué a-
questa existeix.

Per rao d'aquests poderosos
motius que deixem apuntáis, a
part d'altres, queda accepla!,
dones, que s'imposa la sinteüt-
zació de l'objectivisme en el tea-
tre, pero és precís, que aquesta
sigui portada amb coneixement
de causa.

SinLetització no és pas deco-
rativitzar els objectes, fent-ne
del seu aspecte formal una cosa
ordenada i acaricianla a l'es-
guard de l'especlador. Seguint
per tal camí, deixariem Tart al-
tra vegada a un coslat, per con-
vertir-nos grolleramenl en ser-
vidors de 1 estupidesa que paga.

La veritable sintelització, úni-
cament pot ésser obtinguda de
l'expressió artística total de To-
bra i imposada en els princi-
páis objectes ambientatius d'a-
quella realitat que és impres-
cindible materialitzar de cada
obra. Per aixó és que cal se-
guir conscientment el ritme
marcat per 1'auLor, i en cap
moment, l'escenógraf, mcgul per
conveniéncies particulars, té de
sacrificar la part substantiva, de
l'obra, fent tornar amable el que
té d'ésser punyent. Altrament
seria palesar un desconeixement
absolut del teatre. El teatre és
obra de conjunt, i ningú, ab-
solutament ningú deis que pre-
ñen part en una representado,
ha d'encaminar els seus esfor-
cos per acón seguir únicament
el seu lluiment personal; ans al
contrari, cal anar conjuntament
a obtenir un resultat que té
d'ésser sempre judicat peí total.

Hi ha qui creu possible la
sintetització, amb un fons de
cortines i uns objecles naturals
distribuits convenientment. Res
tan absurd i fins tan grotesc
com aquesta creenya infantil. El
comble del realisme son unes
cortines monótones i inexpres-
sives, amb un seguit de plecs
que repeteixen unes línies ver-
ticals, constantment ofensives i
insubslancials. Una decoració de
cortines, mai tindrá una influen-
cia capac de produir una deter-
minada acció ambientadora, per-
qué la flongesa material de la
roba no limita exactament l'es-
pai destinat a una representa-
do. I per rao d'aquest mateix
defecte qualitatiu, mai donará la
impressió de qué clou ferma-
ment en el seu sí, la fortilud
d'una representado teatral del
valor artístic mes mitjá.

Que un fons de cortines fa
guanyar l'acció de les figures
a l'escena? Perfectament. La

monotonía que produeix un fons
d'un mateix color, posa de re-
lleu el moviment deis personat-
ges, pero l'acció de les figures
no és el tot; és una part que
té una importancia relativa, que
cal cercar en el conjunt. Des-
tacar el moviment escénic, no
és pas el principal objecte de
l'escenografia.

Altra cosa és quan 1'especta-
cle és destinat a la dansa. Lla-
vors si que la igual Lat del co-
lor pot proporcionar resultáis
aventatjosos i fins en certes
ocasions, l'abséncia total del co-
lor pot ésser imprescindible.
Pero, així i tot, quan és precís
el mínim de color s'esdevé tam-
bé amb la forma. I llavors, po-
dem estar segurs que, en aquest
cas concret, és preferible un
teló de vellut negre, livant, amb
costats i alfombra del mateix
color i de la maleixa roba.

L'ambient de les obres tea-
trals, del qual no s'en pot pres-
cindir per a donar relleu a l'ac-
ció ni per cap altre motiu pot
obtenir-se perfectament per al-
tres motius i amb altres mit-
jans deis usats fins avui. Cal
només donar-se comipte que 1'
art escenográfic és, per damunt
de tot, l'art d'ambientar, i no
de reproduir mansament objec-
tes innecessáris que omplin 1'
escena de banalilat i d incons-
ciencia.

El decorador que sent la res-
ponsabilitat de la seva tasca,
ha de defugir aquest perill i
renunciant a tot egoisme per-
sonal, ha de deixar a un cos-
tat la vistositat acaricianta i lle-
fiscosa que cerca sempre el fals
escenógraf.

ÁNGEL FERNANDEZ.

Per tal cíe facilitar la informa-
ció, preguem a les societats i
grups «amateurs» de teatre cata-
la, que s'apressin a donar-nos
nota de llur adepa, com també
que ens trametin amb anticipa-
ció els programes de les repre-
sentacions que tinguin anuncia-
dos.
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La temporada de Teatre Cátala
Aquest any, com els altres,

depen de 1'humor o de les con-
veniéncies i combinacions de les
empreses podriem dir-ne proies-
sionais el que hi hagi o no tem-
porada de teatre cátala. 1 enca-
ra si alga la comenta, hom no
sap com voldrá acaoar-la, amb
la greu particulantat de mes a
mes, üe que si per ventura surt
una persona o un nucli entusias-
ta que vulgui fer teatre cátala,
es troba amb l'insospitat obsta-
ele de qué els propietans o arren-
datans de sales d'espectacle es
neguen rodonament a cedir-les o
bé ímposen unes condicions tan
abusives, que fan impossible
i'intent. Aixó sembla que ha
passat ara i caldrá parlar-ne
ilargament i ben fort. El bon
nom de Catalunya, una gloriosa
tradició teatral, els autors, els
artistes, el públic i, en fi, tots
els sectors que del teatre vmen
o hi senten predilecció, rio comp-
ten per res. N'hi ha prou amb
que uns empresaris s'enfadin, i
vulguin castigar-nos o bé que els
convmgui, en perfecte ús del seu
dret, a donar una nova onenta-
ció al negoci, per a que tot resti
enlaire, en perjudici de legitims
mteressos matenals i espiri-
tuals, i donant la vergonyosa
impressió, del tot injustificada
de qué Catalunya no té teatre
propi ni pot mantenir-lo..

TEATRE CÁTALA ROMEA

L'empresa deis germans Fer-
nández Burgués i Pius Daví,
continuaran aquest any llur ac-
tuació en el vell teatre del ca-
rrer de l'Hospital. Formen la
companyia les actnus Mana Vi-
la, Margarida Alba, Rosa Ala-
bau, Emma Alonso, Concepdó
Arquimbau, Dolors Bofill, Fran-
cesca Ferrandiz, Teresa Gay,
Angela Guart, María Morera,
Manuela Pérez, Isabel Pujol,
Pepeta Ribas, Gilberta Rouge,
Amalia Viver i Gloria Vivó i els
actors Pius Daví, Manuel Amo-
rós, C ebria Arboix, Ramón Ban-
yeres, Nicolau Barquet, Lluis
Carratalá, Llorenc, Duran, Fran-
cesc Ferrandiz, Antoni Gimber-
nat, Manuel Giménez-Sales,
Oriol Martí, Francesc Soriano,
Joan Soriano, Antoni Strems,

Pere Ventayol i Joaquim Vinyes.
La temporada comentará el

día 7 d'aquest mes amb l'estre-
na, si no hi ha cap destorb, del
poema en tres actes i en vers de
Josep M.a de Sagarra, «Desitja-
da», amb decorat de F. Fonta-
nals.

Els tradicionals espectacles
per a iníants comentaran amb
l'obra de Salvador Bonavia Pan-
yella CJordi Camgó), «La volta
al món en patinette», amb mú-
sica del mestre Martínez Valls.

ESPANYOL

La temporada en aquest tea-
tre será, si fa no fa, com la deis
anys anteriors. La disciplinada
tropa que capitaneja Joan Sant-
pere seguirá fent vodevill sonor.
Han encetat 1'actuado amb la
represa de «La reina ha rellis-
cat», alternada amb altres obres
del reperton de la casa, puix V
obra «L'amor capgira un país»,
de Francesc Preses, amb músi-
ca del mestre Pou, amb la qual
s'havia d'inaugurar la tempora-
da, s'ha letrassat una mica,
diuen que per culpa d'uns can-
tables que no es trobaven enlloc.

CENTRE AUTONOMISTA DE
DEPENDENTS DEL C0-
MERQ I DE LA INDUSTRIA

Aquesta benemérita entitat,
que tantes i tan belles coses por-
ta fetes en pro de la catalanitza-
ció integral del nostre poblé i
que ha. demostrat sempre un ex-
traordinari amor a la cultura i
a les activitats de l'esperit,
s'empren aquest any un cicle de
Teatre Cátala inédit, amb la
cooperado de la notable com-
panyia d'Ángel Rovira i Carme
Buxadós. Exigéncies de temps i
d'espai, ens priven de donar
compte, en aquest número, de
la interessant conversa que va-
rem teñir amb el president del
C. A. D. C I., Francesc X. Ca-
sáis, en la qual va esplicar-nos
el motiu i propósits que havien
animat al «Centre» a organitzar
aqüestes representacions qual
éxit resta ja assegurat. La set-
mana entrant parlarem ais nos-
ties lectors de 50 que va dir-nos

l'ü-lustre president del aCentre».
Avui, pero, podem anunciar que
les representacions comentarán
el día 22 d'Octubre actual 1 se-
gurament s'en fará una cada
mes.. S'inaugurará el cicle amb
llestrena d'«Un amo», de Ramón
Vinyes, i seguirán «Cecilia», de
J.. Roure i Torent, «El comiat de
Teresa», de Prudenci Bertrana,
«Quan s'ha perdut la fe», de J.
Puig Pujades, «El vedell d'or»,
de Pere Cavallé, i aitres obres,
totes medites, d'Adriá Gual, Mi-
quel Llor, Enríe Huelles, Alfons
Maseres, Jaume Rosquelles, Mi-
quel de Palol 1 C. Fages de Cli-
ment.

PARTHENON

El passat dissabte, dia 24
de setembre, el primer actor 1
director Bartomeu Pujol va inau-
gurar una temporada de teatre
cátala, si bé alternará en la seva
actuació amb obres castellanes-
Va escollir per a la1 funció inau-
gural la comedia «Senyora avia
voi mant», de Josep Pous i Pa-

Formen part de la Companyia
les actrius Teresa Pujol, Teresa
Arquer, Clara Hossas, Carme
Illescas, Cristina Hossas, Ernes-
tina Absil, Enriqueta Guart, 1
Pilar Díaz i els actors Benet Do-
ménec, Caries Tutusaus, Simó
Rovira, Antoni Estrada, Joan
Estivill i Lluis Nolla.

ORFEO GRACIENC

Aquesta prestigiosa entitat
ha donat sempre proves del seu
amor al teatre cátala i ha de-
mostrat d'una manera activa el
seu entusiasme amb les repre-
sentacions que desde fa anys ve
celebrant en la seva sala d'es-
pectacles — l'antic Teatre deis
Propietaris de Gracia, després
«Auditorium» — amb el carác-
ter i categoría de vertaderes
temporades.

La temporada de 193 2-193 3 la
dirigirá, el primer actor Enric
Giménez, i comengará demá,
diumenge, dia 2, amb la repre-
sentado de «L'hostal de la Glo-
ria», i «La Careta», ambdues
obres de Josep M.a de Sagarra.
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EL MONUMENT A

La noble testa d'Angel Guimerá, manyaga I ferrenya aYhora.

- El paréntesi de quinze anys
que han tingut les nostres activi-
táts en coses de teatre, no ha
fet minvar pas el nostre entu-
siasme i la nostra fe indestructi-
ble en Fesdevinidor esclatant del
qt̂ e és l'art suprem del poblé: el
téátre.

Un dia Guimerá ens deia:
—No comprenc com, sense te-

ñir cap obra ni esperar cap mena
de guany material del teatre, us
sabeu avenir a lluitar tant des-
interessadament per aquest mon -
teatral que és una muntanya d'
esbarzers de la qual no en rebreu
mes que esgarrinxades.

—La virtud1 d'estimar sense
interés ja sabem que no la té
tothom; pero nosaltres sóm aixi
— li varem respondre.

Per aixó, quan ens posem de
bell nou a la tasca, hem cregut
que era un deure nostre ocupar-
nos de l'estat en qué es troben
els treballs iniciats Fany 1920
amb el fi d'aixecar un monument
al gran poeta Ángel Guimerá.

. A tal objecte ens. dirigirem a
casa de Lluis Duran i Ventosa, .
President de la Comissió Execu-
tiva del monument, amb la certe-
sa de que, aquest home tant
apassionafe per al teatre i tant
amic com fou de Guimerá, ens
facilitaría la nostra missió, do-
nant-nos tota mena de detalls de

la feina realitzada i
de la que encara s'ha
de fer.

En Lluis Duran i
Ventosa és home de
parlar poc i de fer
molt: parla baix, pe-
rú les paraules ii sur-
ten vibrants i ccntun-
dents, sobre tot quan
parla de coses del
nostre teatre.

—Venim a trobar-
lo perqué ens digui
quelcom sobre el mo-
nument a Ángel Gui-
merá, puix sem la
que actualment és
cportú donar-hi una
activitat efectiva que
fací possible la realit-
zació de Pobra en un
breu espai de temps.

Llu'is Duran no es
feu pregar i amb tota
amplitud va explicar-
nos la idea del pro-

jecte, fent remarcar que la Co-
ssió va deixar tota la inicia-
tiva de carácter monumental i
artistic a les persones encarre-
gades del projecte de monu-
ment, recomanant-los no mes
que procuressin teñir en compte
els tres aspectes capdals de la
personalitat de Guimerá: el pa-
trióte, el poétic i el dramátic.

La Comissió, malgrat els
temps dolorosos, patnotkament
parlant, amb qué topava, no dei-
xá de trebailar i avui ja es troba
en poder de l'Ajuntament de
Barcelona el projecte que els ar-
quitectes Josep Puig i Cadafalch,
Ferian Romeu 1 Ribot, Adolí
Florensa i Ferrer i Nicolau M.a
Rubio i Tudurí, lliuraren a la Co-
missió Executiva.

—Fa molt. temps" que aquest
projecte Ha estat lliurat al Muni-
cipi?

—Uns vuít mesos — va res-
p ndre Lluis Duran—pero jo no
dubto que una vegada la vida po-
lítica de Catalunya s'hagi nor-
malitzat, eis homes que portm
els afers de FAjuntament posa-

ran en aquesta obra tota Pscti-
vitat possible per tai de que ía
seva reahtzació siguí un fet.

De la reunió d'entitats cultu-
ráis i patriótiques de tot Cata-
lunya que tingué lloc en el Saló
de Cent de PAjuntament de Bar-
celona Pany 1920, va sortirne la
Comissió Executiva del monu-
ment a Ángel Guimerá.

En aquesta Comissió hi cgu-
ren, amb carácter permanent,
una representació directa de la
Generalitat de Catalunya i altra
de PAjuntament de Barcelona.

Un aspecte de/ monument
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ÁNGEL GUIMERÁ
Aquesta Comissió, d'acord amb
tls regidors que aleshores for-
maven la comissió de Foment,
va escollir, en 1922, per a lloc
d'erecció del monument la plaga
que s'ha format al final del ca-
rrer de Balines 1 comencament
de l'Avmguda del Tibidabo.
Acordá aixi mateix que el mo-
nument fos una cosa que en res
s'assemblés ais que fins ara
s.'han aixecat a Barcelona, âmb
aquesí nom 1 que a l'ensems
contribuís a la urbanització 1 or-
namentado d:aquella plaga de
manera que, en conjunt, consti-
tuís un homenatge a l'obra 1 per-
sonalitat de l'insigne poeta.

El monument consistirá en
una plataforma elevada sostm-
guda per un mur: mur 1 platafor-
ma serán el basament d'un ele-
ment vertical, obelisc o pal de
bandera, representado del geni
de Guimerá.

Es confiará a l'obra de formi-
gó, feta amb blocs simples i
grossos i no mes repassats peí
picapedrer, el treball d'expres-
sar tot el que aquest mur ha de
dir. Per damunt del parapet,
guaitarán les altes siluetes deis
xiprers, resseguint la geometría
de les pedrés.

L'element vertical que ha de
representar el geni de Guimerá,
será tractat com a pal de bande-

ra mes que com a
obelisc. Ha semblat
que la rigidesa de
1'obelisc egipci no
s'avenía amb l'espe-
nt del poeta 1 que, en
canvi, el flamejar de
la bandera catalana
s'adeia meravellosa-
ment amb la vo-
luntat del patrio-
ta.

Un bell motiu de
forma decorativa vol-
drá recordar el geni
que encap£alava ' el
diari «LA RENAI-
XENQA», dirigit per
Guimerá 1 será el co-
ronament del pal de
bandera, amb ele-
ments de bronze.

No cal descriure
amb detall la dis-
tribució de la plataforma ni el
tracar de les escales i jardins,
puix ben mdicat resta en ais gra-
vats que publiquem; pero sí que
hem de dir que la bandera, sim-
bol de Fesperit patriótic del poe-
ta, va acompanyada d'escultures
les quals recorden els aspectes
mes assenyalats del conjunt de
les obres de Guimerá. A cada
costat del pal s'aixecaran dos
grups; l'un representará 1'ideal
literari, la poesía guimeraniana:

El geni alat, símbol de la inspirado del poeta-patriote.

1 altre, l'ideal politic, el catala-
nisme romántic de Guimerá. En-
cuadrant, les escales que condui-
ran a la part mes alta de la pla-
taforma, hi haurá quatre esta-
túes recordant les obres drama-
tiques: «Gala Placidia», «Terra
Baixa»; «La Reina Vella» i «La
Baldirona» i, finalment, a l'ex-
trem de la plataforma, on aques-
ta s'unirá amb el carrer de Vic-
tor Hugo, dues grans figures es-
cultóriques representaran dos
grans poemes de Guimerá:
«L'Any mil » i «La Fi del Com-
te d'Urgell».

Aixó es un petit resúm del
projecte deis arquitectes, en el
qual, ben segur, es podran fer
algunes esmenes que, en defini-
tiva, ben poca cosa haurán de
modificar la totalitat del projec-
te presentat a l'Ajuntament de
Barcelona.

** *

La rigidesa de l'obelisc s'amoroseix al flamejar de la bandera.

I ara que el rnonument a Gui-
merás sembla que será aviat una
reaütat, nosaltres que en mo-
ments trágics per Catalunya
aprofitárem la idea del projecte
per a fins completament a part
d'aqaiesta obra que avui recia-
mem com una necessitat del
nostre esperit, volem explicar —
i ho fem com si ens confessessim
— un fet que, en els temps de la
Dictadura ens hauría costat. si
s'hagués descobert, un fort dis-
gust.
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Els presos i exüiats de Catalun-
ya sovint necessitaven l'ajut
material que eis cataians els ha-
viem de donar. De mii íormes i
inaneres naviero, recoliit caDais;
pero les necessitats eren tan
grans com les diticultats amb
que topavem per a poder acon-
seguir eis nostres. propósits,

La imaginació nostra no para-
va i la coiiiQinaciQ d'un progra-
ma era diiicü si al davant no s'hi
posava un nom, una cosa que
tos pretext per aportar a ránim
de la nostra gent la idea de qué
aqueil acte, aquell iestival o
aquella lectura de poesies, era
per a recaptar diners per ais
nostres presos i exüiats. .

Uns dies que l'Ennc Borras
actuava en un deis nostres tea-
tres i la Marganda Xirgu en un
altre, s'ens va acudir el donar
una representado de aMaria Ro-
sa», de buimerá, per aquest dos
artistes, representació que po-
dría celebrar-se en un gran tea-
tre bon amic Claudi Rigol, home
Catalunya.

Varem exposar la idea al nos-
treb on amic Claudi Rigol, home
de confianza de l'Ennc Borras i
ell que, malgrat no semblar-ho.
eia un sentimental com una ca-
sa, s'hi va entusiasmar prome-
tent-nos que en pariaria ais dos
grans artistes.

En Rigol era un home actiu i
a l'endemá em ya dir q ue l'En-
nc Borras havia donat el seu
consentiment i en quant a Mar-
ganda Xirgu, després d'una en-
trevista amb Josep M.a Sagaria,
el qual havia intentat amagar-li
ei veritable fi d'aquella repre-
sentació, la Xirgu va contestar-
li:

—No m^amagueu res al desso-
ta de les vos tres paraules. Sem-
pre vull saber el que faig i en
aquesta ocasió també. Digueu
ais vostres amics que la Xirgu
fa en aquesta circumstáncia go
que li demaneu i que... passi el
que vulgui!

La resposta de la gran actriu
ens va complaure i ho diem ayui
perqué era un deute que tenim
amb ella. En quan a PEnríe Bo-
rras, be prDu sab ell com jo he
dit sempre com sabia respondre
a les nostres demandes.

Una vegada obtingut el con-
sentiment deis dos artistes calía
donar un cert to patriótic a la
representació de «Maria Rosa» i
s'ens va ocórrer, a fi de qué la

gent tingues motiu d'assistir a
la representació, dir que era a
prolit del monument a Guimerá.
Aixó no podiem ier-ho sense el
consentiment de la Comissio
Executiva del monument i va
esser quan ens aarec,arem a casa
Lluis Duran i Ventosa amb el
proposit de demanar-Ji el degut
permis. El i^resident de la Co-
missió ens reoé amablement i
ens digué que ell no podía res-
pondre. afirmativament sense
consultar a les altres persones
de la Comissio. Quan vaig anar
a saber la resposta deiimtrva,
Lluis Duran va dirme:

—El que em. demana és molt
delicat, pero davant de la neces-
sitat de fer alguna cosa per els
nostres presos i exüiats, no en¿
hi podiem negar. Féu la repre-
sentació i féu de manera que
vmgui tota la gent possible i...
la Lomissió del monument a don
Ángel mai us demanará comptes
de. la festa.

Una gran multitud omplená
l'Olympia. Si el local hagués es-
tat tres vegades mes gran, tres
vegades s'hauria omplert. Artis-
ticament i económica la repre-
sentació de aMaria Rosa» va
ésser un gran éxit: els patriotes
necessitats varen ésser atesos i
quan vaig anar a comunicar a
Lluis Duran el resultat de la fes-
ta, somrient em digué:

—Encara que va venir molta
gent, deguereu recollir ben poca
cosa, perqué les despeses eren
moltes, veritat?

—Tantes, que encara s'hi han
perdut dmers — li varem res-
pondre, tremolant quasi be de
dir-li una semblant mentida...

Lluis Dunn no va insistir i
amb cara satisfeta ens va dir:

—Si en Guimerá ho pogués
veurer estic segur" que n'estaria
content igual que nosaltres per-
qué, si mes nó, hem fet una mica
d'art de casa nostra: oi?

Avui al parlar del projectat
monument a Guimerá teníem el
deure de fer públie aquest des-
interessat acte de la Comissio
Executiva.

Si en aquella representació de
«Maria Rosa» no s'obtingueren
resultats económics per al monu-
ment, en canvi, quan aquest
s'alci i es retalli damunt del cel
la nostra bandeía, de dintre el
cor de les pedrés daurades peí
sol i aixecades per l'amor deis
cataians al seu poeta, en sortirá

forta i vibrant una véü que dirá
a les generacions de cataians
que elles també serviren per a
portar l'ajut ais qui a la presó
i a 1'exili sofríen per haver comes
el gros pecat d'estimar la patria
llur.

R. VILARO i GUILLEMI

Consultori
Des d'aquesta secció, de la

que tindrá cura l'ARXIVER,
procurarem contestar setmanal-
ment les consultes que ens arri-
vin relatives a coses del tea-
tre cátala. Vol dir que facilita-
rem dades referents a íets, as-
pectes o moments de la his-
toria del nostre teatre. Tota per-
sona, dones, que tingui un dub-
te per esvair, una confusió nas-
cuda de la imprecisió d una da-
ta, interés per a averiguar quel-
com — per minso u oblidat
que sembli — pot adrecar-nos
1'oportuna pregunta, segur de
que será degudament evacuada.

Es poden saber unes coses i
ignorar-ne d'altres. On no abas-
tin la ciencia i els mitjans pro-
pis, mirarem de qué hi arribi
l'erudició deis llegidors, a qual
efecte els será tramesa la de-
manda. No cal dir que tindrem
a gran honor de publicar els
aclariments; amb aquests, els
noms deis autors deis mateixos.
Co que únicament es demana
és que sien les preguntes tan
clares i concises com farem de
manera que ho siguin les res-
postes.

Resta obert des d'ara el CON-
SULTORI, la utilitat i la no-
vetat del qual no hem de pon-
derar.
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L'actof proíessíonal
1' «amateur»

Constituida la « Federado Ca-
talana de Socielats de Teatre
Amateur» i podent disposar d'
una revista que ens permelrá
tractar des d'ara deis proble-
mes que afecten a la nostra es-
cena, comencarem a parlar de
les Societats «amateurs» en re-
lació amb el teatre professio-
nal; dues institucions que, en
el nostre concepte, han de col-
laborar ensems, i «sense entre-
bancar-se», a 1'avene del nos-
tre art dramátic.

Totes les discusions que he
escoltat ací i a l'eslranger so-
bre els perjudicis que es po-
den causar mutuamenl, han es-
tat degudes a qué cap d'elles
no s'ha situat en el lloc que li
correspon i ha invadit el camp
contrari. Provarem, dones, de
situar-Íes segons el noslre cri-
teri, que si de moment és fill
d'un bell somni, no dubto que
amb el temps será realitat.

La missió del teatre «ama-
teur » «no ha d'ésser ni pot és-
ser» la mateixa del teatre pro-
fessional.

En el terreny de la fotogra-
fía, on l'« amateurisme » ha arri-
bat a un punt envejable de per-
fecció, tenim un exemple pa-
lés. En els concursos i expo-
sicions d'aquest art, que sovin-
tegen arreu, veiem meravello-
ses realitzacions, tant dins l'as-
pecte artístic com en el técnic,
presentades pels aficionats.

Es que els professionals no
han arribat a perfeccionar-se
com els «amateurs»? Res d'
aixó. Es que la técnica profes-
sional és una técnica distinta i,
tot i coneixent sobradament la
deis aficionats, no poden em-
prar-la. Qui s'ha de guanyar la
vida amb l'aparell foLográfic, no
pot perdre el temps amb pro-
vatures. Necessita procediments
rápids i segurs dins del labo-
ratori i, sots el punt de vista
artístic, no passar del límit que
entengui la seva clientela. L'
interés del bon aficionat és en-
terament contrari: cercar efec-
tes i solucions que no hagi tro-

bat ningú, assajar procediments
inédits, fer-se ressó de les au-
dácies artístiques i no comp-
tar ni el temps ni les falles.
Amb poques variants, aquest
exemple pot servir per tota me-
na d'« amateurs».

L'actor professional ve obli-
gat a trobar solucions que li
permetin viure d'un treball sen-
se interrupció, En can vi, l'« a-
mateur» de bona fé pot actuar
amb una emoció real i amb un
mínim de fingiment, perqué es-
tá emocionat de veres. Pero com
que no ni ha naturalesa huma-
na que resisteixi aquesta emo-
ció dues vegades cada dia, Tac-
tor professional ha de trobar la
manera de fingir una emoció
que sembli real. Quan aquesta
« manera» és de bona qualitat,
filia d'una creació personal, és
Art. Que passa mes desaperce-
but i s'acosta mes a Tingcnua
realitat, com mes genial és 1'
artista. Quan la «manera» és
de baixa qualitat, no passa d'
una recepta vulgaríssima.

Així l'« amateur» que vol in-
vadir el camp professional es
troba amb qué l'art personal
és inimitable i que les recep-
tes son inferiorsala ingenua in-
terpretado.

De manera que l'alicionat que
imita Tactor, no arriba a pro-
fessional i és un mal «ama-
teur ». Quan Tactor treballa sen-
se ideal en resta Tofici; quan
T«amateur» no hi posa tota la
seva bona voluntat, el seu es-
forc i la seva emoció, no en
queda res.

Sembla que aqüestes conside-
racions ens portarien a la con-
clussió de qué T«amateur» no pot
passar a Tescena professional:
No ho cree així.

Tornem a girar els ulls vers
el camp de la fotografía. Allí,
quan un «amateur» ha passat
a professional, ha tingut de sub-
jectar-se a la técnica de Tofici,
pero totes les troballcs, solu-
cions i estudis que havia fet
quan no comptava el temps, li
han servit per introcluir a la
técnica professional nous ele-
ments que, alhora que li han
creat una personan* tat, han fet
avancar Tofid en els terrenys

de l'art i de la industria. L'im-
puls extraordinari que artística-
ment han assolit els estudis fo-
tografíes, n'és una prova.

Així mateix, T« amateur», que
porta alguna cosa a dins, en
passar al teatre haurá d'adop-
tar la técnica professional, pero
si realment té teanperament d'
artista, hi portará les solucions
personáis que un estudi cons-
Lant li han fet trobar en mig
deis esculls i entrebanes deis
elements heterogenis que s'acos-
tumen a aplegar dins los socie-
tats.

El teatre serios de tot el món
camina vers Tanullació del « di-
vo » i dona cada dia mes pres-
tigi al director. Els nos tres ac-
tors, tant professionals com «a-
mateurs», están encara una mi-
ca lluny de la disciplina rus-
sa, que obliga ais actors a ac-
ceptar els papers secundaris, si-
guí el que es vulga el seu pres-
tigi personal, i obliden massa
sovint que d'un paper ínfim n'
han fet els grans actors verita-
bles creacions. Aquesta falta de
disciplina dificulta bastant el
poder situar el teatre «ama-
teur » en el lloc que li pertoca
i que compleix la seva missió,
que jo cree que seria la de fer
un treball de laboratori estu-
dian t obres que les empreses
forcosament han de refusar, do-
nant a conéixer autors nous i
contribuint a la cultura popu-
lar i a Tesplai digne per miljá
del teatre.

Diuen que el teatre cátala es-
tá en crisi. Vertaderament és
de doldre que hi hagin tan po-
ques companyies catalanes d'un
conjunt, mes o menys discipli-
nat, acceptable. Potser troba -
riem la causa en qué abans es
nodria de la saba del teatre
«amateur» i aquest, fins ara,
estava endormiscat i no passa-
va d'una réplica difuinada d'u-
na cosa que anava baixant. Sor-
tosament avui es desvetlla i
hem d'esperar que treballará
amb entusiasme per perfeccio-
nar-se i per trobar el carní pro-
pi que ha de millorar-lo i ier-
ío apte per complir la missió
social que li escau.

Avui, des d'aquestes planes,
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em plau poder dir ais «ama-
tcurs»: ESTUDÍEU! No uscan-
seu d'estudiar i d'assajar. Bus-
quen interpretacions personáis.

No copieu el joc de cap ac-
tor celebrat. Estudieu el perso-
nalge en el llibre i copieu-lo
del natural; cercant entre les
vostres coneixences eltipus mes
aproximat a la idea que us ha
suggerit Fautor... i mes que res,
estudieu i llegiu!... llegiu for-
ea!

LLUIS MASRIERA.

Teatre Extranger
EL PER QUE D'AQUESTA

SECCIO
Es convenient que TEATRE

CÁTALA tingui les íinestres o-
bertes? Un viatge insistent al
voltant de nosaltres mateixos és
temptador, pero és infecund. No
s'ha de voler fer el que fan
els al tres, pero s'ha de saber
qué fan. El coneixement orien-
ta i eixampla.

La manca d'inquietud del que
se n'ha dit Teatre Cátala, ha
fet molt mal al Teatre Cátala
de soca i ral. Mentre arreu del
món existeix un teatre al mar-
ge del comercialisme, un tea-
tre que avanca i qué fa adep-
tes, nosaltres ens hem llancat a
la producció plaent, sense mal-
ctecaps ni problemes, d'csque-
na a l'época i de cara a les
captacions fácils. Ara paguem 1'
cnsopegada.

Des d'aquesta secció de Tea-
tro Estranger, oferirem ais llc-
gidors de TEATRE CÁTALA un
panorama mundial de Te tre.
íli passaran, en, barreja, ai ors
i obres, insinuacions i esgüards

.apunts i tanteigs, silueles i pro-
grames, etímentaris i parangons.

Trobem utilíssim que el que
fán els allres ens esperoni a
fer. i que el i* nial ge de noins
prestigiosos ens tr'egui del pre-
sent encall per a fer-nos cm-
prendre yies noves amb nous
desigs de joventut.

Així siguí!

DUES ESCOLES
Erns Toller és un miliLant del

comunisme alemany. La seva

obra, romántica i múltiple en
el scu romanticisme, va de ¡« L'
Home de la Multitüt» a « Vivim
amb magnificencia», de « Sang
a la porta» a «ParracS'>.

Toller, com a bon romántic,
és líric i idealista. Posa un cas
i el contrast entre el que és i
el que hauria d'ésser el saeseja,
Fencrespa, el fa udolar.

< Kinkerman» és un deis ti-
pus mes representatius de Fes-
cola. Es el mutilat de la gran
guerra, privat per la mutilado
de tot fecund goig carnal. Kin-
kerman crida ei seu dol, fa pa-
tcnt la seva angoixa, marca l'e-
goisme deis hómes, es revolta
contra els que Fhan aprofitat i
Fabandonen. La gloria! El ninot
de parracs entre ninots de par-
raes que és Fésser huma, des-
prés de la gloria es sitúa en,.el
seu lloc i en la seva lluita. El
vencedor és vencut per la poca
germanor social, per l'aferrissa-
ment de la lluita per la vida,
i per Finstint individualista de
gaubanca.

Ernst Mann o posa un heroi
nou al heroi de Toller. Ernst
Mann és hitleriá i és Fautor
de «La moral de la forca», un
llibre hitlerianament classicista
i conservador.

L'heroi de Ernst Mann sostin-
drá en Fescena la moral de la
forca sostinguda en el llibre.
Si Kinkermann—per exemple—,
rebé una ferida greu en la llui-
ta peí bé comú, per qué ha de
voler ésser una carrega pels
seus conciutadans? Els actes he-
roics s'han de portar fins les
darreres conseqüéncies. Un he-
roi mutilat ha de saber que el
suicidi és la lliberació definiti-
va. Per qué udola Kinkerman?
Perqué és un feble, un covard.
Un tret a temps Fhauria lli-
foerat de Finútil i espectacular
calvan. L'heroi de Ernst Mann
és suicida.

Res com el tealre, que és tea-
tre, per a estudiar una época.
Si un teatre decoratiu ens dona
vagament 1'anécdota, un teatre
de vida i d'idea ens en dona
Fesséncia, Fesperit.

V Alemany a actual es pot es-
tudiar meravellosament con -
frontant els comunistes román-

tics de Toller i els conserva-
dorismes classicistes i hitlarians
d'un Ernst Mann.

«SUR L'AUTRE R1YE»
Auguste Villeroy, amb «Sur

Fautre rive», ha escrit una obra
d'esperitisme. Diriem millor si
üiguéssim que ha escrit una obra
d'interrogacions al mes enllá:
F al tre ribatge.

La influencia de : Maeterlinck
hi és visible, el Maeterlink de:
« La Puissañce des Morts » i de
les interrogacions i els silencis
nielafísics.

Els anglesos —*John Gals-
worthy per damunt de tots —
han utilitzat el misteri d'un al-
tre faisó: el misteri peí misteri.

El gran poeta belga Finterro-
ga, l'escomet, cerca expremer-
la. Les mans de les gérmanés
de Tintagiles colpegen debadés,
amb grans cops de puny, les
portes tancades.

Davant d'una immensá fáca-
na, de porta única i sense fi-
nestres, acaba «Sur Fautre ri-
ve », Fobra maeterlinckiana d'
Auguste Villeroy. «El Destí lé
molts enginys per defugir les
preguntes deis homes». «No
tots els espectres son ombres».
« Tots som morts que retornem
a l a Terra». Conéixer la veri-
tat. Entendre!»

Com en Maeterlinck, les inter-
rogacions, en Villeroy no tenen
pas resposta. Cal caminar din-
tre Fombra de la mort a les
palpentes si es vol trobar'

« Sur Fautre rive», en aqups-
tes nostres notes, vól dir un
deis aspectes múltiples del tea-
tre del món, inconreat a Cata-
lunya. Ací en tenen prou, i n;

han volgut prou, amb un teatre
cátala sense preocupacions, sen-
s'e problemes, sense inquietuds,
sense originalitats, ressó del tea-
tre francés de bulevard i de V
cslracahada madrilenya.

Pels teatres del món hi pas-
sa el temps. Peí. nostre no hi
passa. Ni hi passa cap vent re-
novador. Anem fent i l'anar fent
és la mort. Teatre que juga i
es desintegra no serveix sino
per a joc i per a justificar els
desinteressaments.

Pobre teatre, el Tealre Cátala,
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quan, després d'un vol pels es-
cenaris d'Europa, ja hi ha qui
no troba que se li pugui fer
allra aportado que una obra
de Francis de Croisset!

PANFEROF
Panferof — junl amb Leonof,

Fcdin, Tikhonof, la Séifulina,
Kirchon, Afinaguenof i Bczy-
mensky — forma part de la di-
recció de: «Les Associacions Li-
teráries Soviétiques».

Pcnferof ha portal al. teatre
el seu «Brusski». «Brusski ésun
ampie quadro de la transforma-
do agraria russa. «El Ciment ,
de Gladkof, en la novel-la, re-
presenta la transformado in-
dustrial.

«Brusski» té mis grans ho-
ritzons de poema épic que ens
porten a Raymond. Cap obra
catalana de pagesos — i aixó
que diuen que el nostre teatro
ja s'ha atipat de gent del camp
— no ens en donaría idea.

Hi ha unes escenes de page-
sos vells que arriben direcía-
ment al poblé. Aquests pagesos
son els qui, tenint el Volga a
prop, i en temps ele seca, de-
manen a l'ícon el miracle de
la pinja i no atinen a creuar
un canal. Oh, la visió d'aque-
lla Verge que porta un tall de
carn a la má, carn renovella-
da cada día, i amb ella la Ver-
ge guareix les malalties deis pai-
sans! Cal esmentar també la vi-
sió que els pagesos teñen de la
maquina: la máquina es cansa-
ra si la fan anar de pressa; la
maquina treballa a marxa len-
ta. En l'obra hi ha acles de
sabotage d'una imaginado en-
roentida. El sorrut Monkel, que
emmatzina les abelles, és tot
un tipus de paisa rus: avar i
venjatiu. Es cll qui amenaca
amb el foc que es menjará les
cullites: el gall vcrmell. També
esmentarem les figures de Jarka
i del tártar Akhemtka.

Davant d'aquest teatre, fort
i pie de saba, com ens sembla
una minotada la facácia on vers
flexuós de qualsevol senyor de
Vic o d'Igualada, buit i deco-
ratiu. Obres, amb la vigoria de
la de Panferof, fan que ens ri-
guem de les anecdotes de ca-

nyella i pebre d'una burgesia
de superficie i de veslit, que
apartem els ulls de les escenes
llepafils d'amor mes o menys
clenxinat i decorat.

RAMÓN VINYES.

Antonia Morató

El darrer mes d'agost ha cs-
tat fatal per a el tealre cátala.
A mes de Doménec Aymerich,
traspassá l'actriu jove Antonia
Morató Periu, componenl de la
companyia del Romea. Pol dir-
se de Antonia Morató que ha
final a l'instant precís que co-
mencava de fer-se un nom en-
tre els intérprets catalans. Vin-
guda fa tot just tres anys d'A-
m erica on s'inicia artísticament,
fou contractada arran de la se-
va arribada per l'empresa del
Talia, l'elenc del qual encapsa-
lava aleshores Assumpció Ca-
sáis. En la temporada de 1930-
1931 va entrar Antonia Morató
al Romea. Els seus mérits, tan
palesos com la seva modestia,
li valguercn d'ésser reajustada
per a la temporada de 1931-32.

Els cognoms Morató Periu le-
ñen al teatre cátala una ascen-
dencia honrosa. Antonia Mora-
ló. jove i entusiasta, es feu re-
marcar ben tost tan per la seva
comprensió com per la gracia
i la justesa amb qué encertava
a produir-se.

La companyia
«amateur» Carbo-

nell, de Sitges
Al nostre entendre, una com-

panyia d'aficionats no té rao
d'existir sino és per represen-
tar obres que en un teatre de
professionals — que té d'aten-
dre el públie que paga — no po-
den donar-se. Una de les feines
mes inútils d'aquest món és la
que realitzen els que, per pur
amor al teatre, representen les
obres mes tronades del reperto-
ri. Una agrupado idealista,
dones, té l'OBLIGACIO de re-
presentar obres que sotraguejin
l'ambient, que siguin una avan-
cada en vistes al futur, o bé de
reivindicar obres o autors de
mérit, no represenlats usual-
ment.

En aquest sentit treballa aSil-
ges, ja fa tres estius, la compa-
nyia que dirigeix el notable pin-
tor Artur Carbonell. Debutaren
amb « Orfeu», de Jean Cocteau;
seguiren amb «Caps de recan-
vi», de J. V. Pellerin, i aquest
any han donat, commemorant
el centenari de Goethe, «Eg-
mont». El qui conegui l'obra
pictórica de Carbonell no s'es-
tranyara d'aquesta línia. Carbo-
nell és un deis entusiastes jo-
ves pintors que cultiven l'idea-
lisme. (I un deis pocs que ho
fan bé). Juga admirablement els
mes bells colors i les mes fo-
lies ratlles. Al mateix temps,
pero, ret cuite a la realitat ofi-
cial, i la seva pintura «normal »
és de la millor qualitat. Es,
exactament, el criteri artístic se-
guit per la companyia de Sit-
ges. Esser sensibles a les mes
ardides innovacions, ais cri's
mes aguts, tot estimant i valo-
rant els valors permanehts.

Amb la seva tasca, la compa-
nyia dirigida per Artur Carbo-
nell. ha seguit fidelment la mes
pura tradició sitgetana. Fa
molts anys. Rossinyol va desco-
brir aquest poblé i el va fer
viure portant-li la última páran-
la del modernisme. D'aleshores
enea, Sitgcs, o almenys una pe-
tita minoría deis seus habitants,
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han volgut viure al dia. Des-
prés de Rossinyol, Sitges torna
a ésser el centre de les inno-
vacions artístiques a Catalunya,
amb el grup de «L'Amic de les
Arts» i el famós miting deis
«7 davant el Cenlaure >>. Final-
ment, Carbonell i els seus col-
laboradors han recollit la ban-
dera de la inquietud i la fan
tremolar a tots els vents de 1'
ardidesa.

Amb tota solemnitat, Rossi-
nyol entra a Sitges les ducs te-
les del Greco que hi ha al
« Cau-Ferrat». Amb tola violen-
cia, Carbonell hi representa el
mite d'« Orfeu», en la visió de
Fautor de «Les enfanls terri-
bles ». Tot Sitges ana a rebre
amb palmes les obres del pin-
tor de Creta, la multitud sedui-
da per la bonhomia del funda-
dor del «Cau». Un nodrit es-
camot de bacants modernes es-
broncá joiosament la testa mu-
tilada d'Orfeu, irritáis per l'au-
dácia rosada de Carbonell.

* * *

La nit d'« Orfeu» fou memo-
rable. De molts dies abans ja
s'anunciava la tempesta que es
va desfermar el primer de se-
tembre de 1930. Els protestata-
ris — la major part d'ells, és
ciar, no coneixien l'obra, ni 1'
autor, ni altres coses — ja s'
armaven per la batalla. Els fi-
dels s'aprestaven a la defensa.
Abans de comencar planava da-
munt la sala un silenci eixor-
dador. Els actors, a dins, eren
presa del major nerviosisme. El
director ordena que tirin teló a-
munt, i apareix damunt d'es-
cena el famós cavall que dialo-
ga amb el protagonista. Abans
d'obrir la boca Orfeu li cau a
sobre una allau de xiulets, crits,
improperis. L'actor, pero, no s*
immuta i engega. Les bacants
també volen sentir el qué diu i
paren la gresca. Pero el cavall
li revela els mots misteriosos:
M., E., R., etz. Ai, pobre Orfeu!
Ara descobrim la finor de les
bacants que se't mengen a xiu-
lets. I així tota la representa-
do. Com mes crits mes s'enar-
dien els actors, i els fidels, el
cor palpitant i l'orella atenta,

sentiem, per damunt la pudor
deis xiulets, els planys d'Eurí-
dice i l'angoixa d'Orfeu, i vé-
iem la Mort com entrava i sor-
tia pels miralls, i l'aparició del
diví vidrier, i de la realitat le-
galista.

L'any passat, «Caps de recan-
vi». Som en un altre pía. Pel-
lerin s'aprofita de la lécnica del
cinema, i ens dona, en unes
escenes reexidíssimes, ránima
inquieta del seu heroi. Peí nos-
tre gust, de les tres obres que
porta representades la compa-
nyia de Sitges, és aquesta la
millor. La que ens ha impres-
sionat mes profundament. L'hc-
roi de « Caps de recan vi» pateix
d'aquell «mal del segle» i d'a-
quell desig d'evadir-se que ja
es manifestá en Lafayette em-
penyent-lo cap a América, i que
té en literatura una obra capdal

en c Vasco», de Marc Chadour-
ne. El protagonista de l'obra de
Pellerin és un d'aquells mi-
nyons que la guerra destrocá
moralment, i que s'endinsen en
el seu món interior a la recer-
ca de paradisos perduts. Per
aixó « Caps de recanvi» ha es-
tat, de les tres, l'obra que ens
ha impressionat mes, perqué
hem estimat el protagonista, i
mentalment hem saltat de la
nostra butaca a incorporar-nos
al personatge.

D'«Egmont» no cal dir-ne
res, perqué recentment n'han
parlat els periódics, i és prou
coneguda de tothom l'obra de
Goethe.

Hem parlat ja de la direcció.
Afegim només que el gust ex-
quisit d'En Carbonell assoleix

Daniel Planas 1 María deis Dolors Bertrán, en una escena d'«Egmont», interpretada amb una
delicadesa i eroocló remarcable», (poto. Ros»inyol).
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una presentado perfecta. Llums,
decorat, vestuari, tol es valo-
ritza exactament i pren un gran
relleu.

En quant ais intérprets, el di-
rector compta amb un Man-
gle básic: la primera actriu, Ma-
ría Dolors Bertrán, i els pri-
mers actors Josep Miravent i
Daniel Planes.

Ens plauria que aquesta com-
panyia d'aficionats pogués pre-
sentar-se aviat a Barcelona, per-
qué el nombres públic que sent
fam de bon teatre i de bona
interpretació pogués admirar el
treball de María Dolors Ber-
trán. Estem segurs que la pre-
sentado, en una escena barce-
lonina, d'aquesta noia, causaría
veritable sensació. El públic
que, distret, aniria a veure una
burgeseta, es trobaria, atordit,
en presencia d'un temperament
dramátic formidable, d'una ac-
triu « amateur » que, interpre-
tant la Clara d'« Egmont <-, ha
assolit un nivell que poques ac-
trius professionals alenyen. Li
fan molt bon costat els seus
companys. Josep Miravent té la
fuga, l'entusiasme, l'apassiona-
ment deis millors actors joves.
Daniel Planes és contingut, té
una veu molt ben malisada i
un gest harmonía El que fa,
pero, que tots tres siguin uns
excellents actors és que saben
perfectament el qué teñen en-
tre mans, que coneixen tot el
teatre que es pot conéixer, que
son, en fi, tres persones intelli-
gents amb les quals En Car-
bonell hi pot comptar absolu-
tament.

Projectes per al fulur?, hem
preguntat al director de l'agru-
pament. Seguir — ens ha res-
post — la trajectória que hem
emprés. Tenim en esludi obres
de Bernard, Lenormand, Piran-
dello, Bontempelli, les quals al-
ternarem amb les obres mes
agressives i andacioses deis mes
nous autors.

Esperem que ben aviaí, Bar-
celona pugui admirar la com-
panyia de Sitges.

RAMÓN PLANES.

EL II CONCURS DE
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«AMATEUR»

La vertadera importancia que
arreu del món ha estat neces-
sari atorgar a l'art teatral, ha
servit de guiatge a un nucli d'.
entusiastes animadors de la nos-
tra escena per a proceair a la
creació d'un agrupament nado-
nal de totes aquelies compa-
nyies que conreuen el teatre ca-
íala «amateur». A la crida han
respost cordialment aquells e-
lencs integrats per vertaders
amants del teatre nostre, sot-
mesos a una direcció solvent i
sempre dispostos al sacrifici en
un anhel constant de superado.
En un mot: els veritables « ama-
teurs».

Avui, Catalunya, compta amb
un organisme propulsor i re-
gulador del leatre cátala d'afi-
cionats, la finalitat básica del
qual és de contribuir a la cultu-
ra del poblé per mitjá del tea-
tre i d'aconseguir un eficient
floreixement d'aquesta manifes-
tado completíssima d'arí, anant
a la recerca de noves promo-
cions d'intérprets i de públic.
Aquest organisme és la « Fede-
rado Catalana de Societats de
Teatre Amateur».

La Federació, d'acord amb els
seus Estatuís, ha convocat el

II Concurs de Teatre Cátala
Amateur» (el primer, com és
sabut, fou organitzat la prima-
vera de I'an3r passat per l'« As-
sociació de Teatre Selecte») i
hom recordará que obtingue un
reeiximent prometedor d'acon-

seguir per al teatre « amateur »
un nivell envejable en infon-
drer-li un sentit d'altes respon-
sabilitats.

Enguany, les obres declara-
des obligatóries també sóndues,
de les quals les companyies han
d'elegir-ne una i a mes inscriu-
re amb carácter lliure una al-
tra obra en un acte o un acte
d'una de mes. Les obligatóries
d'aquest II Concurs, son: «La
Moría», de l'admirat Pompeu
Crehuet, i « Un cop d'estat»,
del prestigios comediógraf Pous
i Pagés. Dues tendéncies, dues
formes teatrals; a la vibrado
constant de l'obra mes Ira de
Creuhet, ha estat oposada una
comedia fina, bellament escri-
ta, de Pous i Pagés. Ambdues
obres les hem vistes represen-
tades diverses vegades per nu-
clis d'aficionats, pero podem es-
tar segurs que en el curs d'a-
questa competició les veurem
realitzades amb una completís-
sima perfecció. Recordem les
actuacions en el concurs de 1'
any passat i algunes interpre-
tacions les retindrem sempre
com a immillorables.

D'ací uns dies, la «Federa-
ció » convocará Assemblea ge-
neral, en la qual posará a la
consideració deis representants
de les companyies federades el
Reglament d'aquest concurs, de-
cidint-se aleshores la data que
comentaran les representacions,
forma de celebrar-Íes i proce-
dí r a concretar tots aquells as-
pectes que derivin la mes per-
fecta organització.

Com sigui que únicament po-
dran prendre-hi parí les com-
panyies que integren la «Fe-
deració », cal que aquells elenes
que desitjin concorre-hi, formu-
lin quan mes aviat millor la
seva demanda d'ingrés, la qual
deuran adrecar al senyor Pre-
sident de la « Federació Ca-
talana de Societals de Tealre
Amateur», Bailen, 72, Barce-
lona.

Aspirem a veure tots els nos-
tres « amateurs » en el resorgi-
ment del teatre cátala.

CLAUDI FERNANDEZ.
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T e a t r e C á t a l a
« A m a t e u r »

BARCELONA

Casal Cátala República del
Coll. — El quadro dramátic que
dingeix Ricard Pomar, va repre-
sentar el día 18 de setembre,
aMaria Rosa», d; Ángel Guimerá,
secundat. per la senyora Llobet,
la senyoreta Munt i els senyors
Guitart, Román, Llimona i Maí-
llo.

Societat Obrera «L'Artesá»,
de Gracia. — El diumenge, día
18 de setembre, aquesta societat
va inaugurar la temporada tea-
tral, posant en escena «L'hostal
de la Gloria», de Josep M.a de
Sagarra, baix la direcció de
Francesc Martínez.

ARGENTONA

El diumenge, dia 18 de setem-
bre, la secció d'infants de la co-
lonia estiuenca, va representar
la comedia lirica de Josep M.a

Folch i Torres, mtisica del mes-
tre Enric Torra, «Musset i Ber-
nadeta», segons el següent re-
partiment: ««Musset», -Montse-
rrat Roca; «Bernadeta», Isabel
Bolívar; «Francisca», María
Sans; «Senyoreta Gloria», María
Monné; «Mercé», Avelina To-
rras; «LlorenC», Manuel Conde;
«Roe», Manuel Errando; «Llucie-
ta», Mimí Conde; «Belluguet»,
Pere Errando.

HOSTALRIC

Teatre Pretórium. — Sha ce-
lebrat en aquest teatre un ho-
menatge al comediógraf Josep
M.a Arnau, gloria de l'escena ca-
talana. En lloc preferent hom va
col-locar, voltat de branques de
Uorer, el retrat de l'homanetjat,
cedit galantment per l'«Ateneu
Arenyenc». El quadro dramátic
de l'enütat va representar dig-
nament i amb tota pulcritud, la
comedia «Dones», de Til-lustre
autor arenyenc. Fou molt elogiat
el decorat que pinta expressa-
ment el senyor Joan Terrer.

El senyor Tosep M.a Miauel
Vergés va llegir un estudi acaba-
dissim de la personalitat d'Ar-
rau com a comediógraf, el qual
fou entusiastament aulaudit. el
mateix que mossén Josep Palo-
raer, que havia estat amic de Jo-
sep M.a Arnau i que delecta Tau-

ditori amb un interessant parla-
ment sobre «Arnau, íntim».

Els organitzadors de la festa i
els que hi prengueren part me-
reixen l'elogi de tots els admira-
dors d'un d'els prestigis mes só-
lids del teatre cátala.

IGUALADA
Ben adolorits hem de comuni-

car ais nostres lectors, la mort
del notable aficionat en Josep
Galtés i Cardús d'Igualada, pri-
mer actor i director que fou de
la Secció de teatre de l'Ateneu
Igualadí, guanyadors del Premi
Copa Cañáis en el Primer Con-
curs d'Amateurs.

No cal dir qu'ens associém al
dol que aquella Agrupació ha de
sentir per haver perdut un com-
pany tant. estimat i que pels
seus mereixements artistics s*
hávia fet digne deis mes grans
elogis.

MANRESA
Ateneu Obrer Manresá. — En

les ultimes funcions que han tin-
gut lloc en aquesta entitat,
s'han representad: «Gent de
Mar» de Riera i Bertrán; i l'es-
trena d'un dramet en un acte del
iove manresá, Lluis Figueres i
Roca, titulat: «Camins mal fres-
sats». Aquesta obreta fou molt
cellebrada peí públic de la casa,
i obliga al seu autor a sortir a
escena per a rebre una expontá-
nea ovacíó. L'obreta, per ésser
la primera del seu autor, es molt
ncceotable i te moments de una
forca dramática ben conmove-
dora.

Teatre Joventut Carlista.—El
quadro d'aficionats d'aquesta
entitat, ha representat, amb
Kona interpretado. el drama «El
Presiri» i la comedia «Per punt».

SANT ESTEVE D'ORDAL
Centre Ordalenc. — L'Agru-

pa ció Artística d'Ordal va jepre-
sentar darrerament amb forca
éxit, la comedia «L'hereuet de la
Ferrería», de L. Vidal, i el sai-
net de Pau Roses, «Blanc i Ne-
gre». Tots els intérprets varen
ésser molt aplaudits.

TARRAGONA
Academia Católica. — S'ha

donat la tercera i última sessió
de titelles a carree de l'artista
Dido. Han estat representades
amb molt d'éxit les obres «El
pot de llet», «Els coberts de pla-
ta» i «Sota el pont de Nostra
Senyora de París».

NOTICIARI
Fins ara comptem amb la col-la-

boració, degudament autoritza-
da, deis següents escriptors i
artistes :

Lola Anglada, Joan Arús,
Avelí Artís, Marc-Jesús Bertrán,
Prudenci Bertrana, Joaquím
Biosca, Cario Boselli (Milano)
Lluís M. Bransuela, Aureli Cap-
many, Ambrosi Carrión, Pere
Cavallé, Miquel Clivillé, Ángel
Fernández, Ventura Gassol,
Adriá Gual, Pere Guilanyá (Pa-
rís), Josep M.a López Picó, Sal-
vatore Lo Prestí (Catánia), En-
ric Lluelles, J. Malagarriga, J.
Manetes, Rafael Marquina (Ma-
drid), Apeles Mestres, J. Millas
Raurell, Carme Montoriol, Al-
fons Nadal, Miquel de Palol, J.
Pardellans, Alexandre Plana,
Ramón Planes, Ángel Pons i
Guitard, Josep Pous i Pagés, ] .
Puig Puja des, Tosen Rocarol, T-
Roig i Llop, J. Rosquelles, J.
Roure i Torent. D. Santsalva-
dor. Caries Soldevila. MarCal
Trilla, Liuís Vía, Plácid Vidal i
Ramón Vilaró.

Anotem amb ver sentiment la
oérdua de Francesca Ganglio Al-
boix, popular sastressa de tea-
tres coneguda amb el sobrenom
de «Paouita». La senyora Gan-
elio aplica, ereneralment, els
coneixements i la práctica asso-
lits al liare de la seva carrera al
lluiment deis generes de revista
i de sarsuela, moltes de les ob-í-es
deis auals valeueren a l'acredi-
tada sastresa éxits forga assen-
valats. Aixó no vol dir oue les
recades aue aporta la seva espe-
cialitat a la presenta ció de Dro-
duccions catalanes no realitzes
el seu comes amb un encert i una
cura remarcables. Guardin's de
mentir, per exemple. els traaos
<̂ e «Nansica» (rTQT2V i els de
l'onereta «El Giravoll de Maie»
f TQ28V Francesca Ganglio tras-
nassá el dia 21 del mes HUP aca-
ba de transcorrer. R. E. P.

En entrar en manuina an-uest
número, ens comuniquen la tris-
ta nova de la mort del nostre
amic c?».nssrm i col-laborador el
m'nfor Toanin"m Biosca. Avui no
rvxleír] fer mes nue manifestar
(Tnnn manera bre^i y raoida el
nostre dolor npr la perdua del
companv entranyable.

Imp. Rápidas Valla.—Ta^as, 4


