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POSSIBILITATS
DEL TEATRE
CÁTALA

Hom conta de Valentí Almi-
rall que en brindar en un ban-
quet amb el qual fou obsequiat
pels seus amics i admiradors,
amb motiu de la publicado de
la seva obra mestra, «Lo Ca-
talanisme», digué que els ideáis
reivindicadors de Catalunya no
triomfarien del tot fins que les
meuques (substituim una parau-
la mes expressiva) es fessin ca-
talanistes. La forma contundenl,
tallant i aspra que emprava so-
vint el precursor del catalanis-
me polític, dona un aire de
« boutade » a l'anécdota que re-
portem. No costa, pero, gaire
de comprendre com la frase de
rAlmirall tenia un significat i
una transcendencia innegables.
Un ideal per a tots ha d'ésser
entes i compartit per la majo-
ria; ha de saturar totes les ca-
pes socials, sense deixar cap
zona exempta.

El mateix principi podem a-
plicar al nostre Teatre, que no
sera verament nacional, en
l'amplitud del mot, mentre no
reflecteixi, en varietat de ma-
tisos, el complex, inexplorat en-
cara, de la vida social catala-
na. Aixó en quan al radi de
l'activitat creadora de Fautor,
car en co que respecta a la di-
fusió del Teatre cátala, hauriem

d'aconseguir que tots els gustos,
totes les tendéncies, les mane-
res d'ésser i de compendre, les
exigéncies deis selectes com
també les barroeries ínfimes in-
separables de certa mena de
gent, es yeiessin interpretats en
cátala, cada cosa en el seu lloc
adequat i satisfent les necessi-
tats o predileccions de tots els
públics.

Una sola manera de concebre
el Teatre cátala, és fonamen-
talment oposada al carácter i
finalitat d'aquesta inslilueió, que
ha d'arribar a tothom i satisfer
una profusa varietat de laran-
nas, temperaments i ideologies.
Una cosa no n'exclou pas una
altra. Que facin Tealre costu-
mista, patriarcal i absent d'in-
quietuds els que s'hi sentin a-
trets. Uns altres poden escriu-
re i representar Teatre burgés,
banal, flonjo, sense preocupa-
cions ni transcendéncies. Hi ha
camp per correr en el Tea-
tre revolucionan, d'idees, de te-
si, de masses; co que se'n din
art teatral d'avancada. Resta
marge sobrer per al Teatre di-
dactic i per al d'enlreteniment.
per a les comedies sense da-
mes o sense homes... No fem
esearafalls, salvant el criteri
particular, del Teatre xavacá.
groller, de suburbi inculte ni
ens semblaría malament, amb
les salvetats personáis esmenta-
cíes. un Teatre clandestí, a por-
ta tancada, si és que aquest ge-
nere abjecte pot teñir afeccio-

náis. Co interessant per nosal-
tres, és que el Teatre cátala
siguí múltiple i vari, que no
es tanqui en un sector deter-
minat, ni es limiti a plaure o
a intentar-ho, que aquest és de-
vegades el cas, a una clientela
feta a motilo i tallada en un
mateix patró.

Quan es fa blasme, per exem-
ple, del Teatre que hom ano-
mena analfabet, com es podrí en
blasmar en sentit contrari al-
tres maneres de fer Teatre, cal
destriar dos aspectes que no
haurien de confondre's. Hom
combat, amb un lloable desig
de depuració i de dignitat ar-
tística, 1'existencia i la manifes-
tado d'un genere teatral incul-
te., que tendeix a satisfer els
instints primaris de les multi-
tuds. Cal teñir, pero, en comp-
te que a tots els palsos i en
lotes les literatures ha existit
sempre aquesta expressió bai-
xa del teatre i si no és possi-
ble desarrelar-la del tot, hem
d'admetre que a Catalunya es
produeixi en cátala. Seria no-
més que un aspecte de la nos-
tra escena, sino es convertís, de
retop i per contrasl, en una
acusació pels qui aspiren a una
perfecció cultural de l'art dra-
mátic cátala i no han encertat
a fer la eficac ni viable. Els
niateixos reptes es feien abans
a les «gatades» i a les «pa-
rodies », com també a les pu-
blicacions d'un humorisme xa-
ró i baix de sostre i, en canvi,
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devem a unes i a altres, a Ira-
vés del temps i passant pcl gar-
bell d'una depurado que tard o
d'hora havia de venir, que la
nostra gent comencés a inte-
ressar-se per les coses catala-
nes, expressades en cátala.

I aixó que diem del Teatre
vulgar, ho podriem extendre a
altres manifestacions oposades
de Fart dramátic. Per dir-ho en
poques paraules: no ens fa nosa
el Teatre plebeu ni les repre-
scntacions bañáis de sala de te.
Aspirem a que cap estamcnt
del nostre poblé es trobi des-
interessat o desintcgrat del Tea-
tre cátala. De la varietat i del
contrast de generes provenen
restímul. les influencies mú'u^s
en co que hi hagi d'aprofi'able
— no hi ha res negligible en
absolut — i l'eliminació quasi
automática deis elements im-
purs.

Si volem que tots els catalans
sentin. cadascú a la seva mane-
ra, l'esperit racial de la cata-
lanitat, hem de desitjár també
que el Teatre es diversifiqui i
s'estengui d'aital manera, que
no hi hagi cap ciutadá que no
trobi en un lloc o altre la rea-
lització teatral que mes s'avin-
gui a les seves predileccions.

Solament així podrem parlar
de Teatre Nacional, que no vol
dir pas concentrado, ni impo-
sició d'un tipus artíslie deter-
minat, i obrirem a la nostra
escena un horitzó de possibili-
tats inesgotables.

El Teatre Cátala no té problema
Només sabent que és el tea-

tre una font de paradoxes, arri-
ba hom a explicar-se que un
escriptor racialment opimis'a -
com és Caries Soldcvila, es
complagui en emprár la nota
tétrica per a parlar de coses
de l'escena catalana. Al mal de
qué un horae de la pondera-
do i de Fautoritat de Caries
Soldevila s'expressi en to me-
langiós, s'hi afegeix el que re-
sulta de les deriyacions que de
llurs comentaris es segueixen.

Rcduint al mínim el panora-
ma, s'ha dolgut suara Soldevi-
la de qué no hi hagi enejuany
mes que un sol teatre cátala. La
queixa ha determinal la prime-
ra fflossa. a carree, aquest con,
d'^nric T luelles, que endut per
Fafany d'extremar les coses, ha
involucrat en la replica res
menys que FEstatiit de Cata-
lunva i la potencialitat cultu-»
ral i artística de la térra. Llue-
lles, que demostra teñir del tea-
tre cátala — del moraent ac-
tual del teatre cátala — una
visió catastrófica alleujada, a
penes, per una débil clariana,
basa Fesnatec en el fet d'haver-
li fracassat unes gesions enca-
minades a obtenir una sala per
a teatre cátala, a mes de la
de que ja disposem. Posat a
dir, declara que el veritable
problema del teatre cátala rau
en la manca d'un local, afirma-
do que haurá sorprés a mol-
la gent.

Co que ens doldria de debo
fora que les glosses augmen-
tessin. i que del plany de Sol-
devila i de la dissort de Llue-
lles arribes a deduir-ne algú
conside.racions poc falagucrcs
per al present del teatre cáta-
la, que a mi em sembla pros-
per i esponerós com mai. Pas-
so que es culpi al teatre de no
respondre a la densita,t i a Fes-
plendor de la ürbs, pendent de
catalanització; mancada de la
poblado flotant que afavoreix
a altres capitals; que li siga ti-
ra t en cara el no haver cami-
nat al pas de la política o al
de determinades insíitucions de
carácter cultural retret que no

em costaría gaire de rebatre i
que enclou. tanruateix, una in-
justicia. No admeto, en canvi,
que peí fet d'haver-hi a Bar-
celona una sola escena normal,
es faci correr que no ha arribat
el teatre cátala a un grau d'es-
plendor i de maturitat impre-
vi st trenta o quaranta anys en-
rera. No pretenc, ni de bon
troc, donar a engendre que to-
tes li ponguin. Molt menvs que
hagi assolit la superació i la
puixanca desitiables. Em limi-
to a constatar com al voltant
de les malvestats que es diu
pesen al damunt del teatre cá-
tala, hi ha hagut sempre mes
na que format^e i com ni ar-
tística ni literáriament desdiu
la nostra producció escénica de
co que. anomena Soldevila el
moment historie i punt geográ-
fic actuáis.

Les ganes de compiar amb
mes d'un teatre poden ésser
compartides, de moment, pels
autors i els comediants amb si-
tuació d'excedéncia foreosa. No
cree, amb tot, que la sofrenca
deis primers pogués guarir-se
peí fet de que els teatres que
representessin en cátala fossin
dos, en comptes d'un. Aquesls
cinc anys darrers — no cal a-
nar mes lluny — actuaren a
l'ensems el Romea i el Nove-
tai s. Per ventura hem oblidat
els blasme i els penjaments a-
drecats per gran nombre de cen-
sors a les empreses i a les
obres, ádhuc al públie que a-
nava a veure aqüestes? L'ex-
periencia ha ensenyat com da-
rrera de molts escrits apocalíp-
tics, de moltes veus de protesta,
de molts anhels renovadors, sol
amagar-s'hi Fautor freturós d'o-
brir se pas a cops de puny. Que
hi ha analitzadors repatanis i
lle.pafils que judiquen amb el
roe a la faixa, que sol ésser
en aCmest cas concret el ma-
nuscrit a punt de solfa. Que
mantés campanves en contra
del teatre cátala, i no de les
menys violentes, han depés del
refús o de Facceptació d'una
obra. La massa, pero, que no
matisa, que román al marge
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del fangar, llegeix els diaris,
heu esment de les prediques i
Lreu de tot plegat la consequén-
cia de que el teatre cátala és un
romaneo que no val la pena.

Cree, i tinc la pretensió de
que el meu parer valgui com el
que mes. que el teatre cátala no
té problema, com no siga el del
safareig que fan bona part deis
que es diuen Uurs entussiastes
a ofensor s, convertits, virtual-
ment, en derrotistes. Repeteixo
que si el teatre cátala tingues
problema i fos la solució d'a-
quest una cosa tan minsa com
el posseir dos teatres en comp-
tes d'un, tampoc el resoldriem.
Podriem nacionalitzar totes les
sales bareelonines. Ningú em
treurá del cap que 1'autor que
per gosat, per curt de gambals
o per malestruc no aconseguís
d'estrcnar, seguiría opinant que
son els empresaris una colla
d'analfabets, el públie un ramat
de xais, i la crítica una con-
xorxa. La qualitat d'incompres
a la que s'aferraria amb mes
forca, serviría a l'autor frus-
Irat, mentre li restes un lloc
dos d'el que poder esbravar-se,
per a exterioritzar el neguit i
F exacerbado de l'amor propi en
violcncies oTexpressió ratllanes
en l'esbojarrament. D'aqucstes
petites tragédies individuáis n'ha
estat sempre pie el inóu de Fart.

De situar-me en el pía on
Lluelles es troba, diría que el
defecte — no pas el problema
— prové de l'excés de produc-
ció. Tenim mes autors i mes
comediants—no valoritzo— de's
que podem mantenir. Mes deis
que. convenen a les necessilats
del mercat restringit d'uns anys
enea. N'hem tingut sempre mas-
sa. La sobreabundancia de ma-
teria prima, d'autors sobretot.
ha ocasionat mantés vegades
disgustos i raons greus. Llue-
lles. pertanyent al gremi, asse-
gura que els autors es picote jen
el fetge els uns ais altres. Jo,
eslrany a la collectivitat, puc
dir només que el motor i la
roda Catarina de la quasi tota-
litat — per no dir la totalitat —
de les empreses que des de la
fundado del teatre cátala s'han
constituit enfront de ia del Ro-

mea, ha estat l'autor. La reduc-
ció del nombre d'aquests s:ob-
tindria privant d'escriure ais
que no obeíssin a una necessi-
tnt imperiosa; a quants no res-
ponguessin. a una vocació arre-
íada i irresistible i foragitant
de la comunitat ais caps sense
ccrvell que no teñen res a dir
i ais que van al teatre moguts
exclusivament peí guany o la
vanitat. Lluelles i qualque colle-
ga seu en l'art de representar,
han demostrat conéixer el mit-
já d'eliminar al comediant.

Consti, per a acabar, que el
teatre cátala no té problema, i
que el major o menor nombre
cíe sales dedicades a l'art dra-
matic pairal no té res a veure
amb la qualitat de la produc-
ció. en gran part honrosa i ben
orientada; oferta, generalment,
amb un decórum i una digni-
tat iguals. almenys, ais que s'a-
costuma en els teatros no cata-
lans. Tot porta a creure que
si el públie fos mes nombrós,
la multiplicitat de teatres s'im-
posaria per si sola. Que si ara
com ara n'hi ha un, déu ésser
perqué no s'en necessiten mes.
Esforcem-nos tots en apressar
el moment de qué la manca de
teatres es faci senlir. Honorant,
primer, el que. tenim, previ el
pas per la guixeta, deure ele-
mental de tots aquells que
diuen temer per la sort del
teatro cátala. Abstenint-nos, des-
prés, de bescantar una insütu-
ció, revolució de la qual és im-
pqssible de negar.

Per a mirar endavant, cal o-
ricntar-se en el passat. No pot
apreciar l'extcnsió de la corba
I rucada peí teatre de la térra,
aquell que desconegui, no coj
que la fundado era en época*
escenicament prehistórica, sino»*
co que vinticinc o trenta anys
carera eren la sala i la concur-
rencia del Romea, teatre que
volguem o no volguem, hem de
pendre com a tipus. Qo que
Guimera. Iglesias i Rossinyol
cobraven per drets de repre-
sentado; com eren habitual -
ment la presentació i el ves-
tüari; conéixer Falcaría deis au-
tors que seguien ais susdits i
el lo de les obres que s'estre-

naven. Tinguin-se per fetes les
poques salvetats que calguin.
Pensem que els defectos i les
qualitats imputables al tealre
cátala serán amb curta diferen-
cia els que arreu del món pre-
senten els teatres comanats per
la iniciativa particular. Els ma-
tcixos, indubtablement, que
hauria presentat el que Lluelles
no ha pogut obrir.

JOSEP ARTIS.

La dansa popular
i el Teatre Cátala

Considerant que teatre vol dir
agrupació de varíes persones
que declamen en prosa o vers un
text tragic o cómic, sonen ins-
truments o canten i dansen, en
'cercar la font de la qué ha rajat
canalitzat Tactual teatre cátala,
segurament ha de trobar-se en
les danses dialogades que exila-
des de l'intenor del temple cris-
Stia van perdre llur carácter espec
Itacular religiós prenent forma
Iprofana, en passar a la- via pú-
Jblica. L'evolució ha estat lenta i
duradora, puix mentre eren vi-
ves encara les primeres, es des-
envolupaven les segones, vivint
pero liare periode de temps con-
juntament unes i altres.

S'ha convingut, que la dansa
és la mes universal de les arts
populars, si bé que tal vegada
podría dir-se no son també la
música i la poesía. Pero es noto-
ri que aqüestes dues están sot-
meses a la dansa peí ritme com a
parts integrants d'ella,
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No es concep la dansa primi- prenia forma i es nodria de l'am- de la corte», Coello, Rojas, i Ve-
tiva sense el cant, que el bient favorable de l'época en les lez de Guevara, contemporanís
gest va ritmant, ni aquest capitals que disfrutaven de la del protagonista, obra totalment
sense la lletra, quant comenfant munificencia cortisana, Barcelo- imaginativa que cap punt de
l.'expressió posa de mánifest el na, i amb ella Catalunya, es tro- contacte té amb els fets histó-
significat de la mímica. La dan- bava en el periode mes dolorós rics veritables relacionats amb
sa popular se'ns mostra a mane- de la seva historia. els fets histories ventabas reía-
ra d'un drama rudimentari, amb Cert que Barcelona, a sem- cionats amb els personatges que
el qual el poblé «representa» el blanga d'altres ciutats, procura en ella hi figuren. Aquesta co-

que es tradueix en alegoria mi- presentacions, privativa que vint r ^ a^x° n 0 e s ?° c lu e interessa
mada de l'amor i les seves emo- a n y s després es convertí en pri- a l n°stre tema,
cions o de la mort i les seves do- vilegi reial; pero no tenia ni tin- Tornem al «Ball», que aquest
lors. Admés aquest principi, s'ha gue" aquest teatre cap mena de és el que ha de guiar-nos peí ca-
de -convenir que la dansa, a me- relació amb el teatre cátala^ puix mí que seguim. En nombroses,

dansades, va apropant-se mest «Casa o Corral de les Comedies Irem del Rosselló fins ais con-
més a la que sera representado o ¿e\s Farsaires». fins del Camp de Tarragona, des

teatral. £j s e r v e i ¿e l'espectacle es- de la Segarra al Ripollés i la Ga-
La fi de les representacions re- tava subjecte a l'obediéncia de rrotxa.

ligioses al temple s'ha de posar la disciDlina establerta a Madrid. «El Bali d'en Serrallonga» és
a principis del segle XVII. Ho afegint-hi encara que quan pre- compon d'acció i text dialogat,
prova el trobar disposicions ecle- nía empenta aquesta mena d'es- música i dansa; formes antigües
siastiques prohibint-les a causa pectacle, modernitzant-se, es del drama popular de carácter
deis escandols que se n'origina- quan la literatura catalana es no religiós; condició que ha con-
ven, prohibició que poc després troba en la mes forta decadencia, tribuit a que cada comerca i tal
dictaren les autoritats seglars Aquest estat tant poc falaguer vegada cada representado, hagi

conver-
'espectacle la

l'ambient de l'época. ¡e[K j a pUixanga o la miseria del representado en mes o menys
Les confraries i gremis sabem Uoc on es representa. Per aixó, fantasiosa o arbitraria en relació

que organitzaven danses de gue- mig esborrada l'amma de Cata- al text original,
rrers, diables, gegants i nans, lunya. havia de viure enmatlie- El temps de la naixenca d'a-
lleons, cavalls, aligues i taras- vant-ne altre_ de forastera. Fallí- quest pas de comedia sembla ha
oues representant entremesos, da la protecció per part deis ans- de situar-se en época molt acosta
passos o misteris. tot aixo en la tocrates i deis homes de lletres da a la que visque en Serrallonga,
vía pública. A mitjans del segle nue en esperit vivien contra Ca.- puix hi han referéncies que no
XV tais reDresentacions van en-- talunva, unicament h resta fidel poden ésser de mes enlla de la
erranar amb les danses dialoga^ el poblé que conserva el seu tea- dissetena centuria. Cert és que
des, a semblanca de les oblida- ^ autocton representant-lo en hi figuren personatges anteriors
des deis temps classios, essent nlaces i carrers de les viles i ciu- i posteriors al valent bandoler,
plgunes d'elles propies de locali- fats amb ses tradicionals dances encara que pocs i d'anomenada
tats determinades que les repre^ Hi^logades. com Roca Guinarda, Tallaferro,
sentavén anualment en dies de Aquesta classe d'espectacle o Boquica, Farriol, Tocason i fins
festa assenvalada i altres eren teatre popular ha estat abun- el general napoleonic Suchet.
comuns a diverso^ indrets. Re- dant i variat. De les diverses ? La representado d'«El Ball
presentacions de farses o come- obres representades, de les quals d'en Serrallonga» no ha necessi-
dies es feien pels carrers de Bar- s'en conserva el text, recordaré tat mai teatre tancat niescepari
celona en ocasió de la festa del «El Ball d'en Serrallonga» que, fet a posta amb decoracions i al-
«Corpus» anomenades «éntreme indubtablement, és deis que mes tres accessoris. S'ha representat
sos», a. Girona, «representacions eficientment dona mostra d'ésser sempre en places, rambles o ca-
sagrades» i per l'estil en altres aquetes produccions anónimes rrers espaiosos a fi de poder
ciutats catalanes. la font d'on deriva el teatre en evolucionar amb comoditat. Ob-

Tot aquest íleyat que havia de evolucionar, pas^ant de la plaga servi's també que els actors son
donar forma al teatre de Cata- pública a la sala d'espectacles. homes, inclús els que represen-
lunva, tal com succeí amb el Prescindint de la «Comedia fa- ten personatges femenins, a

d'altres paissos, no reeixí per rejo mosa» "titularla «El Catalán Se- semblanga del teatre primitiu,
de nué durant els segles XVII rrallonga v Bandos de Barcelo- puix la d'ona no hi intervé fins
XVIII, quan aquest espectacle na», escrita per «tres ingenios molt tard.
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«El Ball d'en Serrallonga».—Dibuíx de Daniel Masgoumicry,

Com queda ja
indicat, les re»
presentacions va-
naven segons ia
locaiitat on se
feien, i per ai-
xo pendre com a
model el que
s'ha interpretat
en. el pbble pin-
-nen.c de Pardi-
nes, per rao de
ésser el mes com-
plet i el qué pre-
senta el carácter
mes ajdient i ajus
mes adient i ajus-
tat al tema que
comentem.

Lom respecta-
ele es üe "Marga
durada, es ia. un
.descans o en-
treacte que dura
mitja hora. Lis
personatges que ni preñen part ésser representats en una plaga
son en nombre de quaranta sis, de poblé.
a mes d'altres catorze que no Resultat: mentre aquest teatre
actúen rins acaüat el BaĴ i, en tradicional popular anava enve-
una mena d'epiieq que consisteii Úmt, el teatre modern erudit no
en 1 execucio den .boquica, epi- e s desplegava en nostra térra.
sodi del tot e.straioiari, pero que Una mena d'injecció feu moure
vol teñir ja certes pretensions. de l'escena catalana en introduir-se
carácter teatral, a qual ti en un e n e ] s p rimer anys del segle XIX,
indret de la placa on s'ha fet ia ej teatre d'ombres xineses, que
representado del üaii hi ha mun- origina la representado d'obres
tat un caaaiaic arrambat a la e n Hengua catalana i amb elles
paret d'una casa sota, una fines- ie s primeres comedietes o sai-
tra tapada amb un cobrellit. La n e t s generalment humorístics i
representado de portar al patí- bilingües, aixó és, obrint la por-
bui en Boquica es fa al so ^ de ta de l'escena, per a donar en-
marxa funeraria tocada per l'or- trada a la llengua vera acia,
questra i aquest és pujat al ca- Precisava, pero, que aquesta
dafale on hi ha un personatge s'introduís a la consciéncia deis
que representa, el butxi i aitre
amo una gran capa que figura el
confessor, qui el fa desaparéixer
sobtadament per la finestra,
treient* després el cobrellit, on
apareix penjat un ninot figurant
el bandoier Boquica.

En Victor Balaguer intenta
elevar a les taules la representa-
ció del «Ball d'en Serrallonga»
arreglant i corretgint el text
amb l'mtent d'ésser posat en es-
cena l'any 1858 en el teatre «Cir-
co Barcelonés» donant-li el nom
de «Los Bandoleros Catalanes o
Lo Bal! d'en Serrallonga». Qua-
dro de costums catalanas ab co-
ros y dansas del país» que ob-
tingué molt poc éxit. Aixó vol
dir que aquesta mena d'especta-
cles no poden ésser transportáis
directament a les taules d'un tea-
tre, sino que SÓn propiS per a (Dibulxde Daniel Masgoumiery)-

homes de lletres,
tres, perqué vol-
guessm despu-
llar-se de- la dis
fressa que els co~
bra i retornessin
a la Patria la que
e ls precursors
qualificaren de
viva», la llengua
catalana. No es
primer van usar-
d'una vegada,
realitzá per tot
descans a en
la en les a gata-
des», en les obres
bumorístiques i
en la reproducció
de. la gent page-
sa, accentuant i
exagerant cemi-
cament els tipus
d'aquells, precis-
sament que ha-

vien estat fidels guardadors de
l'esperit, que els erudits no. van
saber conservar.

Conclusió: un teatre popular
que comenga en l'época medie-
val, no pren forma erudita fins
arribar a la segona meitat del
segle XIX, castigat amb un re-
irás de dues centuries, temps de
la constant i progressiva evolu-
ció seguida en altres paisos, que
com navem manifestat, no va
poder seguir Catalunya.

AURELI CAPMANY

Margarida Xirgu, filia pre-
dilecta de la Ciutat.

L'Ajuntament de Barcelona,
en la sessió que celebra el pas-
sat dimecres, dia 19, va apro-
var per aclamació una propos-
ta del senyor Girall, interes-
sant que es nomeni filia pre-
dilecta de la ciutat de Barce-
lona la illustre actriu Margari-
da Xirgu, tenint en compte la
seva actuació artística que tants
dies de gloria ha donat a les
escenes catalana i espanyola, i
que se li notifiqui l'acord amb
els honors consegüents a l'ac-
te, l'abast del qual en son dia
disposará el senyor alcalde.

Ens limitem avui a donar la
noticia de l'acord i en el pro-
per número farem els oportuns
comentaris.
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CONSULTORI
Des d'aquesta sccció procura-

rcm contestar setmanalment les
consultes que ens arribin rela-
tiVes a coses del Tealre caíala.
Vol dir que íacililarem dades
referents a f ets, aspectes o mo-
nients de la historia del nostre
Teatre. Tota persona que tin-
gui un dubte per esvair, una
confusió nascuda dé la impre-
cisió d'una nata, interés per a
averiguar quelcom, pot adrccar-
nos 1'oportuna pregunta, segur
ae que ser;á degudament eva-
cuada. Qo ¿j[ue únicament es de-
mana és que sien les pregun-
tes tan clares i concises.com
farem de manera que. ho siguin
les respostes.

Rafael Mitjans. — Tarrago-
na. — La música de la sarsuela
«tSetze jutjes», és de Francesc
Pujadas. Ignoro si en les parti-
tures, que és de suposar que
existirán en l'arxiu de la Socie-
tat d'Autors, consta o no el nom
del mestre acabat d'anomenar.
Qo que puc dir-vos és que he vist
tres edicions del llibre d'aquesta
obra i que cap de les tres porta
él nom del music. Son aqüestes
edicions, una publicada a l'any
1868 peí llibreter barceloní Ma-
nero, la quai hem de creure és la
primera de totes. Una altra feta
a l'any 1895 peí setmanan «Lo
Teatro Regional», i una tercera
relativamenterecent, aplegada en
el volum III d'una Biblioteca
d'autors catalahs dita «Lectura
Popular», auspiciada per «ílus-
tiació Catalana». El compilador
d'aquesta col-lecció fa precedir la
sarsuela d'uns mots biografíes
d'Angelon en els quals es dm és-
ser la música dewSetze jutjes»

Joan Sariols, quan en realitat,
fou autor de la mateixa el sus-
dit mestre Francesc Pujadas.

Salvador Solé.—Barcelona. —.
Divuit o vint anys qnrera, en oca-
sió de que Rosa Gotarredona i
Josep Lapera actuaven per te-
rres de Mejic, es feu correr el ru-

mor de que ambdos artistes ha-
vien estat afusellats. El motiu,
segons es deia, era per haver
aiiudit des de les tauies a una
determinada autoritat d'aquell
país. La noticia resulta mentida-
Joan Vehü, al qual ínvolucreu en
la pregunta, no té res a veure
amb rassumpte.

Rossend Roca. — Terrassa.
•— «Martina», de Jean Jacques
Bernard, fou estrenada el dia 28
de maig de 1930 al Novetats,
traduida per Pous i Pagés.. L'a-
drec.a de Fautor, cas de que
aquest detall segueixi interes-
sant-li, pot demanar-la a la «So-
cietat d'Autors i Compositors
francesos», a Paris.

L'ARXIVER

Com un poblé que gaire-
Jbé no havia depassat el
miler d'habitants, va
arribar a posseir tres
teatres.

Nd és- veritat que seria inte-
ressant conéixer la historia deis
teatres d'alguns reconets de Ca-
talunya? La deis de Barcelona
ja s'ha fet, el company Josep
Artís té un" tresor de dades a-
necdóliques; pero de les pobla-
cions rürals, on, de tan bona
fe han nascut o han créscul,
com si haguessin brollat de la
Ierra, deis entusiastes aficionáis
que han desvetllat l'ainor al
teatre, se n'ha dit molt poca
cosa. I aquests humus campe-
rols no deixen de teñir la seva
Lradició i les seves ánécdotes
interessants.

Jo us explicaré avui, com un
xumós poblé de la cosía, que
gáirebé no havia depassat el mi-
leiv d'habitants, va arribar a
.posseir tres teatres.

Era pe'r, l'any 1855, que un
bou senyor, fill del poblé, que
vivia a Barcelona, va fer mun-
lar el primer teatre en un lo-
cal que hi havia darrera d'un
cafe del barrer Major.

Al cap de 40 anys, aquell tea-
tre envellit, polsós i cleixat, feia

les delicies de la meva infán

cia. Recordó perfectament aque°
lia quadra sense enrajolar, amb
quatre llums de pelroli amb
pámpols de llauna que penja-
ven del sostre i uns bañes de
fusta fets rudimentáriament
amb uii tauló i quatre potes
sense polir. I encara em sem-
bla que veig els bañes arreco-
nats uns damunt deis altres,
piens de pols i de terenyines i
els quinquers amb els viares ne-
gres i esquerdats i que sentó
l'oloreta de café i de billar
que es respirava en entrar a
la sala. Perqué, per entrar al
teatre s'havia de passar peí café
i per un petit cel-obert on hi
bullien tot el dia les cafeteres.

L'escenari era petitíssim i s'hi
entrava per una eixida riallera,
parets blanques i testos d'al-
fábrega i ruda, i a un costat
un brollador fet de petxinesque
emmarcaven un angelet de fang.
Aquesta eixida quedava sepa-
rada de la casa del bon senyor
de Barcelona per una cambra
de mals endrecos, plena de des-
ferres de decorat vell i, entre
un mostruari de cadires coixes,
una gábia de lloro, tres barrets
de copa aixafats, un sabré de
« miliciano > i altres atuells d'in-
dumentária inclassificables.

Encara que jo recordi aquest
teatret tronat, vell i pie de pols,
sembla que havia conegut dies
de gloria i d'esplendor.

En aquell temps, que baixar
a Barcelona tenia la importan-
cia d'un viatge, perqué s'havia
de fer una hora de tartana per
camins plens de fang o per
rieres, per poder agafar el tren
a l'estació mes propera; en a-
aquell temps, cada any, pels
volts de Nadal, venia a Barce-
lona una comissió d'« artistes »
per demanar al benefactor del
poblé que els deixés el teatre,
per tal de representar-hi els
«Pastorets». O millor dit «Los
Pastorcillos», perqué els feien
en castellá.

Quins pastorets!... i quin cas-
tellá !

Encara de pares a filis es
trameten algunes frases célebres
com aqüestes:

«Ahoy en este tiemplo s'ha
da ver
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La vara seca cTiin hombra a-
ílorasser!»

Deia un pastor, i contestava,
molt esverat, un altre:

« Cassús!! i que vey u!
a Cossé la vara ü íluressa!»

Apareixia 'després el diab^ i,
esperant que¿ li obrissííí una
trapa per on havia de §|esapá-*
réixer, fenfe>^n salt mental se-
guit d'un capbussó, deia:

«Aqui se cabossa la vida del
santo!» :'^,

(Aquí se' acabó la 'Vicia del
santo).

I es tirava de cap al fossat.
Aquest salt mortal era l'ad-

miració deis espectadors, enire
els quals nhi havicn molts que
no entenien gens ,el castellá, ni
aquell que parlaven els actors!

Amb « aquell» mateix, repre-
sentaven uns quanls anys mes
tard el popula^* « Puñal del Go-
do »: £

«Nos'hallamos al finí!!! si...

Y ambosí-Üf'íáSjRé. =¿scre%ióu del
mundo

La última ves. Mirándonos... Es-
tamos ».

Treia una pistola i li fo... un
trel.

**

Tot aixó va passar. A Barce-
lona una generado turbulenta
s'esplaiva fent una mena de ía-
bola inlellectual i tot rient ré-
naixia la cultura de Catalunya
entre la nostra classe mitjana.
N'eixia l'afició al teatre, i qu:;n
la gent de Barcelona, esporu-
guida per epidémies o buihin-
gues, s'arrecerava en els pobléis
de la costa, la joventut d'aqüell
temps, que no perdía mai el
bon humor, va aprofitar aquell
petit teatret per representar-
hi les comedies mes populars
i allí s'hi van crear algunes d'a-
quelles « parodies» tan plaents

ais nostres avis, que després
s'escampaveñ arreu, portant la
rialla a tots els escenaris de
Catalunya.

Va ésser el moment felic d'a-
quell petit teatre, Ben cuidat
ijd3olit$Vamix: cLécórat pinlaL per

"mans exportes, trepitjat per ar-
tistes de debo, va escoltar les

f ri alies d'aqüell a joventut pre-
cursora del cátalanisme.

Després va iniciar-se la deca-
dencia. Van passar els anys. De
tan en tan algún a'aquells tur-
bulents, reposat i artista de fa-
ma, hi organitzava alguna re-
preseiilació que li recordava la
se'va joventut. Pero el pobre tea-
trel es va anaiv$eulint i empol-
s'anL fins que pels volts de
Tí.ííiy 1893, desapareíxia sota la
runa de Tedifici vcil, amb els
quinquer^/tie j^etroii, els bañes
coreáis i :Tintér3É&it decorat

. ici per mans' tl'aí^ita.
Qü.an una. ê isa 'cíe les mes

ociipj^" eí lloc de la
primitiva escena, cent me tres
mes avall ja n'hi havia un allre.

Era un teatret petit dins Id'u-
na sala espaiosa, que el po-
blé anomená la « Sala de baix:»,
en contraposició amb la « Sala
de dalt», que va eixir cóm a
competidora, malgrat que tot-
hom sabia que, la primera ha-
via estat un negoci detestable.

Els aficioríats ael poblé, ja
no representaven els «Pasto -
reís >, ni «El Puñal del Godo».
Î is tenaps havien canviat; en
lloc de quinqiiers de petroli cre-
maven bombetes ineandescents,
una bona carretera .unia el po-
ble amb l'estació i una nom-

jijrosa colonia esLiuenca feia co-
media a Festín, a la « Sala de
baix ».

Pero /Fesceñari era incomode
i petit i entre la colonia es
va I robar., un Mecenes, que va
oferir construir-ne un a la « Sa-

la de dalt», que havia adquirit.
L'any 1909, tres setmanes des-

prés de l'anomenada «setniana
trágica», s'inaugurava una sa-
la espléndida, amb un escena-
ri de debo. Va resultar tan mag-
nífica, que el propietari la feia
tancar durant l'hivern.

Ja tenim dos teatres! que po-
dien contenir una vegada i mit-
ja tota la població.
, Aleshores, els antics partida-
ris de la « Sala de dalt», mo-
lestats perqué no tenien esce-
na per representar, construei-
xen un edifici de planta, amb
una sala per a un miler d'es-
pectadors. I ja tenim tres tea-
tres!

Darrerament, el de la «Sala
de baix», ha deixat el lloc a
una fabrica de tints i per dis-
sort, els altres dos no funcio-
nen gaire. A l'un gairebé sem-
pre hi ha cinema i a l'altre,
que havia conegut durant ca-
torze anys una época d'esplen-
dor, a penes s.'hi juga durant
l'estiu alguna que altra come-
dia «en castellano del Ensan-
che ».

Sembla paradoxal; pero ara
hi ha una agrupado « amateur »
del poblé, que no pot actual*
per manca de teatre. Esta vist
que se'n necessitcn tres, enca-
ra que el poblé no'ls pugui om-
plir. Ja s'está parlant de cons-
truir-ne un altre... mentre en el
café, cada dia es parla de la
crisi del teatre.

LLUIS PINZÉLL.
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA

Parlant amb
Ramón Vinyes

Aquesta nit, al teatre del be-
ncmérit «Centre Autonomista
de Dependents del Comer? i de
la Industria», el noslrc dilecte
amic Ramón Vinyes, hi estrena
la se va obra « Un amo».

Eslem segurs que causará
sensació. No pas entre el pú-
blic babau, de tertulia i vetlla-
da patriótica, per a complau-
re al qual, certs autors s' aban-
donen a tota llei de claudica-
cions, sino entre un públic mes
conscient, mes escollit, mes se-
lecte, diriera, si al mot selecció
slii sabes reconéixcr una exe-
cutória menys rebregada de la
que sovint se li atorga per pa-
tums subalternes del nostre rc-
duit món literari.

Ramón Vinyes fa un teatre
dcns, noble, amplament ambi-
ciós. Lluny d'embadalir-se amb
els amors diss.ortats duna bur-
geseta poca-solta o amb les pas-
sions truculents d'un ruralisme
aspre i primitiu, s'acara a pro-
blemes mes humans, mes uni-
versals, mes pregonament in-
quietadors.

Aquesta nit lio podrem cons-
tatáis davant una de les seves
produccions mes reeixides.

Sotmetent-nos, dones, a Tac-
tualitat que l'estrena d'« Un a-
mo » planteja, i passant pe' da-
munt els escrúpols que poufien
pendre'ns per l'amistat i el
companyerisme, hem sotmés a
Fautor a un extens interroga-
tori, les respostes del qual els
nostres llegidors trobaran alta-
ment interessants.

—Digueu-nos. amic Vinyes—
li hem pregunta!, sense fer-li
present que ens movia una ta-
fanera intenció informativa —
qué opineu sobre la situació
actual del Teatre caíala?

—La situació actual del Tea-
tre cátala és una situado d'es-
tancament — ens ha resposl—.

Ramón Vinj es

No anem ni ávant ni enrera.
Malgrat que la fisonomía gene-
ral del nostre Teatre sigui de
grisor, no vull creure que raan-
quin personalitals. Entre nos-
allres, les personalilals no tro-
ben ambient que els ajudi a
desenvolupar-se. Tot intent de
Teatre nou, fa por. Els empre-
saris demanen coses ben pla-
ñeres. El distintiu del • nostre
Teatre, en aquests darrers
temps, ha estat de blancor, una
blancor tova de farinetes. «El
públic cátala arrufa el ñas a
tot agosarament», et deien els
empresaris. I així ens trobem
que en mis teatres de cátala
s'hi poden oir les mes grans
procacitats, inenire que en al-
tres tot ha d'ésser tendré, sen-
se enfoncaments i sobre tot sen-
se frases crues. Les galtes fe-
tes al coloret no poden expo-
sar-se al foc de la vergonya.

—Quina renovació creieu que
s'imposa?

—Posar-nos a to amb el Tea-
tre del món. Fins ara, ens ha
influenciat el Teatre comercial
francís i el Teatre de barri cas-
te lia. En dir fins ara, volem
dir, des de que els autors no
teñen llibertat per escriure el
que vulguin. Del Teatre cáta-
la se n'havia bandejat el dra-
ma. Del teatre cátala se n'ha-
via bandejat l'obra de pensa-
ment. El Teatre cátala ha pas-
sat una temporada de técnica
única. Es tenia la recepta de
fer-Io anar avant i l'hem dut
a la mort. No es fará una re-
novació al Tealre cátala, si no
es deixa ais seus autors la lli-
bertat d'escriure el que vulguin
i, com a conseqü !ncia, no se'ls
dona facilitáis per estrenar el
que han escrit. El públic ho
ha de poder oir tot i cal pre-
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parar-lo perqué ho pugui oir.
També cree arribada l'horaque
no siguin els maleixos autors
els qui vagin a protestar de
les obres deis companys. A la
meva primera estrena al Ro-
mea, « Llegenda de Boires», hi
hagué autors - crítics i autors
sense crítica, que es passaren
gairebé tot un acte estossegant
i picant a Ierra amb el bastó.
Per a renovar el Teatre cá-
tala s'ha de fer completament
al revés del que fem ara.

—Creieu que el Poder públie
de Catalunya podria aportar al-
gún ajut material al nostre Tea-
tre?

—Cree que l'ajut que el Po-
der públie de Catalunya hau-
ria de portar al Teatre caíala,
hauria d'ésser una ajut de re-
novació precisament. La reno-
vació del Teatre de Catalunya
no's pot fer sense una ajut.

El nostre Teatre no es reno-
vará fins que els empresaris no
dictin normes ais autors, fins
que els autors tinguin la lliu-
re responsabilitat üe les seves
obres.

Cree molt ben orienlat al Con-
seller de Cultura, Ventura Gas-
sol, en aqúest sentit. Li hem
o'it parlar d'intervencions direc-
les en els teatres subvencionats.
I creiem que aqüestes interven-
cions aniran molt mes liuny
deis enfilferrats de la capelle-
ta. També creuriem en la com-
petencia, en aixó mes que en
res. La subvenció del Poder pú-
blie hauria d'ésser una subven-
ció guanyada a pols. No hi ha
res com la competencia per
estimular i per apassionar. I
a'abdues coses necessita el Tea-
tre de Catalunya: una passió
que ara no desperta i un estí-
mul que ara no té.

Cal catalanitzar la nostragent,
cal portar el Teatre cátala al
seu esplendor máxim, cal teñir
companyies múltiples perqué
portin per les nostres terres el
Teatre de la térra. Es vergo-
nyós, per exemple, que vagi una
companyia a Girona i li dema-
nin que faci Teatre castellá.
Amb aixó es troba la compa-
nyia ' de la gran actriu Enri-
queta Torres. Cal també íer una

gran campanya de cultura. El
Teatre n'és un bon mitjá i el
Teatre ha d'ésser cuite. Cal que
anem a treure de Casa aquests
vodevils grollers que fan tan
riure en cátala: « perqué el cá-
tala és a propósit per dir co-
ses esqueixades». L'ajut que do-
ni el Poder públie de Catalu-
nya al Teatre de la Terra, ha
de venir amb expresses impo-
sicions culturáis.

Creiem que el Poder públie
ha d'ajudar el noslre Teatre,
pero creiem que l'ha d'ajudar,
exercint damunt d'ell un fort
control ben allunyat d'interes-
sos de grup i amb l'esguard
fit a la labor cultural que pot
fer el Teatre.

—Quin carácter voleu donar
al vostre Teatre?

—He escrit comedia, he es-
crit sainet, he escrit tragedia,
lie escrit drama. He procurat
posar sempre en la meva obra

una forma i un fons. Si és en
el dir, "he fet que els meus
personatges diguessin el que di-
rien, si ho sabessin dir, sense
fugir d'ells mateixos: els he a-
judat en i'expressió; he procu-
rat donar brill ais seus mitjans
i tornar-los expressius. Si és en
el fer, he volgut que s'expres-
sin mes que no pas obressin.
Jo no cree que els carácters
s'exprimeixin pels fets. Un fet
pot ésser ramagatall d'un ca-
rácter. Les contradiccions deis
meus herois les he fetes rao-
nar. Quan han estat emportats
per la passió, el seu daler ha
galopat com la paraula. Quan
han obrat moguts per una for-
ca interna, o per una convic-
ció, o per un temperament, he
fet que raonessin els seus im-
pulsos i el que han dit ha for-
mat part d'aquest intern mo-
nóleg que tenim constantment
amb nosaltres mateixos.

ELS NOSTRES AUTORS
VISTOS PER DANIEL MASGOUMIERY

Ramón Vinycs
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Bona part de la meva obra
desconeguda, és Teatre social.
Cree molt mes interessant fer
pensar, que fer pessigolles al
públic. No.dic que fer-lo riure,
perqué cree en la rialla que
ve del cervell i t'illumina inlel-
ligentment. No "cree en la rialla
absurda que fa riure ais nicis
i que tant és aprofiLada en l'ac-
tualitat pels que son tinguls en-
tre nosaltres per grans come-
diógrafs.

Entenc que el dramalurg no
pot viure al marge de l'hora
present, una hora inlensíssima
de renovado i lluita. Aulor in-
hibit és autor sense valor. For-
mar en la legió deis que dei-
xen fer i després rondinen, no
m'interessa. M'interessa reflec-
tir l'época i fer viure, no els
espdruguits o cls desconeixe-
dors del moineiit. M'interessa
la gent' que sent la transició,
tant en moral, com en ideolo-
gía, com en passió. Lliome d'a-
ra, malgrat ens cliguin que l'ho-
me és etern i que no ens hem
allunyat de lliome del se-
gle XIV o del de les cavernes,
és el mateix en forma, pero
no és el mateix en pensament
i ningú mes que la seva vida
ha de reflectir, al mudar deis
dies, en els conllictes de l'ho-
ra la contradiedó entre el que
és i el que vol ésser, entre el
que hauria d'ésser i el que és.

I és aixó el qué he volgut
portar al meu Teatre.

TEATRE CÁTALA ROHEA

El dijous, día 13, s'inaugura-
ren els espectacles dedicáis alsf
iniants amb l'estrena de la faii-l f¡
tasia de nines, en tres actcs,y
dividits en onze quadros, «La

Probablement, Tobra d'imuii-
nent estrena será ia coméaia

Apta per a senyores-», de Mi-
Raurell.

*
La conversa hauria pogut per-

llongar-se mes i treure'n conse-
qüéncies i enscliyaments igual-
ment interessanls. Mes el temps
apressava i, semblant-iios smi-
cients les opinions transcrites,
hem posat punt.

Espercm. la setmana propera,
ocupar-nos de la s. va obra amb
la detqnció' cleguda. l'éxit de la-
qual danem per descomptal.'• <•

/ V. CALDES ARUS

volta al món en patine!», ori-
ginal de Jordi Canigó, amb il-
lustracions musicals del mestre
Rafael Martínez Valls i decorat
deis escenógrafs Batlle i Amigó.
. L'obra encaixa perfectainent

dins la trajectória donada al
genere teatre infantil, per l'a-
plaudit autor de «Les aventu-
res den Titelieta»

Entre els quadros, tots ani-
mats i plens de color, desta-
quen el de «La fira de nines»,
en primer lloc, i després el de
«Les filadores».

Es distingiren en la represen-
tado les senyores Ribes, Mo-
rera, Guart, Alonso, Gay i Ar-
quimbau, especialment la pri-
mera, que va jugar duna ma-
nera insuperable el rol de la
«nina Pepa». Entre els actors,
els senyors Soriano, Giménez
Sales, Gimbernat i Ventayol.
Cal fer esment especial de la
nena Francesca Ferrándiz, que
es feu aplaudir per la perfecta
dicció i la gracia amb qué in-
terpreta el seu paper. .

Les decoracions, molt vistoses
i la música del mestre Martí-
nez Yalls, agradosa i de caient
popular, fent-se escoltar amb
gust, especialment en els canta-
bles «La Pepa» i « Els piora-
ners».

* •

Cap novetat. Dur.ant la setma-
na shan representat les dues
estrenes « Desitjada » i « La vol-
ta al món en paiinet» i a mes
les obres' «L'hostál de la Glo-
ria» i « L'alegria* de Cervera»,
de Josep M.a de Sagarra, i «An-
na Maria», de Bartomeu So-
ler.

Les societats «Tertulia Cata-
lanista » i «Joventut Jordiana»
han inaugurat llurs tradicionals
vetllades.

Orfeó de Sans. — «El collaret
de Rosa», comedia en tres actes
de J. Miilás-Raurell, estrenada
el día 16 de Tactual

Miliás-Raurell • sitúa aquesta
prodúcelo seva en el mon deis
grans 'arers mercantüs i indus-
triáis. Xavier Gomar i el baró
d Aymar es üiuren en eos i ani-
ma a la vida deis negocis. Joan
Pens, ímancier tan poore de nu-
meran com ríe d'auüácia i de
fantasía, , em¿-eny ais senyors
susdits a. la tormació d'una enti-
tat de carácter económic i in-
dustrial. Kosa, esposa, de. Xa-
vier, sap que Pens es un home
térbol i gens escrúpulos; un suD-
jecte els antecéaents üei quai 'no
prometen res tíe bó. Per aquest
motiu mira Rosa amb mals uüs
la coristitucio de. la societat, i
aixis ho espressa a Xavier, que
ultra ateriuar els ciefectes de ire-
ns, conceptuat per aquell com
un domador de. iJéxit, vé a dir a
la esposa que es CUIÜI de la seva
feina. Kosa, pero, voi preservar
a Xavier deis mals que poden
pervenir-h cié >es miciatives de
Pens, i ho aconseguirá, costi el
que costi. hü ha algú que serva
un paper revelador de la verta-
dera íesomia moral de. Pens. -̂ er
a adquirir el document que Ro-
sa, imagina que ha de bastar per
a convencer a Xavier, calen cinc
mil pessetes que ella no sap 4e

moment d'on treure. Després
d'unes mmses temptatives per a
fer-se amb la quantitat resolt
d*inventar un pretext per a de-
manar-íes a Xavier, que igno-
rant qo que la seva dona es pro-
posa, es nega a la petició. Rosa,
pero, posseix per herencia una
\aluosa col-lecció de joies d'un
gran mérit artistic i arqueólogic.
Per tal d'adquirir el document
que ha de desemmascarar a Per's
ven a una amiga que es diu Anna
Mária i és una púa, un Collaret
de maragdes i perles, exemplar

. notabilissim del llegat.
L'amiga, que ho es també de

Xavier, demana a aquest les cinc
mil pessetes, sense dir-li concre-
táment per a qué les fará servir.
Comprometent-se, només,-a anar
al dia següent al despatx. per tal
de donar-li les grácies. Xavier
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entrega la qnia.ntitat a Anna Ma-
na, la qual ia passa a mans de
Kosa. .aquesta, que ni en soin-
nis amuaria a sospitar la proce-
üencia ael diher, ia ce^sio del
coilaret a i amiga, llores des-
prés orereixen Aavier i Rosa un
sopar ais components del trust.
en iormacio. LII el rengle d'a-
quests, es troba tam.De Anna
Mana, relacionada mtimament
amb altres pnmeres signatures
dei consorci, a mes de Xavier.

Anna Mana, que he di.t ja, que
és una ema,, es presenta ai sopar
amb el coiiaret acabat de com-
prar a Rosa, 50 que torba al ma-
mmoni, al marit, especiaiment
Aavier interroga a, Rosa. Aques-
ta, acorralada, conlessa a Xa-
vier d'nav'er venu.t el coíiaret per
tai d'adquirir el document que
ha' de saivar-lo a ell de caure en
el parany armat per Peris. Xa-
vier prega a Anna Mana que vul-
ga tornar el coilaret a Rosa, pre-
vi Temborsament de la quanti-
tat satisíeta per la joia. Anna
Mana accedeix a la súplica. Xa-
vier dona aleshores a Rosa eme
mil pessetes per a qué les passi
a Anna Mana. En restituir
aquesta la joia a Rosa el pro-
jecte de trust formulat per Pe-
ris, que és un deis amics intims
d'Anna Mana, s'és tornat aigua
poli. Anna Mana que tenia po-
sades en la formació del trust
llurs esperances mes fermes, es
deixa portar peí despit i diu a
Rosa que la suma que aquesta h
entrega correspon de dret a Xa-
vier, car fou ell qui tragué les
pessetes per a comprar el coila-
ret. Confusió 1 avergonyiment de
Xavier, victoria de Rosa sobre el
seu marit, reconciliado del ma-
tnmoni i abandó, per part de
Xavier, de les quimeres mercan-
tils.

Aquest es el ñus de la histo-
ria que ha servit a Millás-Raurell
per a bastir «El coilaret de Ro-
sa», que, segons vaig sentir a
dir, ha d'ésser representada din-
tre de poc temps per la com-
panyia del Romea. Aquesta cir-
cumstáncia em relleva de parlar
del major o menor mérit de l'o-
bra. El públic del teatre cátala
i els crítics deis diaris sospese-
rán oportunament les qualitats i
els defectes de la nova comedia,
presentada i interpretada per
l'elenc de l'«Orfeó de Sans»
d'una manera forga reeixida.

Prengueren part en «El Coila-

ret de Rosa» les actrius Emilia
1 Antonia Baró, 1 els aficionats
Miguel Esteve, Josep Drets«,
Miquel Esteve, Josep Drets,
Enríe Aycart, Albert Arnau 1
Joan Francesc.

A. B.

IGUALADA

E'ccAteneu Igualadí» va cele-
brar el día 15 una vetllada en
homenatge al que en vida fou di-
rector de la becció de teatre. d'a-
quella entitat, Josep Galtés 1
Uardus; en el programa de dita
vetliada, hi havia 1/estrena d'una
obra dramática en 3 actes de Ho-
renci Lornet, que porta, per titoi
«L'Esposa».

Per una coincidencia, jo em
trobava a Igualada aquell día 1
res té de particular, que no es-

tés assabentat d'aquest esdeve-
niment, ja que les poques vega-
des que paáso per aquella ciutat,
a bastament sé que el cinema, a
desgrat meu 1 de molts, inyadeix
sempre les mes importants sales
d'espectacles 1 conresso que mai
no m'hi sentó otret. I ja'm dis-
posava. a ordenar els meus afers
del día, quan tot d'una prop de
les meves oides sentó una veu
amable que'm diu: —Vosté que

és tant entusiasta del teatre, és
estrany que aquesta nit no vagi

a l'Ateneu.—¡ué em dieu? faig
jo, tot sorprés, —Segons tinc en-
tes estrenen una obra... —D'un
autor d'ací? —No; cree que és
de Barcelona 1 assisteix a la re-
presentació; per aci hi havia un
programa que ho diu, tot cer-
cant-lo endebades per damunt
de la taula deis diaris. —Res,
res, dic jo, resolt a deixar la fei-
na que. havia iniciat, i prenent el
capell, li dono les gracies per la

noticia i decidit me'n vaig a
l'Ateneu. Efectivament, el que
m'havian dit era cert, i la pri-
mera satisfacció que vaig teñir,
va ésser veure la bonica sala
d'espectacles de TAteneu, plena
completament. La vetllada anun-
da s'anava descapdellant en mig
d'entusiastes aplaudiments.

La escena és presentada amb
un luxe que'ns admira; és un sa-
lonet de confianga i no hi manca
detall, cada cosa al seu lloc; tot
seguit els actors comencen a ju-
gar la comedia i ja'n trec una bo-

na ímpressió de conjunt i em
laig el carree de que'm trobo
davant d'una companyia ben for-
mada 1 ben dirigida.

L'obra, es desenvolupa dintre
d'un caire d'íntima famüiantat 1
els que la porten la diuen amb
una sobrietat encisadora. Des-
prés de les phmeres escenes
veig sortir la notable actriu
senyora Elvira Fremont, enca-

rregada de la protagonista i aixó
fa que completi aquella impres-
sió de bon conjunt que de pri-
mer antuvi he experimentat.

El primer acte és una exposi-
ció perfecta deis personatges
que íntervenen en l'acció, la que
tot seguit es fa interessant 1

després del final d'aquest acte,
per mi el mes bo de Tobra per
la seva simplicitat i de comedia
moderna, es clou la cortina i el

púbhc resta sorprés i desitjós de
saber el que passará en els actes
successius.

Entrem en el segon acte i l'o-
bra pren embranzida. Després
d'unes escenes molt escaients i
ben construides entre el senyor
Rafel, en Ventura i el Sr. Batis-
ta, d'una realitat sorprenent, se-
gueix l'obra en ruta ascendent
i creix amb intensitat dramáti-
ca, de tal manera, que l'aütor
sab fer-se amo de la voluntat del
núblic i amb la darrera escena
d'aquest acte, forca vistent 1
d'efecte teatral, aconsegueix un
aplaudiment entusiasta que l'o-
bliga a sortir entre els intérprets.

Florenci Cornet
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L'obra no de.cau ni uü mo-
ni ent; en el te.rcer acte Fautor
demostra ésser coneixedor dels
ressorts teatrals; s'hi llanca a.
fons, per bé que sempre en un
tó de dignitat artística i els ac-
tors aconsegueixen fer-se aplau-
dir en mig de la representado
no cal dir que en finalitzar Tobra,
el públic premia aquella tasca
amb una formidable oació que
no para fins que el Sr. Cornet
fa ús de la paraula.

En quan a 1'interpretació totes
estaven bé i es veia qe sabien

l'obra a bastament. La senyo-
ra Fremont, estava, com sem-
pre, tan justa de figura, de dic-
ció i de gest que semblava que
l'obra havia estat escrita expres-
sament per a ella; els Srs. M.~
Ros, Pere Ventura, Josep Gleyal
i A. Moncumli, no podian pas es-
tar mes ajusrats en els seus res-
pectius papers, i en totes les es-
cenes sabien donar la sensació
d'intimitat cjue l'ambient de l'o-
bra imprimía.

Al Sr. Lluís Ferrer en el seu
«Franceses cal felicitar-lo, tot i
trobar-se amb un paper d'aquells
que es presten a prendre acti-
tuds declamatories i que moltes
vegades tiren per térra una es-
cena.

Antoni Cañáis va fer un Joa-
quim perfectament acabat. Ni un
moment va fallar, just en els mo-
ments de dolcesa, crudel quan
l'escena ho exigía, sempre pre-
cís en el gest i no es cas de re-
gate jar-li un aplaudiment en el
moment trágic del tercer acte,
en el qual va fer-hi un mutis ge-
nial.

Després de la representado,
mentre un fotógraf impresión
nava unes escenes de Tobra
vaig presentar-me al Sr.. Floren-
ci Cornet, autor de l'obra i des-
prés de felicitar-lo sinceráment i
abusant de la séva amabilitat,
vaig atrevir-me a preguntar-li:
—Com és que aquesta obra no
l'ha feta estrenar a Barcelona i
per una companyia de professio-
aals? Convengut em contesta:—
Es que l'obra tal com vosté l'ha
vist avui, podia haver estat mes
ben interpretada?

—No, dic jo, perqué li han fet
molt bé; pero no dubti, m'atre-
veixo a dir-li, que la representa-
do tindria mes importancia i,
per tant, l'obra seria mes co-
mentada.

—Aixó darrer pot-ser sí; pe.ró

jo soc deis que creuen que els
autors Q^uen haver de saber que
a Catalunya hi tenim un estol
molt important d'amateurs i que
cal ajudar-los, sobre tot quan es
tioben conjunts com aquests
que avui ha vist vosté, en els
quals la fita on comenga el pro-
fessionalisme desapareix i en
aquestos casos, hem d'imposar-

nos 1'obligado d'estimular-los.
—Es una opinió malt respecta-

ble, li contesto jo, pero dubto de
que la majoria d'autors la com-
parteixin.

—El temps ho dirá, cal tenir
en compte que els Concursos de
Teatre Amateur son una gran
cosa per a descobrir veritables
valors per a la nostra escena i
és cas d'esforcar-nos per tal aju-
dar-los i conservar-los i estiguém
segurs que un dia o un altre, el
nostre teatre els restará agrait.

K.

Informado
PARTHENON

La Companyia d'Art Dramátic
Pujol-Fornaguera, que amb tant
éxit actúa en aquest teatre, el
diumenge passat va posar en es-
cena la preciosa comedia d'Ave-
lí Artís «Seny i amor, amo i
senyor», presentada com sap fer-
ho aquesta companyia, amb la
cura que les obres requereix, per-
qué el públic tingui la s.ensjació
de realitat i de bon gust.

La Sra. Teresa Pujol, fent la
«Pietat», en tots els moments la
varem trobar justa, d'expressió,
de sentiment i de gest, i en cada
acte la seva figura prenia mes
relleu i es feia mes interessant.
El mateix podem dir de Foma-
guera, cada dia mes complet, que
encarna el «Sadurní» amb intelli-
géncia, puix tant en els moments
de la seva arrogancia, com en
els d'emoció amorosa, se'l vegé
digne i segur; les senyores Guart,
Arquer i Hossas, contribuiren al
millor éxit de la representado,
ajudats deis Srs. Pujol, Estivill,
Domenech, Serrat, Vinallonga i
Nolla.

El públic que omplenava la sa-
la va aplaudir amb entusiasme
la perfecta execució que els ele-
ments que dirigeix Bartomeu
Pujol, feren de l'obra cabdal
d'Avelí Artís.

Cenfre Auíonomfsía He De*
pendenís del Contera i de la

Indüsíria.

Heus-ací el reparliment de l'o-
bra « Un amo »5 de Ramón Vi-
nyes, que avui aissabte, a les
deu de la vetlla, s'estrenará en
el C. A. D. C. I., per la Com-
panyia d'Art Dramátic Buxadós-
Rovira:

ACTE I. MATI. — «Don Ja-
cob», Sr. Ángel Rovira; f Víc-
tor », Sr. Gener; t Rem», Sr. 0-
11er; «Clara», Sra. Carme Bu-
xadós; «Rainelda», Sra. Jofre;
«Josefa», Sra. Giménez; «Se-
nyor Brauli», Sr. Llano; «Se-
nyor Martí», Sr. Riera; «Joan»,
Sr. Biosca; «Don Alfred de Xi-
quirá», Sr. Forga.

ACTE II. TARDA. — «Don
Jacob», Sr. Ángel Rovira; «Cla-
ra », Sra. Carme Buxados; « Rai-
nelda», Sra. Jofre; «Eugenia»,
Sra. Casanovas.

ACTE III. N1T. -- «Don Ja-
cob», Sr. Ángel Rovira; «Cía-
ra», Sra. Carme Buxadós; « Do-
nya Clemencia», Sra. Prats;
« Zita », Srta. Portillo; « Víctor»,
Sr. Gener; «Rem», Sr. Oller;
«Josefa», Sra. Giménez-Sales;
«Joan», Sr. Biosca; «Senyor
Brauli», Sr. Llano; « S e n y o r
Martí», Sr. Riera; «Depen-
dente, Sr. Comas; «Sérvenla»,
Srta. Sans.
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Mes enea de la
«paradoxa sobre el

comedíant»

PAR.—En la darrera conver-
sa, pensó que deixárem escolat
el tema de la sensació de real
en reproduir els sons acúslics
que pot contenir l'obra teatral.
I repeteixo l'opinió meva de que
1'artista-actor és sempre incom-
plet, ja que és poc desitjós de
solucionar les qüestions d'am-
bient, car no 1'afecten d'una ma-
nera personal.

TIIEU.—I de qué ho dedum?
PAR.—De qué l'estímul de tot

artista és la vanitat personal, el
desig de sobrepujar amb la se-
va obra a les obres deis de-
més, essent manifestada aques-
ta vanitat entre la gent de tea-
tre, amb una unanimitat i una
franquesa esfereidores.

THEU.—En veritat que en ai-
xó darrer esteu de debo encer-
tat, amb tot existir falses mo-
désties forca notables...

PAR.—Peí mateix fet üe que
notable és la generalitat del cas,
notable será l'excepció.

THEU.—Bé; pero podría en-
ganyar-me aquest estímul que
dieu, si d'un cop d'ull superfi-
cial volgués escatir la conduc-
ta deis artistes de teatre d'a-
quests temps...

PAR.—I de tots temps-
THEU.—Sí; el mal és tan an-

tic com la professió. Pero jo
creuria que no hi ha remei si
no comprengués que en l'Art,
molts son cridats i pocs els es-
collits. i cregueu que no entenc
per aquests els que o.btenen els
vots generáis — la «vox Dei»
no és infalible — perqué sem-
pre he pensat que un « bombo »
fa molt soroll amb els medis
mes rutinaris i simplistes, ca-
pac d'ofegar la corda d'una or-
questra, que está composta d'u-
na serie d'elemcnts complicáis
en tots els ordres. Mes si del
ver-artista tractem, excluiu la
vanitat de les bases que son
la seva formado i que donen

aquell producte rar i escollit.
Cree que l'artista nix a'un pre-
cís instintiu, el que, si aconse-
gueix retenir-lo en la seva for-
mació i desenrotllament, o com
també pot ésser, anar-lo desco-
brint i identificant-s'hi a mesu-
ra que és disciplina, l'artista
és un fet. Al contrari, cas gene-
ral, la vanitat fa desaparéixer
la calitat artística i aquests fac-
tors son negatius proporcional-
ment l'un de l'altre. A mes va-
nitat, menys art.

PAR.—I el cas d'en Bernard
Shaw?

THEU.—No és un actor, i a
mes, ja he deixat entreveure
que hi ha excepcións. Amb tot,
parlem-ne. Es de sospitar que
en les poses de Shaw pot ha-
ver-hi una intenció publicitá -
ria. La vanitat posa una vena
sobre l'esperit de crítica, i no
cree que Fautor de «Mathusa-
lem» es mogui entre ombres.
Tots sabem, poso per cas, que
en pensa l'autor d'un regene-
rador del cabell del seu pro-
ducte. I llegiu els seus anuncis.
A voltes son ben dignes d'apa-
rellar-se a les genialilats del hu-
morista irlandés.

PAR.—Comprenc. 1 en el cas
del actor-artista quan evalúa el
seu treball en una xifra X?Prou
dona a compendre que es creu
ésser millor que altres que no's
cotitzen tan cars.

THEU.—No seria mes ade-
quat pensar que 1 artista es co-
titza, no peí que es creu valer,
sino peí preu que li atribuei;
el públie amb Tacceptació del
seu treball? Una ambició pot no
ésser un orgull, ni una satis-
facció d'amor propi. Cau en el
defecte de reunir aquests tres
sentiments, l'artista adotzenat.
Si a millor treball millor re-
compensa, cerca aquesta l'inep-
te per provar l'altre, deixant
les falórnies de l'estudi a cons-
ciéncia, rentrenament ríg'.d i
pesat pels babaus que creuen
en aqueixes «coses». Per al-
tra banda, un artista-actor, se-
gons la seva concepció de la
vida i llurs exigéncies pot re-
cordar que també s'anomena
actor-artista i esdevé llavors el

cas de l'actriu Rachel, que es-
sent molt susceptible ais aplau-
diments, una par! d'aquelles
lloances procurava fer-les rebo-
tre a l'administració, on veien
alarmats ascendir les nomines
de l'artista a les regions de la
ultraestratosfera. En can vi, en
una nit fora d'abonament, en
el teatre de la Comedia, a Ma-
drid, quasi buit, la Borelli va
fer una «Zaza» inoblidable,
amb el qual va aconseguir... ¡

PAR—Que l'abonament s'a-
costumés a assistir a totes les
se ves funcions...

THEU.—En efecte.
PAR.—I que no se li des-

comptés del sou, certament...
THVU.—Sí; molts son els ca-

mins que porten a Roma, en-
cara que en aquella ni I no era
aixó precisament el que pre-
tengué l'artista.

PAR.—Ja entenc. Tornant, pe-
ro, al que déiem, sóc curios
de reconéixer amb alguna pro-
va el sentit instintiu que ens
emmena a l'art, o bá si voleu
que ens fa estimar l'art.

THEu.—Deixárem de banda
aquest darrer aspecte, passiu o
contemplatiu, i fixaré la inicia-
do de l'artista, reduint-nos a
l ' a r t i s t a interpretador, mes
breu, al actor dramátic. En la
« Zaza » ja esmentada, el paper
del galán (?) correspongué a un
actor d'unes condicions que,
afavorint-lo, calificaré de me-
diocres. Acabat el primer acte,
lamentava el públie aquella fa-
lla que es produí en un paper
forca interessant i enmig d'un
conjunt per demés excellent. Si
entre els que parlaven n'hi ha-
guessin dos, o un tan sois, que
sentíssin el desig de fer aque-
lla réplica, amb els sacrificis
que suposa Fadquisició del pro-
cediment, del perfeccionament
precís, no per vanitat, no per
utilitat personal, que en aquell
moment d'inspiració no existeix,
sino per donar vida i saba pro-
pia a una branca que no re-
naixia d'acord amb la resta del
arbre, aquest desig era el fo-
nament d'un artista en actiu
que el portaría a obrar, a po-
sitivar la forca latent que te-
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nim tots dins nostre i que ano-
mcno «sentit de representa-
do ».

PAR.—Está compres. La línia
és aqucsla. Ara, una altra cosa
és que precisin mes quantitats
de reaccions o mes intensitat
en cls reactius per a fer néi-
xer aquesta primera voluntal,
la qual haurá d'ésser després
«seguida». Paraula greu la de:
« seguir», on s'inclouen estudis,
sacrifici, abrandament per l'i-
deal, fins a arribar a obrir de
bat a bat les portes deis Tem-
ples on TArt sojorna... Totes a-
questes premisses son les obli-
gades per a produir l'artista
que ens commou, Tactor que
ens esborrona amb les seves
re-creacions deis carácters hu-
mans mes diversos... Identificat
amb vos, vull, abans d'acabar,
facilitar un argument favorable
a la vostra tesi. Escolteu-lo:
Res mes lluny de la veritat que
les paraules del déspota fill d\A-
gripina. en suicidarse! Quin
gran artista perd el món!

THEU.—Exacte.

RICTUS.

Teatre Cátala "Amateur"
Intormació

FEDERACIÓ CATALA-
NA DE SOCTETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Dema diumenge, a dos quarts
a'onze del matí, i al «Teatre-
Escola» (Consell de Cent, 264),
lindra lloc aquesta assemblea,
la qual té per objecte sotme-
tre a l'aprovació deis represen-
tants de les societats federa-
des, el reglament del «II Con-
curs de Teatre Cátala «Ama-
teur».

En aquest concurs solament
podran pendre-hi part les com-
panyies federades, pero a l'as-
semblea podran assistir-hi, sen-
se vcu ni vot els representants
d'aquells elencs que vulguin co-
néixer el reglament per si els
inleressa inscriure's a la Fe-
áeració,

BARCELONA

ASSOCIACIO «AMICS DEL
TEATRE». — La «Companyia
catalana d'amateurs Pere Moix
i Casáis», de l'Associació Amics
del Teatre, i que dirigeix en
Francesc Grau i Banús, ha co-
mengat els assaigs de les obres
amb les quals pendra part al a TI
Concurs de Teatre Cátala Ama-
teur».

ATENEU DEMOCRATIC RE-
PÚBLICA DEL DISTRICTE I —
Aquest Ateneu inaugura el pas-
sat diumenge la seva temporada
de teatre cátala, a carree de l*e-
lenc artistic de l'entitat que ac-
tuá sota la direcció del notable
amateur Sr. Carbonell.

Davant d'un publie ben nom-
brós i escollit es representa la
comedia en un acte «L'eterna
questió» d'Avelí Artis, i l'obra
en dos actes de Pompeu Crehuet,
«Flors i Violes». En la interpre-

tació sobressortiren les senvore-
tes amateurs Coll, Carbonell i
Palou i els senvors Zapater, Coll,
Trilla. Valverde i Artigas. La
presentació molt acurada.

CATALUNYA A. A. — La no-
formacio d'aquesta entitat

per l'actor amateur, M.
Sánchez, posa en escena el pas-
~~* diumenge el clrama policiac
«El misterios Timmv Samson»,
amb una magnificencia i propie-
tat com poques vegades hem
vist en teatres d'amateurs.

Els Srs. Sánchez i Singla, que
comoarteixen la direcció artísti-
ca, han palesát ja. 'diverses vega-
Áeis la seva devoció peí nostre
teatre, bastint les obres amb la
cura i respecte que es mereixen
els nostres autors i publie. En
l'obra esmentada han refermat
una vegada mes les qualitats di-
tes, cosa que ens plau remarcar.

La interpretado fou digna de
tot elogi. La primera actriu Ma-
ría Callejas, jufit amb els senvors
Sánchez (M. i E.) i elSr. Singla,
portaren el pes de l'obra amb
una sobrietat i dignitat que els

feu mereixedors de forts aplau-
diments.

Col-laboraren a l'exit d'inter-
pretació la Srta. Montserrat Font
i les nenes Conxita Martínez i
E. Valdrich i els Srs. Francolí,
Robreño, Alemany, Gondara,
Mora i Pares.

El públie que omplénava la sala
demostra. amb els seus aplaudi-
ments la seva satisfacció. El de-
corat, deis Srs. Sánchez i Singla,
rrolt apropiat i just de tons. Per
el dia 30 es prepara «Mar i Cel»,
de Guimera.

CENTRE DE LLEIDA I SES
COMARQUES

El grup escénic d'aquest Cen-
tre inaugura la temporada tea-
tral el passat dia 15 en el Tea-
tre-Escola. Es representaren
sots la direcció de Josep Que-
ralt, Tobra de Manuel Folch i
Torres «Reixes enfora» i la co-
media «A ra la modista», de J.
Asmarats.

Ambdues obres foren discre-
tament presentades e interpreta-
des, sobresortint, pero, les
senyoretes Martínez i Silvage i
els Srs- Solé, Mas, Cendra, Jo-
ve i Andreu. La nena Solé feu
un «Tianet» deliciós. El Sr. Que-
raít, demostra excellents aptituts
com a actor i director.

L'auditori nombrós i entusias-
ta aplaudí ais estudiosos intér-
prets.

^ENTRE VTNAROSENC. —
Fl quadro dramatic «Cors d'Or»
representa el darrer diumenge
«Els Segadors», de Frederic
Soler. L'obra fou interpretada
amb la millor voluntat per les
senvoretes amateurs M. Vila i
I . Montejo i els Srs. Esperanza,
Prats, Sobrepera, Berenguer, i
demés elements de la companyia.
La direcció, a carree del senyor
Prats, encertada.
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INSTITUT D'ALUMNES I EX
ALUMNES DE L'ESCOLA DEL
TREBALL. — Dissabte vinent,
día 29, a la nit i a la sala d'es-
pectacles de l'«Unió Cooperatis-
ta Barcelonesa» (carrer d'TJr-
gell, 176 al 180) la secció tea-
tral de l'Institut inaugurará la
seva serie de lepresentacions
amb Pestrena de la comedia en
tres actes de Joan Forment
«Ombres humanes». Dirigeix
aquest elenc Josep Masip.

Les referencias que tenim
d'aquesta obra, eminentment
social, ens fa creure que será
un éxit.

PENYA KISS-ME. — El dis-
sabte passat va inaugurar la
temoorada l'elenc dramátic d'a-
questa Penya amb la represen-
tado de Tobra de Santiago Ros-
sinyol «El Mistic» la qual va
ésser posada en escena amb tota
cura peí director R. Escoté, que
va fer un «Mossen Ramón» dig-
ne de tot elogi- El seguiren en
mérits les senyores Vicens i Re-
guart i els senyors Tous, Pares,
Falo i Reguart, que foren molt
aplaudits.

TERTULIA TEYS. — L'elenc
que dirigeix el notable amateur
Miguel Sabater va inaugurar la
temporada amb l'obra de Frede-
ric Soler «Lo Pubill», la inter-
pretado de la qual tingué molt
bona acollida en el públic que
omplenava la sala, el qual va
premiar amb molts aplaudiments
la labor deis artistes. Cal re-
marcar el conjunt admirable
d'aquest elenc, del qual desta-
quen els Srs. Sabater, Buxadós,
Barba i Villar. Mereix especial
esment l'actriu amateur senyore-
ta Montolio, de gran pervindre
dintre l'escena i a la que espe-
rem veurel aviat en noves in-
terpretacions.

SANT CERYASI
ORFEO GERVASTENC. — El

passat diumenge aquest «Orfeó»
•inaugura la seva temporada.

teatral amb «La Bohemia trista»
d'Agusti Collado, i el sainet de
Rossinyol «La lepra».

En Josep Melchón, director
del quadro escénic, ens presenta,
un admirable conjunt que juga.
amb forc,a naturalitat les obres
esmentades.

BERCA

La secció dramática d'Acció
Popular, ana a Borreda a repre-
sentar el drama «El calvari de la
vida», de Ramón Vinyes, obte-
nint un éxit excellent.

Al teatre del Tir Nacional, fou
nosada en escena Pobra de Fre-
deric Soler, «Les joies de la Ro-
ser».

CALAF

CENTRE CATOLIC. — Els
amateurs de la. Secció Cultural
Esoortiva d'aouest Centre repre-
sentaren el día de Ta Festa Ma-
ior, amb remarcable éxit, <rEl
misterios Jimmy Samson».

CALELLA

qor-TFTAT CORAL *LA LLF-
W T T W — Sots la direcció
Tnmas Pérez es representa el

«El misterios Timmv
Sarn^on» prenent-hi nart . les
^envoretes P. Soler. P. Navarro
la nena C- Pérez i el nen T. Vi-
vanro. pls cmals es distincnren
notablem^nt, narticularment la
nena Pérez : els senvors N. Pé-
rez. T. Pérez. Casa novas, Feliu,
Andreu. Garrida, Casas Auladell,
Gelma Vila i Durbau feren un
bon roTijunt. Col r*"n arcar (A. tre-
ball del Sr. Casas. Per ti de fes-
ta posaren en escena «La gran
rifada».

El ptíblic nue omplenava el lo-
cal no es cansava d'aplaudir,
sortint satisfet de l'espectade,

IGUALADA

La secció de eatre de l'«Ate-
neu Igualadí» el darrer dissabte,
dia 15, celebra, la vetllada en re-
cordanca del que fou director i
primer actor de la Secció en Jo-
sep Galtés i Cardús. La ciutat
d'Igualada es desvetlla, aquel!
dia, i en recordar a l'amic per-
dut, volgué demostrar que l'es-
timava, fent acte de presencia
en aquella vetllada que si bé ho-
nora ais organitzadors, també
honora a tots el igualadins que
saben no oblidar ais seus filis
benemérits. Un retrat de l'enyo-
rat Galtés presidia la festa.

L'asnecte brillant que oferia
la sala de l'Ateneu, era emocio-
nant i mes encara en sortir al
nrosceni Vamic i companv del
finat Manuel Gomis ner a lleeir
un sentit i expressiu resúm de la
vida artística del malaeuanvat
Galtés; el senvor Gomis fou es-
colta f amb veritable devoció. Fi-
nit el parlament del Sr. Manuel
Gomis. que fou molt aplaudit, el
chor «La Llantia» del nual en
Galtés n'era President honor^ri i
dirieit nel seu mesare, Adelí
Cabuleras, canta «Fraternal»,
«La Retreta» i «Caneó de taver-
nq«. míe foren molt aplaudirles.
Seguidament l'ornupstra del Con-
servatorí de l'Ateneu executa
una c^mnosició original de l'ho-
menatfat.

La s^rció d'homes de l'«Orfeó
T^ualadí» també voleué retre un
tribut d'a.dmiradó i amist^t con-
tribuint amb els seus cants a do-
nar mes relleu a la festa. i amb
pna instesa admirable cantaren
«T.q diligencia», «T/Emiprant» i
«A sol batent». Totes tres foren
pnlaudioVs freneticament.

Tot seguit el quadro dramátic
de l'Ateneu, amb la col-labora ció
de la notable primera actriu
senvor a Elvira Fremont, va po-
sar en escena l'obra en tres ac-
tes «L'Esposa» de'n Florenci
Cornet de la qual, tractant-se
d'una estrena en parlém degu'da-
ment en altra secció d'aquest nú-
mero; pero no podem deixar de
consignar l'éxit obtingut peí nos-
^re amic Cornet i els que nren-
Gfueren Dart en Pexecució de
l'obra. la. que fou internrei-ada
admirablement. i anrofitem
aquesta avinentesa per felicitar-
los des de les columnes de «Tea-
tre Cátala».
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MATARO
CENTRE CATOLTC. — La

companyia d'aficionats d'aquest
Centre, ha representat amb for-
ga éxit el drama en 3 actes
«L'Escon» i la comedia «Ditxo-
sos barrets», a profit de l'agru-
pació sardanística del mateix
Centre, «L'anella d'or».

MOLLERUSSA
Han quedat acabades les im-

portants reformes que s'han por-
tat a cap al Teatre Casino, el
qual ofereix un bell aspecte.

—Ha estat tapissada la sala
d'espectacles de «L'Amistat».
Aquesta reforma ha millorat con-
siderablement les condicions
acústiques i estétiques de dit lo-
cal.

SENTMENAT
CASAL REGIONALISTA. —

La companyia d'aficionats que
actúa en aquesta societat va re-
presentar amb exit «Calvari
amunt», «La morta» i «El preu
de la Gloria». Darrerament es-
trenaren «Cors en lluita», de Vi-
cents Ramoneda i «Les Carame-
lles» de F. Alfonso i Orfila, en
les quals els aficionats de Sent-
menat i els autors foren objecte
de moltes felicitacions.

Per la propera Festa paior
preparen l'obra de Frederic So-
ler «La Creu de la masía» i la
comedia de S. Rossinyol «EB
triomf de la carn».

TARRAGONA
TEATRE PRINCIPAL. — Dd

ma, diumenge,' comenga la tem-
porada d'hivern en aquest tea-»
tre. Enguany en té cura la com-i
panvia que comana el primer ac-j
tor Lluís Carreres, secundat per
les primeres actrius Mercé Fer-«
nandez i Teresa López.

Es presenta al nostre public
amb l'obra d'en Sagarra, «L'hosA
tal de la Gloria».

Cal esperar una bona actuado
d'aquesta companvia, puix les
referencies nue se'n teñen son
excellents. Gairebé fa mes de
dues mesades que ve assaiant
preparant-ho tot, per tal de no
decebre el public des de bell ~an->
tuvi. En una paraula: no ha im-;
p^ovisat res.

La temporada de teatre cata-
la al Principal de Tarragona va
aoarellada amb altres actuacions
de la companyia en diversos in-
drets de la comarca, puix que en
dies feiners actúa en teatres fo-
rans,

NOTICIARI
D'una nota oficiosa donada a

la Premsa peí conseller de la
Generalitat, Sr. Ventura Gassol,
cu la qual son explicades diver-
ses iniciatives del depariament
de Cultura, copiem co que se-
gueix, d'una evldent importan-
cia per el nostre teatre:

« Es també ja totalment plan-
tejada la reorganització de l'Es-
cola Catalana d'Art Dramálic,
convertint-la en una institució
viva, lligada a les altres, de les
quals pot ésser un complement
tan eficac i sobretot fent-ne un
íaboratori de treball i d'expe-
riencies de coses d'espectacle,
a base de diversos cicles de re-
presentacions teatrals que es
donaran el curs vinent. Aques-
ta, creiem amb el Patronat de
l'esmentada Escola, que és l'ú-
nica manera a l'ensems que d'a-
treure l'atenció de nous alum-
Qés, els actors de dcmá, que
pugui donar ais autors Focasió
de veure realitzacions i assaigs
que no poden permetre's les
empreses».

Hcm rebut l'« Anuari de la
Companyia Belluguet», pulcra-
ment imprés en els obradors
de la Impremta Minerva, de
Mataró. En aquesta interessant
publicado es dona compíe de-
tallat de la brillantíssima actua-
ció durant l'exercici 1931-1932,
de la Companyia «amateur»
Belluguet, que ctirigeix el nos-
tre admirat amic Lluis Mas-
riera.

Conté, a mes. el text de tres
conferencies donades peí senyor
Lluis Masriera, les critiques
i comentaris de la Premsa na-
cional i estrangera, sobre les
bellíssimes festes d'art celebra-
des per la notable agrupado
Belluguet a l'«Estudi Masrie-
ra ». Palau de la Música Cata-
lana. Teatre Principal de Pal-
ma de Mallorca i a les ruines
del teatre roma d'Alcudia.

A remarcar una interessantís-
sima informado sobre les im-
portants obres de reforma que
s'estan realitzant en l'« Estudi
Masriera» i que el convertirán

en la sala mes bella i distin-
gida de Barcelona.

Avaloren l'« Anuari» un bon
nombre de gravats i dibuixos
deis senyors Lluis i Joan Mas-
riera.

Per excés d'original ens hem
vist obligats a ajornar per a un
altre número la publicació de
diversos treballs que teniem
compostos, entre ells, les sec-
cions « Teatre estranger » « Es-
cenografía » i «Gua de gall».

Per a consultes sobre publici-
tat i encárrecs d'anuncis, adre-
ceu-vos a Jaume Marill Forrts,
«Argos de la Premsa», Rambla
de les Flors, 15, pral., Teléfon
número 15897. Barcelona.

Correspondencia
R. de C. (Lisboa";. Rebut subs-

cripció. l\íolt agraits. — J. A.
P. Té rao i procurarem fer co
que din. Es qüeslió de temps
i de paciencia. — S. S. Entra
en lorn. — M. C. Com sempre.
— J. R. Procurarem donar a
cadascú co que li per toqui. En
aquest assumpte estigui tran-
quil. — J. R. V. Per manca de
temps no li havem escrit. A-
graim. pero, d'una manera es-
pecial, la seva delicada aten-
ció. — J. LI. de T.- (Girona).
Gracics. Ja li contcstarem. —
E. P. Hem llegit amb tot inte-
rés les seves líetres. Quan tin-
guem un moment lliure, li es-
criurem. — J. B. (Reus). Agrai-
díssims. Fou complimentat el
seu encárrec. — J. M. E. (Vila-
franca del Penedés). — Accep-
tat el seu oferiment. Envii'ns
la seva adreca. — F. M. (Sant
Feliu de Guíxols). ítem, ítem.
— J. V. (Poblé Nou). No tenirn
cap dada per poder contestar
la pregunta que ens feu.
— J. V. S. (Tarragona). D'a-
cord amb tots els extrems de
la vostra estimada lletra.
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