
ANY I BARCELONA: 5 NOVEMBRE 1932 NÚM6

EXPANDIMENT
DEL TEATRE

CÁTALA

Sempre, o quasi semprc, que
es parla de les vicisituds. inc!-
dencies i possibilitats del Tea-
tre Cátala, es parteix incons-
cientment de la base errónia
de considerar-lo com una mani-
festado privativa de Barcelona,
amb abstracció absoluta de les
al 1 res ciutats i poblacions de
llengua catalana. No's trac'a
d'un cas d'egolalria melropoli-
lana ni menys d'un deliberat
criteri aferrissadament centra-
listá. Es simplement, com h m
dit un error comes inconscient-
ment, millor un oblid momen-
tani o un retird de visió; p°ró
que repetit l'un dia d/irrera l'al-
tra, ¡'llera molt sovint els ter-
mes del problema que vol?m
rcsoldrc bo i enterbolint-lo.

Una rápida ullada a les co-
n arques catalanes ens donará
una idea clara de les avinen-
lescs desaprofitades i de les
possibilitats fulures Si una eiu-
tat d'un milió d'habitants, com
Barcelona, no pot manlenir de-
centment, per propia aportació
ciutadana, una institució teatral
amb tots els elements quedeuen
inlcgrar-la. potser perqué a-
quest milió no és una collecli-
vitat homog?nia. sino una mas-
sa caótica de gent vinguda de
iot arreu, la resta de Catalu-

nya pot i den compensar el
desequiíibri en profil general i
peí manten'menl i ev;pansió del
Teatre Cátala, qu^ solamcnt d'a-
questa manera pot teñir dret
a anomeinr-se Tcalre Nacional.

Si repassem mentalment la
nomenclatura de les grans ciu-
tals i viles catalanes, veurem
que moltcs teñen una p )blació
superior a mantés capitals de
provincia espanyoles que son
estació obligada en la ruta d?
les companyies tealrals caste-
llanes, i quasi lotes gaudeixen
d'ima riquesa malerial i d'una
finor d'esperit que les fa aptes
per a cslructurar una amplia
i ambiciosa organització t alral
catalana que actui i faci senlir
la seva influencia cultural i ar-
tística, duna minera const uit
i progressiva, en lots els áni-
l)its de la térra catalana. Ano-
lem no mes. sensc ordre de
prelació i tal com ens venen
a la memoria, els ñoras de po-
blacions importanls que po-
drien ésser punís deslacats en
la xarxa que caldria exlendre
per tol Catalunya, per exem-
ple Girona. Figueres, Sant Fe-
liu de Guíxols. Palamós. Llei-
(ia. Cervera, Balaguer. Tarra-
gona. Reus. Tortosa. Valls,
Montblanc, Vilanova i Gcltrfi.
Vilafranca del Penedés, Vic,
Granollers. Mataró. Terrassa,
Sabadell, Manresa. Igualada... A
mes, les viles d'aigues i d'es-
UllClg.

No faltará qui ens titlli bur-

lescament d'havcr prctés des-
col)rir un nou món explorat,
explotat i recorregut a torl i
a dret per tota mena de com-
panyies de leatre ja formades
0 formades expressament. Els
cómics coneixen a bastament
lots els pobles de Catalunya i
els pobles també ens podrien
donar rao de tots. Aixó ja ho
sabem. Malgrat tot. les pobla-
cions catalanes viuen general-
ment desvinculades d'un teatre
cátala regular i normal, p i
motiu de que reben solament
la visita de les companyies,
diem-ne ofxials quan aquestas
han acabat la temporada en é's
leatres llurs i surten de < tour-
née a explotar les obres de
mes cril i no mes qu:1 aqües-
tes. Per altra part, actúen pe-
riódicament en les comarques,
agrupacions de professionals,
molt estimables molles d'elles
1 dignes de tota sort. que no
podent teñir cabuda en l°s for-
macions de la capital o bé p?r
preferir la vida am bulan!, van
tot l'any de poblé en poblr a
donar represenlacions isolades
o en tanda. Acostumen a a'ter-
nar traduccions i obres de re-
j)erlori. Merces a aqüestes com-
panyies transhumants i ais c-
lencs d'« amateurs que man-
tenen encesa a cada poblé la
flama d'amor al teatre nacional
les noves generacions no s'han
deseixit del tot de la coneixen-
ca de les obres escrites fins
abans d'ahir pels nostres au-
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tors consagráis i que cslaii des-
terrades d'una manera qua i d -
finitiva deis teatros barcelonins
per un error de táctica, del
qual pensem parlar-ne un altre

Les «Associacions d'Amics
dia.
del Teatre». creades fa alguns
anys en diversos indrets de Ca-
talunya, responien ja en prin-
cipi a n'aquest noble afany de
portar a les comarques queleom
mes que uns rescalfats insípids
o indigestes i que unes Irislcs
funcions de «bolo a base de
la darrera niciesa de moda. A-
questa finalitat no ha reexil.
no sabem si per manca d'am-
bient o dificultáis d'enllac. El
que ens consta, dissortadament
és (pie algunes d'aqucsles « As-
sociacions d'Amics del Tealre »
han desvirtuat d'una manera tan
llastimosa cls seus proposiis ini-
ciáis, que no solament no cls
preocupa per res el teatre ca-
íala, sino que han esdevingut
en introductors en les ciutats
respectivos de companyies de
teatre castcllá, que es pol du-
que abans quasi no es movien
de Barcelona.

Quan s'embesleixi de ferm i
aml) la necessaria serie'al l'as-
sumpte de la consolidado i
permanencia del teatre cátala,
cal esguardar-lo en conjunt, le-
nint en compte que no es va
a fer un teatre solament per
a us i gaudi de la ciutat de
Barcelona, sino per a tot Ca-
talunya, de manera que obra
que s'estreni o representi a la
capital sigui immedialament re-
petida i coneguda en el gran
nombre de poblacions catala-
nes, que per la llur importan-
cia i afició al teatre mereixen
aquesta deferencia Recoman i
aquesta estructurado de la ins-
titució teatral catalana la neces-
sitat imperiosa de que la nos-

tra cultura sigui integral i arri-
bi a tothom. apart de que ar-
ticulant l'actuaeió del tealre de
Catalunya en la forma sumá-
riament esbossada, n'augmenta-
riem la solidesa i difusió, les
obres podrí en assolir un nom-
bre insospitat de representa-
cions i hom podría possible-
ment. donar entrada en els qui-
dros de companvia al conside-
rable nombre d'artistes que.
malgrat el merit d'alguns d'ells
i els servéis que porten fots,
es troben en atur forcós o es
venen obligats a correr en fa-
rándula per aquests mons de
Déu.

Kns abellcix nodrir encara
mes les illusions i deixaul-nos
portar, no per la fantasía, sino
per la visió d'un tcajre pros-
per, creixent i fort, c]uc cap
estornut de mosquit l'encosli-
pi. pensem encara amb la su-
perior expansió que pol teñir
el Teatre Cátala fóra del terri-
lori estríete de la nostra patria.
Pensem amb les Ules Balears,
les terres de Valencia i del
Rossclló. catalanes per la his-
toria, per la llengua i p?r la
sang, i eixamplant encara l'ho-
ritzó de les possibililats. d>i-
xeu-nos imaginar com en un
avenir que voldriem prop-r. el
nostre Teatre corregués triom-
falment, fent-hi llargues i so-
vintejades estaries, pels pa'sos
de llengua d'Oc. racialment ger-
mans noslres i on el nostre
idioma és entenedor per mi-
lions d'homcs.

LES
DISSIDENCIES

ii

Abans que l'« Associació d'Au-
lors Catalans» pogués inaugu-
rar llurs tasques estrena So-
ler el drama «La rallla dre-
ta», circumstáncia que posa ter-
mo a la cordiailtat que sem-
blava existir entre aquéll i el
grup d'autors represen tats per
«La Rcnaixenca». Dic que la
cordialtiat ora aparent, per tal
de no llevar ais fets la mes
pe ti la substancia. Vegi's, sino.

A l'any 1884 i part del 1885,
publica Soler sctmanalment a
« La Renaixenca » arliclcs sobre
lomes d'interés general. El dia-
ri, que li havia estat sempre
hostil, doixa llavors de molcs-
lar-lo, per bé que els clogis a
los obres que cstrenava no de-
passessin cls límits de la mes
estricta cortesia. En produir-se
una eslrena de Soler, deia «La
Rcnaixenca», invariablemcnt :
«La circumstáncia de tratar-se
d'un company de redacció ons
priva...», etcétera. I deixava d'o-
cupar-se de l'obra per a parlar
deis interprotadors. Acaba So-
ler d'escriuro articles a «La Re-
naixenca», s'esdcvingué 1'estre-
na de «La ratlla dreta», i el
redactor cncarregat de. juljar
l'obra caigué despiatadamentda-
munt de Soler.

Malgrat el bon desig que ani-
mava ais autors dissidonts, no
fou possible de comencar la
nova temporada de teatre cátala
fins al mes de desombre, i en-
cara no pas al Principal, ocu-
pat per Rafael Calvo. L'« Asso-
ciació d'Autors Catalans» ha-
gué d'anar al Novotats. les tau-
lcs del qual li foren cedidos
dos cops a la setmana. Tutau,
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Frederíc Soler

empresari del leatre. es reserva
la resta deis dies per a fer-hi
els generes i les obres que con-
vinguessin a ell, particularmení.

En la funció inaugural estre-
na l'« Associació d'Autors Cat'i-
lans » el drama Lo combat de
Trafalgar», de Pere Antón Tor-
res. Cal llegir la crítica que de
1'obra publica «La Renaixenca
per a camprendre fins a quin
punt era Soler l'obsessió deis
homes de l'« Associació d'Autors
Catalans». Les lloanccs adreca-
des a Tere Antón Torres res-
ten ofegades per una munta-
nya d'allusions i de pedretes
lleneades al terrat del drama-
turg rival. Ací va una moslra-

«En aixo d'escollir assumptes
i crear situacions d'efecte no
convencionals ni estirades pels
cabells — dit sia sense mortifi-
cado d'altri-—, no hi ha qui pas-
si la ma per la cara al senyor To-
rres.

«Sense prolixitat, sense émfa-
si, sense amaneraments rebus-
cats, brollen d'e la boca deis per-
sonatjes páranles de foc que es-
calfen a l'auditori,

«El public crida Fautor a les
taules, no per a seguir una ruti-
naria galantería, sino per a pa-
gar-li un tribut d'agraiment».

La temporada de Tutau al
Noveláis acaba el día 23 demaig
de 1886. Amb la temporada, l'ac-
luació de l'« Associació d'Au-
tors Catalans», que en el ter-
mc de gairebé sis mcsos estre-
na una obra en Ires actes de
cada un deis autors Pcre An-
tón Torres, Albert Llanas, Rie-
ra i Bertrán. Roca i Roca, Gui-
mcra i Arús i Ardcriu. Com-
pongueren la torna qiialques ac-
tes solts de Colome, Aules. Vi-
lanova i no recordó si algún al-
tre. En el mateix espai detemps
dona Soler una obra nova de
Eerrer i Codina, una d'Aulés i
una de Martí i Folguera. En
semblar-li oportú estrena Lo
pubilí» i " Lo lliri d'agua »,
produccions que afermaren el
crédit i la popularitat de que
gaudia en el conccpte públic;
dos exits de la mena deis que
feien emmudir ais contradictora
mes entossats. El de «Lo lliri
d'aigua pogué tot jusl ence-
lar-se. car es perllongá a Tany
següent.

A la temporada abans liavia
estrenat ja «Sota térra , dra-
ma que s'encasta malerialment
al cartell. La durada d'una obra
tenia per la data bon xic mes
mes d'importáncia de la que té
ovni car solien fcr-se les mes
de les comedies, quatre o cinc
vegades. En els Eslaluts de
F« Associació d'Autors Cata-
lans» s'establí que en arribar
una producció a la vuitena rc-
presentació, fos atorgada a Fau-
tor una funció d'honor i b?ne-
fici.

A la temporada següent, o sia
la de 1886-87, passa l'« Associa-
ció d'Autors Catalans» al tea-
Ire Ribas, rebatejat per les cir-
cumslancics amb el ñora de

Teatro de Cataluña». en caste-
Uá. El «Teatro de Cataluña
arriba fins a nosallres amb el

Ángel Guímerá a l'any 1885]

ñora d;« Eldorado». Per a la
nova tongada promete 1« Asso-
ciació d'Autors Catalans» obres
de Víctor Balaguer. Teodor Ba-
ró, Franquesa i Gomis, Guime-
ra, Llanas, Roca i Roca, Ribot
i Serra, Ubach i Vinyeta i Vi-
dal Valenciano. Amb la propa-
ganda de la segona campanya
seguía 1' Associació d'Autors
Catalans » barrejant-bi les indi-
rectes a Soler, com ho prova
aquesta gazetilla inserida a la
« La Renaixenca »:

«Cinc produccions dramátiques
de don Frederic Soler s'anuncien
per a el proxim hivern al Romea.
Son ele titols respectius, «L'idol
de fanch», «La bruixa», «Lladre-
gada», «Judas» i «La carta de
navegar».

Soler respongué a l'escomesa
amb una nota en la que dcia
teñir Tempresa del Romea obres
de Pcre Antón Torres, Víctor
Balaguer, Josep M. Arnau, Teo-
dor Raro, Josep Eeliu i Codi-
na. Josep i Manuel Lasarte.
Frederic Soler, Antón Ferrer i
Codina, Ramón Bordas. Josep
Martí i Folguera, Conrad Rou-
re, Joan Maluquer i Viladot,
Joan Molas i Casas i Josep M.
Pous.
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La temporada de Tutau al
« Teatro de Cataluña » dura de
mitajns d'octubre del 1886 al 17
d'abril del 1887. L'« Associació
d'Aulors Catalans» dona a co-
néixer en sis mesos tres obres
en tres actes cada una, corres-
ponents ais autors Ubach i Vi-
nycta, Roca i Roca i Riera i
Bertrán. Per comptc de Tutau,
co que vol dir al marge de
l'« Associació », estrenaren Teo-
dor Baró i Arús i Arderiu. Po-
ques estrenes, certament, ates
sobrelot el nombre d'autors
freturosos de veure's represen-
lats, a algún deis quals li hauria
calgut un leatre per a ell sol.
Pels dies en qué s'incubava la
temporada del «Cataluña», cir-
cula Albert Llanas una gazctilla
que deia:

«El celebrat escriptor Albert
Llanas ha entregat a l'«Associa-
ció d'Autors Catalans» els dra-
mes en tres actes, «Un parricidio
i «Fora del Có'díc»; les comedies
en tres actes, «La claueta d'or»,
«Entre poc i massa», «Dos i dos
quatre i deu ...catorze», i les en
un acte, «Foc i aigua» i «La mos-
ca balba».

Tan copiosa producció no val-
gué per a res a Albert Llanas,
el nom del qual no sortí ni una
vegada al cartell.

Sense estrenar cap deis títols
que li acumula «La Renaixen-
ca», aconseguí Soler aquella
temporada cls dos éxits remar-
cables, que foren «Batalla de
reines i La vivor de l'eslor-
ncll \ Drama, el primer, que
segons manifesta el crític de
«La Renaixenca», és un deis
que mes acusen les qualitats
de l'autor i deis en qué menys
s'hi veuen els scus defectes i
en el que la pintura deis ca-
racters hi és feta de raá mes-

tra; en el qué l'interés drama-
tic va sempre en augment; en
el qué les esecnes brillants es
succeeixen... Digué — a mes —
«La Renaixenca», que l'expo-
sició era en «Batalla de rei-
nes » magnífica, i él desenvo-
lupament mestrívolament con-
dúit; que eren els versos so-
nors i acurats, i que s'hi des-
eo bri en ca i enlla passatges i
descripcions poctics i defini-
lius. Finalment, que contenia el
dialeg pensaments felicíssims.
«Batalla de reines», segons el
pafer del crític de « La Renai-
xenca», figuraría molí de temps
en els cartclls.

Molt abans de qué s'esvaís
l'encens cremat a honor de
« Batalla de reines », a la dotza-
va representació de Tobra i
contrastant amb la parsimonia
amb qué es produlen els diri-
gents de l'« Associació d'Autors
Catalans », contrastant, sobretot,
amb la discreció — potser fóra
millor dis mediocrilat —, que
traspuaven les obres per ells
avalades, tornava Soler a la pa-
lestra amb «La vivor de Fes-
torncll», un acte « per a matar
l'estona» i al qual. no obslant
la seva manca de prelensions,
califica el mateix crític de « La
Renaixenca» de model en el
genere, car conté, afirma, un
argument senzill, enginyósi dis-
crctament desenrotllat i esce-
nes rublertes d'acudits de bona
llei; encert en la personificació
deis personatjes, etcétera. «Si
algún defecte haguessim d'opo-
sar a l'obra — digué el crític —,
seria l'cxcés de vida que bate-
ga en la mateixa».

El final de la historia de
l'« Associació d'Autors Cata-
lans », queda per a el número
vinent. ,

JOSER ARTIS,

Una mica de con-
[ Jtinenca, senyors!

L'x\juntament de Barcelon.9, la
fama de prodigalital del qual
és ben palesa, i data ja de
temps remots, no vol desmen-
lir-la ni en un aspecte tan mo-
dcst com el de repartir honors
i distincions.
* Nosaltrcs, que cns hem im-
posat el patriótic sacrifici de
no barrejar-nos en afers polí-
tics de cap mena, no volem
dir res deis deliris administra-
lius de la nostra primera cor-
poració municipal. Ara, pero,
quan les seves activitats envaei-
xen un terreny que ens és tan
grat com el teatre i les coses
que d'ell deriven, no sabriem
perdonar-nos el silenci.

Ens referim al nomenament
solemne de « Filia predilecta de
la ciutat de Barcelona», alor-
gat a favor de Margarida Xir-

Cuitcm a dir que no ens mou
cap prevenció contraria a la
notable aclriu. Ens sembla pe-
ro, excessiva, per no dir im-
prudent i desorbitada, la dis-
tinció de qué se li ha fetmoreé.

Apart la «gaffc» de nome-
nar-la « predilecta» — la senyo-
ra Xirgu si no estem mal in-
forma ts, no va nóixer a Barce-
lona — no la creiem pas amb
mérits prou rellevanls. por a
embadalir-nos provincianament
amb la seva figura.

Com actriu, és ben estimable
— qui lio negaría! — Es, indi^-
cutiblement, una primera Figu-
ra de l'esccna cspanyola i ho
fon, temps era temps, do Tes-
cena catalana. El que ha estat
i el que és, pero, tant com al
propi temperament,lio deua la
manca (faltres personalitats mes
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sobressortints. L'actriu genial,
cradora, que marca una épo-
ca, forma escola i deixa la cm-
prempta inésborrable de les se-
ves creacions, no és el cas de
la Sra. Xirgu. D'ella podriem
dir, per exemple, elogianl-la
amb desmesura: «En «Zaza»,
estigué formidable; en certsmo-
ments recordara a Sarah Ber-
nardt». I aquest judici — el
mes alt que pot mereixe'ns —
ja diu ben ciar la diferencia a
cstablir entre el geni auléntic i
les sínLesis que se'ns ofereixen
i encara amb no massa freqüén-
cia.

No. La senyora Xirgu no és
genial. Si un temps haviem cre-
gut que podía arribar a ésser-
ho, ara, en la plenitud del seu
art, podem judicar-ho amb jus-
lesa, sense apassionaments fa-
vorables ni adversos, tal com
ella és, no pas tal com alguns
volen que sigui o liauriem de-
si L jal no sal tres que hagués es-
tat.

Sota el punt de vista artíslie,
dones, la disUnció atorgada a
Margarida Xirgu, és excessiva.
Porta Festigma d'un provincia-
nisme baladrer, efectista, inno-
cent i curt de gambals. Ens
avergonyeix que un senyor Gi-
ralt hagi convencul, sense ré-
plica, tot un Gonsistori, entre
les personalitats del qual créiem
hi havia algunes personalitals
mes equánimes i mes sensibles
ais afanys d'universalitat de
Barcelona, avui capitalitat de
la Gatalunva renaixent.

*

Sota un altre aspecte, pero,
és encara mes greu aquesta
lleugeresa del nostre Ajunta-
ment. •

La senyora Xirgu—usan! d'un
dret respetabilíssim — deser-

Margarida Xirgu

la de la nostra escena, quan hi
era mes necessária, quan inés
dies de gloria podia proporcio-
nar-li, quan, precisament es mi-
grava per la deserció en mas-
sa de llurs primeres figures i
de llurs eminents comparses.

La senyora Xirgu va fer, al
capdavall, el que feren els al-
tres. En cerca de profit i de
gloria va explotar terres enllá
el prestigi guanyat a casa nos-
tra; va augmentar-lo, encara,
considerablement i és avui, sens
dubte possible, la primera fi-
gura femenina de la dramática
castellana. Tot aixó, humana-
ment considera!, és indiscutible
Ens en podem lamentar, mes no
blasmar-ne, enduts per un xi-
roi paroxisme patriótic. La se-
nyora Xirgu va seguir el camí
que convenia a ella, va obeir
els impulsos de les seves res-
pectables i legitimes ambicions
i es lliurá plenament, sense re-
serves sentimentals de cap me-
na, a la seva vocació. En nom
de quin sagrat fetitxisme po-
diem privar-li-ho ?

Besignem - nos - hi, dones; no

n'hi fem retrets. Respeclem la
seva volunlat, per inolt que ens
hagi dolgut. Posem-hi un vel
de silenci i ni tan sois vol-
guem recordar-li el b.iid amarg
que va deixar-nos, si una avi-
nenlesa falagucra ens p^rmet
admirar-la de non

Res mes, pero. Si en la seva
actitud no hi sabem trobar mo-
lius reals de censura, no ens
rebaixem a voler trobar-n'hi
mcreixedors de premi.

Els nostres regidors shan ex-
cedit, han obrat de lleugers,
d'atabalats i de badocs. Han
conferit, sense ni tant sois d.s-
cutir-lo, un títol honorífle auna
aclriu que, com a tal, está ben
lluny de meréixer i que per
altres virtuts d'ordre sentimen-
tal o patriótic no mereix gens.

***

Olímpic senyor Giraltl Per-
qué no us lliureu plenament
a les vostres fantasies financia-
res, sense recordar — ai las! —
aquells temps, ja llunyans, en
qué exerciau d'autor de «La
barcelonina» i « Boi el merave-
llós" ? Quin profit voleu tre-
re'n que no us hagués estat o-
fert amb escreix? Es que pot-
ser aspireu a meréixer, també,
l'honor d'ésser proclamat «lili
predilecle» de Barcelona? Per
co que es ven no és cosa di-
fícil.

UN CIUTADA VULGAR.
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CUA DE GALL
Per informacions que rebem, en al-

guns medis d'aficionats que fins ara
havien conr-eat teatre cátala, exclusi-
vamznt, hom remarca una tendencia a
posar en práctica, en el pitjor sentit,
el criteri híbrid, ridícul, provincia, de
la « conllevancia ». Hi ha qui alterna
les representacions catatanes amb obres
castellanes del to mes castís.

A qui voleu fer riure, amics?
El teatre castellá, que mereix tots

els nostres respectes, pero en el lloc
que li escau, no necessita a Catalun-
ya qui Vajudi duna manera humi-
liant i oficiosa, puix li sobren costáis,
amb detriment sovint deis valors au-
tóctons.

Els qui us entabanen, aficionáis que
feu castellá (/), volen desnaturalitzar-
vos, posant-vos abans en situado ri-
dicula.

Tal vegada us haveu deixat influen-
ciar per alguna «Associatió d'Amics
del Teatre» que va comencar per vo-
ler protegir el nostre teatre i ha acábat
per donar la mes «cursi» de les pre-
feréncies a les representacions en lien-
gua castellana, «cursileHa» mes gro-
tesca si hom té en compte on i per
qui es practica.

D D D

Vetern pessimista i l'optimista irre-
ductible es troben a la Rambla, davant
del «Poliorama».

—Ja ho veus!, din el primer, un
teatre en lloc céntric, de proporcions
escaientes, reformat amb gust exqui-
sit, que háuríem d'haver guanyat per
a Vescena catalana i que torna a ésser
feude del teatre d'importació.

—La passió us faperdre el coneixe-
ment, respon Voptimista. Quants tea-
tres representen en cátala, actualment
a Barcelona? El Romea, un; VEs-
panyol, encara que faci el seu genere,
dos i quasi podriem dir tres, afegint-
hi el Parthenon, puix si bé alterna
teatre cátala i castellá, cada dia guan-
ya posicions el nostre idioma en aque-
lla casa. Aixó sense teñir en compte
les representacions en cátala que es
donen cada diumenge a un gran nom-
bre de societats amb categoría de teatre.

—Si, pero total... poca cosa.
—Está be. Compta ara els teatres

que enguany representen en castellá.
El «Barcelona», un i ara el aPoliora-
ma», dos. I prou! Es pot dir que
vientres el teatre castellá recula, la

nostra escena manté encara les seves
posicions.

—Et descuides el «Xovetats», el « Vic-
toria», el «Cumie», l'«Apolo»...

—Perú aquets fan teatre líric...
—...En castellá.
—Podries afegir-hi el Liceu.
—Aquest no és ni carn ni peix. I a

mes, Id temporada que sapropa, si
es fa, estará per per dessota del nivell
deis programes deis susdits teatres.

a Q •
Una deria és sempre respectable i si

a mes respon a un tUsig noble, deu
ésser compartida i estimulada. Uns a-
mics, valerosos i incansables quixots,
segueixen adalerats cercant un teatre
per fer-hi una temporada on puguin
teñir lloc les obres i els comediants que
no caben o no son admesos en el teatre
que per ésser únic, es devé I'oficial.

La persecució de locáis és fadigosa.
Ara falla el «Goya», despres 1'nUrqui-
naona»... Qui sap si el «Kursaal»?

Passen els mesos i quan els nostres
amics trobin, potser, I'hostal acollidor,
ja no será temps de fer comedia.

Premi
Ignasi Iglesias,

Dilluns, dia 31 d'ocLubrc, va-
ren constituir-se a la Generali-
tat els membres que formen el
Jurat del «Premi Ignasi Igle-
sias ».

Va donar-los possessió el de-
legat del Gonsell de Cultura al
Comité gestor de premis litera-
ris, Lluis Nicolau d'ülwer.

Fou elegit president del Ju-
rat, el senyor Pere Corominas
i secretari, el senyor Joan Cor'
tés.

Com que segons les bases de
concessió del « Premi Ignabi I-
glésias», es consideren en con-
ciició d'optar al premi totes les
obres dramatiques estrenades
entre el dia 1 d'octubre de 1931
i el dia 30 de setembre de
1932. el Jurat fa avinenl a tots
els que hagin estrenat dintre
l'esmentat període en algún deis
téatres de Catalunya i vulguin
optar al premi, que poden en-
viar per tot el dia 10 de no-
\cmbre la seva obra, mecano-
grafiada o publicada, al Depar-
tament de Cultura de la Gene-
ralitat.

Suggestions i
Comentaris

Monopoli d'Autors

Hem llegit diversos escrits par-
lant de la crisi del teatre cátala.

Els que som entusiastes del
nostre teatre hem tingut de veu-
re amb pena com desapareixia la
Companyia del Teatre Novetats.
Abans haviem tingut de consta-
tar que el Coliseu del carrer de
Casp solament s'emplenava en
poques ocasions, i aixó ens faria
pronunciar d'acord totalment
amb els que parlen de crisi, si no
creguessim. que son unes altres
les causes básiques que produei-
xen l'allunyament del públic.

Per justificar la crisi del tea-
tre cátala hom hauria de demos-
trar que no es produeixen obres,
i aixó no hi ha ningú que ho pu-
gui fer. El que passa és que els
empresaris, generalment, amb
una táctica totalment equivoca-
da es preocupen només d'aconse-
guir les obres deis pocs autors
de solvencia, reconeguda, refu-
sant sistemáticament les que els
presenten els autors novells quan
aquests, plens d'entusiasme, cu-
rulls d'illusió, arriben a les portes
del teatre amb l'obra sota l'aixe-
!ia. L'empresari amb una fredor
desmoralltzadora refusa l'obra
sense ni tan sois prendre's la mo-
lestia de llegir-la, enderrocant
les mes intimes esperances del
novell autor.

L'empresari no deixa viure
tranquil a l'autor pretigiós, pro-
curant a ultranza l'obtenció
d'una estrena, perqué confia la
major part de l'éxit, en l'explo-
tació del nom de l'autor en els
cartells anunciadors. I com a
conseqüencia d'aquest procedi-
ment les celebritats son poques i
no aconsegueixen produir la
quantitat i varietat d'obres que
caldria per a sostenir amb es-
plendor l'escena vernacla, i el
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públic, naturalment, o bé ha de
resignar-se a veure constantment
el mateix, o ha de deixar d'assis-
tir al teatre cátala.

Tinguin present eis empresaris
que els pobles que mes es preocu-
pen de la seva cultura son els que
posseeixen mes escoles primá-
nes, ja que sena ü-lús crear
grans Umversitats i pretendre
que els mfants naixessm amb la
preparacio suficient per a, ingres-
sar-hi, sense que haguessm de
passar per l'escola primaria.
Amb el teatre succeeix quelcüm
analeg. Conec un jove que té es-
cutes algunes obres, que ais que
les hem llegit ens han semblat
senzülament admirables. ..Comen-
c.á d'escnure amb una il-lusió bo-
ja, ímmensa, i després d'haver
sentit mots smcerament encorat-
jadors, ensopegá amb el que lian
ensopegat. tants d'altres, amb la
muralla infranquejable que exis-
teix entre l'escenari i el novell
autur, anomenada empresari. I
aquest minyó que havia concebut
tantes esperances i il-lusions,
aquest xicot que amb una mica
d'humanitat de part deis empre-
sajris tal vegada hauria arnbat al
cim de la populantat i hauria es-
tat per consegüent un propulsor
del nostre teatre, continua igno-
rat; les seves obres dormen, pot-
ser per sempre, en un calaix del
seu modest despatx, i, cosa pit-
jor encara, aquest procedir m-
grat, inhuma, de les empreses li
ha mort per sempre l'estímul de
seguir creant; ha mihilát totes
les seves esperances.

Fa poc que el vaig trobar i en
indicar-li que ara havia arribat
potser l'hora de bellugar-se puix
que tot. alio que fa referencia a la
nostra cultura, tenia Taprovació
que es rnereix, em contesta, amb
un gest en el que es manifestava
I1 amargor del que ja ha rebut
molts desenganys : Potser sí que
ara tothom té un especial interés
en fomentar tot el que representi
engrandiment de Catalunya, pero
amic, els empresaris d'avui son

els mateixos d'ahir. Només ac-
cepten el que els arriba de part
deis que gaudeixen d'un cert
prestigi, que son els que formen
el monopoli d'autors. A nosal-
tres, ais que comencem, ni tan
sois se'ns llegeix. Seguir escri-
vint equivaldría a crear-me nous
desenganys i francament, ja en
tinc prous amb els que he rebut
fins ara.

Dissortadament abunden casos
semblants al que deixem trans-
crit, i ells, desmenteixen d'una
manera categórica i rodona ais
qui parlen de les causes que pro"
dueixen la crisi del teatre caíala.

Que canviin de táctica els em-
presaris i atenguin degudament
totes les obres que. se'ls presen-
tin; que s'acostumin a explotar
la qualitat de les obres i no el
nom deis autors llurs, i en breu
aconseguirem veure un ressorgi-
ment esplendorós i florit de 1'es-
cena vernacla.

J. M. RUBERT

CONSULTORI

Des d'aqucsta sccció procura-
rem contestar selmanalment les
consultes que ens arribin rela-
tives a coses del Teatre cátala.
Yol dir que facilitarem dades
referents a fets, aspectes o mo-
ments de la historia del nostre
Teatre. Tota persona que tin-
gui un dubte per esvair, una
confusió nascuda de la impre-
cisió d'una nata, interés per a
averiguar quelcom, pot adrecar-
nos 1'oportuna pregunta, segur
de que sera degudament eva-
cuada. Co que únicament es de-
mana és que sien les pregun-

tes tan clares i concises com
farem de manera que lio siguin
les respostes.

Lluís Balanyá. — Santa Colo-
ma de Farnés. — a La Llotja» de
Millás-Raurell, s'estrená el 1926
al teatre de la societat «Fo-
ment», de Molins de Rei, amb el
titol de «Primer, la vanitat». Al
Novetats, dos anys després.

Ramón Ramón. — Esparra-
guera. — No conec cap Bibliote-
ca pública on es puguin consultar
els primers dos anys de «LQ Tea-
tro Regional», setmanari que
posseeixen solament qualques
particulars. Un d'ells, Salvador
Bonavia.

Pere Ginesta. — Pobla de Li-
ilet. — Clotilde Domus deixa
l'escena catalana Tany 1899, car
marxá al setembre del mateix
cap a Valladolid per tal d'incor-
porar-se a la companyia del tea-
tre Lara, de Madrid, que es tro-
bava en aquell moment a la sus-
dita ciutat castellana. Domus feu
la darrera temporada regular al
Principal, essent empresa Albert
Llanas. £0 de qué a Barcelona no
hagués endevinat ningú el major
o menor mérit de la Domus, son
falórnies, com ho sen el que no

haguessim advertit la valúa d'En-
ric Borras fins que a Madrid el
revelaren, Aqüestes coses poden
dir-les només els toca-sons que
viuen al marge de les manifesta-
cions artístiques pairáis; la gent
que no s'assabenta de res fins
que sent les esgaripades de
fora.

Llorenp Sans. — Sant Feliu del
Llobregat. — Em sembla extre-
madament difícil de trobar una
tan grossa quantitat de -números
de «El Teatre Cátala» com els
que assenyaleu. No fóra mes pla-
ner procurar-se la col-lecció com-
plerta? Pot-se sortiria algú que
s'avingués a desferse'n.

L'ARXIVER
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LA REFORMA DE L'ESTUDI MASRIERA
Quan érem infants, sempre

que pasavem peí carrer de Bai-
len, vora la gran via de les
Corls Catalanes, ens cridaval'or-
tanient Fatcnció aquell suntuós
edifici d'aspecle noble i classi-
citzant, que seny ore java com un
temple en mig de la Barcelo-
na nova. Era l'Estudi Masriera,
fogar de belles inquietuds i llar
artística d'una dinastía racial-
ment barcelonina, que ha tin-
gut el do singular de trame-
tre's arab el ñom 1'executória
de bon gust i d'amor a les co-
ses de Fesperit.

Coni'essem, pero, que senliem
una mena de temenca per la
sort mes o menys Humana del
bell edifici que era com un rep-
te de vertader senvor a les sun-

tuoses edificacions que ho abas-
sagaven tot, que no respecta-
ven res, per tal d'assegurar o
augmentar una xiíra de llo-
guers.

La transformació i creixenea
de Barcelona, tan rápida i co-
lossal, en proporcions, ens a-
treviriem a dir. quasi monstruo-
ses, s'ha fet sense gaire iulel-
ligéncia i amb la pérdua i sa-
crifici de bells aspectes i de
monuments dun valor historie
i d'una riquesa artística, deis
quals ens costará molt resea-
balar-nos. La utilitat, en el sen-
lit mes barroer i mes baixa-
ment materialista, no ha respec-
tat res i si hem esta! testimo-
nis de la sordidesa de molls

senyors que han despes mi-

lions en la construcció de llurs
palaus, sino els han heretat
graciosament, i que no es re-
signen a renunciar a la rendeta
del lloguer de la botiga, del
pis o de les golfes i que fins
admeten rellogats i lot, com no
temer que aquell deliciós per
bé que improductiu edifici del
rrer de Bailen, mig aclofat ja
peí cinturó de cases que l'en-
volíen. no es rendís un día a
la temptació de la utilitat im-
perativa i desaparegués, com
tants allres, per a donar lloc
a un gegantí grata-fums, amb
pretensions de grata-cels?

Un gest magnífic i procer del
propietari, senyor Lluis Masrie-
ra, ha esvait no solament els
noslrcs temors sino que ens d '•-

La Ía9ana de l'"Estudi Masriera" tal cora quedará desprtís de la reforma,
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iia moüus d'una altra mena de
satisfacció, en tant que amics
del teatre i, sobretot, del tea-
tre caíala. Tot just í"a una cin-
quantena que l'« Ksludi Mas-
riera » fou constrult i el sen ac-
tual posseidor es disposa a ce-
lebrar les noces d'or de la se-
va erecció amb una imporían-
tíssima reforma que, deixani en
peu l'estructura general de 1 e-
difici i conservant el seu ca-
racleríslic aspecíe exterior, en
ses línies generáis, el Higa mes
a la vida de la ciutat, habilitant-
lo per a la realització, en lloc
adient i en un ambient delec-
table, d'aquelles manifestacions
artísliques — representad ons de
leatrc soléete, conccrls i con-
ferencies — que necessiten ács-
envolupar-sc amb intimitat i re-
colliment i que no trobaven ara
a Barcelona la sala adequada.

L'amabilitaL del senyor Lluis
Masricra ens permet donar

avui una relació succinla de la
reforma que s'eslá eíectuanl en
l'antic « Estudi Masriera ••> i que
ara prendrá el nom de «Sta-
diuni», en eo que respecta a
la planta baixa, destinada a la
nova habilitado de l'edifici,
puix en els pisos superiors del
mateix hi haurá el taller de
pintor del senyor Lluis Masrie-
ra amb el sen teatret priva I,
011 continuara donant les seves
representacions la Companyia
Belluguet.

De les tres portes que do-
nen eixida al carrer de Bai-
len, la central sera destinada al
públie per entrar a « Stadium ;
per la de la dreta es pujará
al taller del pintor Lluis Mas-
riera i la de l'esquerra donara
accés a l'escena.

El públie pujará per l'escaii-
nata central i passant pels por-
lics entrará al vestíbul. Aquest
vestibul, decoral amb tons fos-

cos, amb el gran piafó «La
Dansa» (obra de joventut del
pintor que ja decorara i'anliga
sala1, a la part dreta, els sobre-
portes, així mateix pintats i la
barana també sóbriament deco-
rada, donará entrada a la sala
d'espectacles.

La construcció i agencament
(le la sala i de Fescenari s'lian
efectúa t cstrictamenL d'acord
amb les idees básiques que so-
bre el teatre té i practica el
senyor Lluis Masriera. Parleix
de la distinció essencial entre
el teatre d'espectacle (aparosi-
lat. grans moviments de mas-
sos, complicació de tramoia i
maquinaria...) i el teatre de co-
media pura figura, acció, pai-
salge...) Masriera es decanta per
aquest darrer. Cal que la sala
siguí recluida, per tal de qué
lots els especladors puguin cop-
sar els matissos de la veu i
del gest. L'escenari, cspetial-

Seccíó longitudinal de l'ediíici vista del cantó de l'escenari.- D'esquerra a dreta: portics, vestibul, amb l'escala de pujada a l'amfiteatre, en

la part inferior i en la superior una de les sales del taller del pintor Lluís Masriera. A continuació, la sala «Studium» amb les llotges i l'amfi-

teatre: a I'extrem dret el «foyer» amb el «bar» al íons.
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ment, ha de teñir petites dimcn-
sions, sobreLoL en 1'alcária, a íi
de gué les figures guanyin en
intenstiat i destaquin per d.i-
munt de tota altra cosa. Aquests
son els principis fonamcnlals
que han presidít en la construc-
ció de « Stadium ».

La sala, entapissaaa d'una ro-
ba d edomás fins una airada
de set metres on comcncará el
fris pintat, contindrá setze ren-
gles de seicnls i amb les lloi-
gcs del fons i l'amfileatre o
mes ben dit, mitja platea super-
posada, lindrá cabuda p,T a 410
especLadors cómodament asse-
guts. Una amplia sorlida, so-
lament tancada amb coruñés,
comunicará la sala amb el «10-
yer» i el «bar» . Les propor-
cions del foyer» el faran cs-
pecialmeni apte, ([uan s'cscai-
^ui, ¡per a celebrar-hi exposi-
(•¡(jns, co ({iie constituirá un al-
iicient mes.

L'escena quadrilonga, no tin-
dra prosceni. Será, senzilla-

Planta baixa de «Studium»

ment, com un marc de quadro
penjat a la paret, pero, sobri,
sense enfarfecs decoratius ni a-
tributs d'oripell de la tan rebre-
gada heráldica teatral. Les se-
ves proporcions permetran divi-
dir-la en tres i canviar la cen-
tral de mida a volunLal del di-
reclor. Fins ara si un escenari

tenia, per exemple. deu metres,
un bosc havia de teñir deu me-
tres, un palau deu metres i una
barraca pobra també la mateixa
mida, puix molt poques vega-
des el recurs de les emboca-
dures redu'ia Fescena a les pro-
porcions que lógicament havia
de lenir. El nou escenari, per

L'escena de l'«Estudi Masrícra» abans de comentar la rctorma, quaa era estatge deis «Belluguets»
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mitjá de dues pilastras fácil-
ment movibles, podrá adaptar-
se sempre a les liéis de la pro-
porció tantes vegades descura-
des. ,

La batería, ensorrada sota els
taulons de l'escena, donará llum
reflectida, de manera que mai
els personatges podran fer om-
bra a la decorado del fons.

Si a tot aixó afegim que les
condicions acúsliques i de vi-
suaiiLat son perfectes des de
qualsevol punt de la sala i que
no arriba a la mateixa ei mes
lleu soroll del carrer, no cal
dir que «Stadium > sera una
cosa única i ideal tant en l'as-
pecte artíslie com sota el punt
de vista del confort, molt so-
vint negligit en la majoria de
les nostres sales d'espeetacles.

El recolliment de la bella sa-
la i l'originalíssima com encer-
tada situado de l'escena, fan
pensar • en les representacions
i fes tes d'art que hom podrá
realitzar-hi. Per exemple, el tea-
tre de Moliere, de Beaumar-

chais, de Marivaux i de Gol-
doni, Topera «da camera» de
Mozart, els «divertiments de
Lully i de Cimarosa i tanle1

altres manifestacions artístiques
que están dcsplacades en lec

grans i esbatanades baluernes
de les habituáis sales de con-
certs i d'espectacles i que en
«Stadium» hi tindrien el lloc
adequat.

No fóra aixó motiu també
perqué els nostres aulors i els
nostres músics pensessin en Cer
obres d'aquest caient i que tan
bella i prometedora mostra tin-
guérem amb «El Giravolt de
Maig», de Josep Carner i el
mestre Toldrá?

L'autor del projecte de refor-
ma és l'arquitecte Joan Masrie-
ra, fill de Lluis Masriera, i és
just reconéixer que ha fet ho-
nor a la Iradició familiar.

Un altre dia parlarem de la
part de local destinada a les
sessions intimes de la « Compa-
nyia Belluguet».

L'actualitat Teatral
Catalana

Projecte de la nova sala pública de «Studium», per Joan Masriera, amb el fris pintat peí

seu pare Lluis Masriera.

Informado:

Teaire Caíala Romea
Ahir, divendres, degué estre-

nar-se al teatre del carrer de
l'IIospital la nova comedia en
tres actes, «Apta per a senyo-
res », de J. Millas-Raurell, amb
el següent repartiment:

«Rosa Gomar», María Vila;
«Xavier Gomar», Pius Daví ;
«Baró d'Aimar», Antoni Gim-
bernat; «Baronesa d'Aimar»,
otaria Morera; «Anna María»,
Emma Alonso; «Joan Pcris»,
Pere Ventayols; «Ramón Segu-
ra», M. Giménez-Sales; « Ro -
bert», Manuel Amorós; «Mar-
cal», Llorenc Duran.

Els escenógrafs Batlle i Ami-
gó han pintat dues decoracions
per a l'esmentada obra, en la
qual Fempresa del Teatre Ga-
talá Romea hi té posades mol-
tes esperances.

Com compendran els nostres
llegidors, no som a temps per
parlar de dita estrena en aquest
número, lo qual farem la pro-
pera setmana, amb el deteni-
ment que es mereixen l'obra i
el seu autor.

Teaire Parítienon
El diumenge, 30 d'octubre,

tarda i nit davant d'un públie
forca nombrós, la Companyia
Pujol Fornaguera va represen-
tar la comedia « Corpus , d'Al-
fons Roure. L'oi)ra fou posa-
da, com té costum aquesta com-
panyia, amb una pulcritud ex-
tremada i els que hi prengué-
ren part es feren aplaudir. La
Sra. Pujol, com sempre. posa
tot el sentiment en la interpre-
tado del rol de « María»; en
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Fornaguera, molt bé en «Xiri-
nacs.

També van plaure en Domé-
nec i en Joan Estivill.

Cal felicitar a l'empresa peí
bon desig que i'anima en po-
sar les obres amb dignilat ar-
tística i no dubtem que així és
com aconseguiran fer-s? un pú-
l)iic incondicional.

Fomení Maríínenc
La notable companyia Pujol-

Formaguera que amb tant d'exil
actúa en el «Teatre Parthe -
non», ha inaugurat al «Foment»
de Sanl Martí, una temporada
teatral pels dijous no feslius. A
judicar peí nombrós públie que
va acudir a la primera repre-
sentado, és d'esperar que l'em-
presa obtindrá brillants resul-
táis. ; i

L'esforc que représenla por-
tar a les barriades una bona
companyia i en dies feiners, me-
reix un aplaudiment ben efu-
siu.

La primera representado ca-
talana tingué lloc el dijous, dia
27 d'octubre, amb la comedia
d'Alfons Roure, « Corpus », ju-
gada amb molt encert per les
senyores Pujol, Arqacr, germa-
nes Hossas, Turallos, Guar,
Prats i els senyors Estivill, Ser-
rat, Doménec, Pujol, Viñallon-
ga i Nolla; Joan Fornaguera
fent el « Pau Xirinacs», es dis-
tingí per la comicitat de bona
llei que hi posa.

Tribuna llíure
El teatre cátala, el vertader

teatre cátala, disposa, enguany,
d'una sola escena on només hi
poden concórrer un cert nom-
bre reduidíssiin a mes no po-
der, d'autors. Son cls mateixos
de cada any. els quals, talment
cuiners privilegiáis, ens servei-

xen els plats de sempre, pero
diferentment condimentats. Ells,
solament ells, son els únics que,
per ara, teñen entrada al nos-
tre teatre. Els altrcs, els que
teñen orgiinals enlregats amb
promelenca d'estrena o que per
manca dlnfluéncia es veuen
postergáis, es cansen d'esperar,
es neguitejen.

vientre tinguem primers ac-
lors, per cert forca estimables,
que, amb veu nasal, gestos ri-
dículs i caminar xarlotesc, es
prestin a desvirtuar-se actuant
de pallassos en obres per lots
nosaltres ben conegudes, Íes-
trena de les quals solament ha
estat possible en mires al ca-
laix, la nostra escena decaurá
inevitablement. Tot primer ac-
tor, peí sol fet d'ésser-liOj ha
de teñir, ha de voler teñir, bon
Iros mes d'apreci al seu art, no
pot ni ha de permetre mistifi-
car-lo... Segons quins papers ha
de comprendre que no li es-
cauen, que no son per ell. Per
damunt de tot convencionalis-
me ha de predominar l'afany de
no denigrar la escena que es
trepitja.

Bo és que durant la tempora-
da es donguin a coneixer obres
origináis i medites, fins i tot
alguna que altra d'estrangera,
la traducció de la qual verta-
derament valgui la pena de nios-
trar-se al nostre món teatral,
pero també s'ha de pensar, i
aixó és molt necessari tenir-ho
en compte, en reprendre, de
tant en tant, amb sovintejada
freqüéncia, aquelles altres qua-
lificades de vertaderes joies de
la nostra escena. Si bé la jo-
ventut sembla, i en veritat ho
está, mes decantada peí cinema
i esports que per l'art de Ta-
lía, un tant per cent, escás si
voleu pero existent, s'ha girat
de cara al teatre. Aquest j,o-
vent desconeix obres tan va-
luoses com « El íerrer de tall»,
«Mar i cel», « Seny i amor,
amo i senyor», «La llotja» i
d'allres que avui dia es vcuen
oblidades injustament. Per quin
moliu, si volcm coneixer obres
que tants jorns de gloria han
donat al nostre leatre hem d'a-
nar a raure a societats, ateneus

i casinos? Es que Tempresa del
nostre únic teatre cátala, hi es-
tá enemistada? Per qué?

JOSEP M.a SALAS I JULIA

Cicle de conferen-
cies sobre temes
d'História del Tea-

tre
iU Conservatori del Liceu, qiK

está realitzant una campanya
de renovació de les seves ac-
livitats, ha organitzat per ais
mesos de novembre i desem-
bre, un curset breu de confe-
rencies sobre Historia del Tea-
tre. Aqüestes conferencies han
estat encarregades al conegut
crític Guillem Díaz-Plaja, pro-
fessor a la Universitat de Bar-
celona, que desenrolllará el se-
güent programa:

I (6 de novembre). — Acció
i escenografía.

II (20 de novembre). — El
protagonista i el seu criat.

III (4 de desembre). — El
personatge inexistent.

IV (18 de desembre). — Di-
recció del teatre contemporani.

Aqüestes conferencies han es-
tat datades en dia festiu (pri-
mer i tercer diumenge del mes),
i serán donades a dos quarts
de dotze del matí. L'assistén-
cia a aqüestes conferencies és
lliure, previa inscripció i pa-
gament d'una matrícula redui-
da a la Secretaria del Conser-
vatori.
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TEATRE CÁTALA "AMATEUR"

AMATEURS NOTABLES

Josep Galtés Cardús

La mort va separar de nos-
' altres, el dia 15 d'agost d'en-

guany, un deis valcrs mes po-
silius i entusiastcs del teatrc
d'« amateurs » de Catalunya. Tol
just fa tres setmanes que la
ciutat d'Igualada homenatjava
la se va memoria.

Josep Galtés era homc de
múltiples activitats en toles les
quals excellia. La scva modes-
tia era tan gran com l'abran-
dament que posava en totes les
coses en qué intervenía. Tenia
el do de la simpalia i de fer-se
cordialmcnt scus tots el qui el
tractaven i ais quals converlia
desseguida en collaboradors
seus.

Pintava i decorava amb gust
exquisit i no cal dir que, en a-
quest aspeele, la ciutat d'Igua-
lada conserva, bo i agraint-les.
algunes de les seves obres,
mentre l'« Ateneu li atorgava
el lloc de mestre en la seva
escola de dibuix.

També en la música va ma-
nifestar les seves inquietuds. ja
que insospitadament va revelar-
se Galtés com a compositor, per

bé que no havia cursat mai es-
tudis d'aquesta especialitat.

Amb tot, co que mes li plavia
era el teatre, que sentía amb
tota intensitat i en el conreu
del qual va aconseguir destacar-
se esmercant-hi les millors llo-
res de la scva vida.

Josep Galtés va néixer a Igua-
lada el 8 de novembre de 1878
i no tenia encara catorze anys
([iian va ingressar en el quadro
(Iramalic de la Societat d< ls
Lluisos, on tot seguit sobressor-
lí en representar obres com
« Els trabucaires i « El pun-
tal de la casa .

Tres anys després, fou solü-
cilat per a formar part de la
Secció de teatre de i'« Ateneu
Igualad!», distinoint-sc p?r la
pulcritud i honestedat artística
que posava en Fcstudi i en l.i
inlerpretació de cada personat-
ge que hom li indicava, tant si
era de primer ordre com se-
cundari. La interpretado de
« Les joies de la Roscr», « La
creu de la masía» i altres o-
bres, varen ésser motiu de que
el nom de Galtés gandís d'un
cert prestigi i que la Compa-
nyia Tréssols-Ferrer, en una o-
casió que actuava a Igualada,
demanés la seva cooperado.

Després va entrar com a pri-
mer actor al « Ceñiré Moral Ins-
tructiu de Sant Josep». on va
consagrar-se representant l'«Al-
bert», de «La mare »; l'« Es-
querrá ». d' El ferrer de tall»;
« Don Josep ». de « Gcnt d'ara »;
l'« Erasme », d'« El mas per-
dut»; el «Roc>\ de «La creu
de la masia»; el «Frederic»,
de « Foc nou » i altres personat-
ges ben diferents l'un de Fal-
tre i que posaven en evidencia
la ductilitat i condicions arlís-
tiques que posscia.

En desaparéixer el «Centre
Moral , va actuar en el « Círcol
Mercantil», rcpresenlant-hi va-
ries sarsueles. Un deis triomfs
mes assenyalats que tingué en
aquesta societat. fou « L'Arlesia-
na», en la que va fer-hi el

pastor «Baltasar», amb una
perfecció remarcable.

El malaguanyat amic Galtés
era, també, un excellent direc-
tor d'escena. No és molt liunyá
el record de la representado
que la seva Companyia va do-
nar de «Jesús de Nazarclh ,
d'Ángel Guimerá, en la qual hi
jugaven un centenar de figures
i toles es movien amb una jus-
tesa i una segure I al admirables.

No és estrany, dones, que sois
1'experta direcció de Josep Gal-
tés. F« Ateneu Igualad!» compli
en la seva llarga actuado artís-
tica, éxits com «Mossén Janot»,

llores d'amor i de Iristesa»,
Foc nou», «.María Rosa»,
Mar i cel», «Papá ministre»,

«Terra baixa i les estrenes
de les obres « Aixó és la vida»
i «La llei mes forla», de Ma-
nuel Gomis.

Si tot aixó no fos prou, la Sec-
ció de teatre de l'« Ateneu I-
gualadí», dirigida per Josep
Galtés. va prendre part al Pri-
mer Concurs de Teatre Cáta-
la i Amateur», obtenint el pri-
mer premi de la Secció C. i
una artística copa, ofrena de
l'empresari del teatre Novetats,
Josc[) Canals. Aquesta fou, in-
dublablcmenl, la darrera bran-
ca de llorer que en recompen-
sa d'una vida d'esforeos i ne-
guils, auriolada per un ideal i
una volunlat de ferro, corona-
va la seva llarga i fructuosa
actuado artística.

FLORENCI CORNET.
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Informado
BARCELONA

CATALUNYA A. A. — Diu-
menge a la tarda, la companyia
que actúa sota la direcció de Ma-
nuel Sánchez representa la tra-
gedia d'Ángel Guimerá «Mar i
Cel», assolint una interpretado
ben remarcable.

Sobressortiren notablement la
primera actriu María Callejas i
Ricard Blanch, que ens feu un
«Said» admirable, demostrant-
nos les seves qualitats de bon ac-
tor. Estigué encertadisim de dic-
ció i gest i en la relació del pri-
mer acte obtingué una franca
ovació- Secundaren la bona inter-
pretado els senyors E. SancHez,
J. Alemany i C. Francolí. Forga
discrets els senyors Robreño, Se-
rralonga, Mora, Gándara i Pares.
El director de la companyia Ma-
nuel Sánchez, molt encertat en
T«fiasen» i molt just en la carac-
' erització.

L'oHra fou acuradament pre-
sentada i vestida.

FOMENT AUTONOMISTA CÁ-
TALA. — El notable quadro es-
cénic «Mossén Cinto», que tan
encertadament dirigeix el primer
actor Andreu Guixer, va repre-
sentar el darrer dimarts, diada
de Tots Sants. la traducció cata-
lana de la comedia de Louis Ver-
nenil, «La senvoreta mama», ex-
ceflentment interpretada per la
senvoreta Prats, la senyora Ri-
ca rt i els enyors Permanver,
Mingo i Enríe.

Per el diumengre. dia 13, anun-
cien «El crim de Vera Mirtzewa»,

ASIL DE SANT TOAN DE
DEU. — Diumencre oa^sat a la
tarda, el «Grup Escénic Proerés»
nue dirigeixen Manuel "Dexeus i
Francesc Fornells, va represen"
lar «Dos com se neguen» i Tes-
trena «Els Voluntaris» dialeg
dramatic de M. Dexeus. amb de-
corat exprofés d'Antoni Castellet.
Fl selecte piíblic nue omplia la
sala, aplaudí amb entusiasme a
tots els actors. d'estacant-se els
Srs. Dexeus, Fornells, Llimós,
Olíver, Planas. A güilar, Serra,
Jauma i Masachs.

CASAL CÁTALA REPUBLI-
CA DEL COLL. — El diumenge
prop-passat el quadro escenic de

dit Casal dirigit per Ricard Po-
mar posa en escena la divertida
obra «Galletes Jordán», la que va
fer passar una bona tarda a la
nombrosa concurrencia que om-
plenava el local.

En Ricard Pomar feu una crea-
ció de «Jordán»; la Sra. Eulalia
Munt, encarna una «Paula» com
poques vegades s'ha vist feta
per aficionats, secundant-los ad-
mirablement les senyoretes Fran-
,cesca Pomar, Teresa Noguera i
els senyors Llimona, Román,
Maíllo i Eusebi.

En acabar l'obra va aixecar-se
moltes vegades el teló per a co-
rrespondre ais aplaudiments de
la concurrencia.

TERTULIA TEYSS (Cabanyes,
33Í35)- — Dema diumenge, dia
6, a dos quarts de cinc dé la tar-
da, es posará en escena, sota la
direcció de Miquel Sabater, el
poema en tres actes, d'Ignasí
Iglesias «Gira-sol», prenent-hi
part les-senyoretes Mercé Roig,
Adelaida Montolio i els senyors
Miquel Sabater, Josep Villar, An-
toni Buxadós, Manuel Porqueres
i Marcelí Díaz.

SOCIETAT OBRERA «L'AR-
TESA». — Es bonic veure com
Entitats d'aquesta naturalesa
s'esforcen en presentar davant
del seu piiblic un conjunt d'ama-
teurs dignes de tot elogi i a la
\egada sense mirar despeses,
cuiden les obres i les munten
amb dignitat, co que vol dir que
compten amb una direcció que
sao el que es fa.

Ho constatém així, perqué el
diumenge passat assistirem a la
representa ció de «El Cardenal» i
restárem sorpresos tant per co
que fa referencia a la presentado
com per l'execució, qual direc-
ció anava a carree del Sr. F.
Martínez, que be mereix que el
felicitem sjncerament. La Se-
nvora Callejas en la «Claricia de
Medid» es portí brillantment; el
mateix podem dir del Sr. Sabar-
tés que en el «Cardenal» estigué
en tots moments com un ventable
actor: no menys es not dir del
•^r. Martínez fent el «Beppo»; els
demés, tots anidaren a fer un
mninnt admirable.

SVstrena un decorat del se-
wor Carsellé, ben vistos i de bon
efecte.

UNTO COOPERATISTA. _
«L'InsHtut d'alumnes i ex-

alumnes de i'Escola del Treball»
celebra el dia 29 d'octubre, el
primer festival de teotre deis que
té anunciats.

La sala estava plena d'un pú-
biic escollit i ben disposat a
aplaudir l'estrena de la comedia
en tres actes «Ombres huma-
nes», original de Joan Forment.
L'obra, en conjunt, está forga
bé, i está dialogada amb sobrie-
tat. Amb tot, conté repeticions
que el mateix autor podría cuidar
de retallar en benefici de la co-
media. De totes maneres, cal dir
que en el Sr. Forment se li en-
devinen condicions peí conreu de
l'art dramatic.

En quan a la interpretació, es
destaca d'una manera especial,
el Sr. Josep Masip el qual porta-
va tot el pés de l'obra. Es de re-
marcar el treball deis senyors A.
Rosell, R. Candell, E. Álin, S.
Lafiguera, E. Navarro i altres
que amb el seu esforg van contri-
buir a l'éxit. No podém dir el
mateix de les . senyores Laura
Gassó i Lola Riba, les quals de-
mostraren que no sabien el pa-
per, tal vegada, refiades de llur
professionalisme; pero oblidant
la consideració que el públie sem-
pre es mereix i si mes nó, de l'a-
tenció que havien de teñir per l'o-
bra i per Fautor.

La direcció confiada al senyor
Masip, acurada i digna. L'autor
assistí a la representado i es veié
obligat a sortir amb els intér-
prets a cada final d'acte.

GRACIA

ORFEO GRACIENC—El diu-
menee. dia 30 d'octubre, aques-
ta catalanissima entit^t, va cele-
brar un acte en recordanga d'Ig-
nasi Tglésias. Comencá amb un
acurat parlament que llecrí el pre-
sident Sr. Forcada. enaltint tant
rellevant figura del Teatre Catá-
iá, prematurament tr^soassada,
nuant encara hauria pogut apor-
tar a la nostra escena mes dies
esplendorosos, seeuint Tenfilall
d'obres, que malauradament
s'estronca amb la seva mort sop-
tada.

SeeruMament va representar-
le «Els Vells». interuretát ma-
cristralment peí oúadro escenic
r-ue Hirigeix el notable nrimer ac-
trvr Enríe Giménez. c^Haborant-
hi. dpsemppmrnnt aleúns perso-
naties de l'obra, varis socis de
T«Orfeó» fidels amateurs, que
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no desdigueren en res, enmig del
notable quadro que hi actúa tots
els dmmenges a la tarda.

Finalment, a la darrera part
del programa, hi hagué lectura
de poesies origináis del mala-
guanyat poeta deis humils, a ca-
rree de la senyoreta Olivella, del
jove Roure i deis Srs. Riera i Del-
clós.

En conjunt, una solemnitat de
les que deixen bon record, per
mantenir el caliu d'aquell afecte
tant assenyalat, que el poeta ha-
via sentit sempre per l'«Orfeó
Gracienc».

ATENEU REPÚBLICA. —
Aquesta entitat ha inaugural la
temporada teatral amb una vet-
llada a honor de Santiago Ros-
sinyol, posant en escena «El pati
blau» i «El pintor de miracles».

Properament tindrá lloc el fes-
tival d'homenatCTe a Apelles Mes-
tres, la data del qual s'avisará
oportunament.

ARCENTONA

FOMENT REPÚBLICA. — El
grup escénic que tan encertada-
ment dirigeix el senyor Suari Mo-
ra, va representar el día de Tots-
Sants, amb forca éxit, les sar-
sueles «El somni de la Innocen-
cia», i «El senyor Palaudaries».

AYINYO

El diumenge, dia 23 d'ortubre
proppassat, actúa al teatre del
café de J. Herms, una companyia
d'aficionats de Sant Fruitós de
Bages, que posa en escena «Te-
rra Baixa», d'Angel Guimera.
Fou molt ben interpretada.

BREDA

Diumenge, a la tarda, el Crup
d'amateurs del «Casino» va re-
presentar «María Rosa», d'Angel
Guimera i ner fi de festa «Jo i
ell». de Lluis Milla.

El nombres públie que assistí a
la vetllad'a va premiar la labor
deis interpreta, esnecialment la
de la senvoreta Elvira Coma i
senyora Marta Vallespir.

CASTELLAR DEL VALLES

A TFNEU C A STELLA RENC.
— L'Esbart Teatral de dita en-
titat. ha renresentat amb bon
gust i forca éxit, «Els novícis de

1'Amor», de J- Moliné i «La dama
roja», d'Alfons Roure.

—La Secció dramática d'LTlde-
molins va representar, davant
d'un nombrós públie, «L'apre-
nent nou», «El vailet de la ma-
sía», «El paralític» i el «Quarto
de les rates», obres molt ben in-
te rpretades per un estol d'infants
dingits per Mn. Martorell.

LA B1SBAL

TEATRE OLYMPIA. — La
Secció dramática de l'«Ateneu Pi
i Margall» va posar en escena, fa
dos diumenges, l'obra «Els ger-
mans Ferrerons», de Pere Cava-
lié, essent forca aplaudida peí
nombrós públie que hi assistí.

ESCUT EMPORITA. — El
quadro dramatic d'aquesta enti-
tat, anuncia la propera represen-
tado de l'obra «Papellones».

MATARO

SOCIETAT IRIS. — L'elenc
artístic d'aquesta Societat va
inaugurar la temporada de tar-
dor i hivern amb les obres «La
Morta» i «Flors i Violes», de
Pompen Crehuet, i «Joventut»,
d'Ignasi Iglesias.

En la,primera obtingneren un
bon éxit les germanes Tarros,
encertades com sempre, i la se-
nyora Grillot. Molt bé la senvore-
ta Moulines, en «Eloi», igual que
els senyors Vilaret i Béseos.

«Flors i violes» fou excellent-
ment interpretada per la senyora
Grillot. senvoretes Moulinex i Ta-
rros i els senyors Comas. Bebeos,
Calafell, Vilaret i Francisco.

«Toventut» obtingué una ajus-
tada interpretado ner part de les
senvores Eduvigis Tarros i Anto-
nia Grillot i els Srs. Comns. Lluis
Calafell. To-ep Calafell, Rodrí-
guez i Francisco.

Aqüestes tres obres foren nrc-
sentades amb decorat exnrés i
pmb servei de sastrería de l'acre-
(litnda casa Patuel.

L'esmentat Elenc nrendra part
rn el II Concurs de Teatro Cata-
la Amateur amb «La morta» i
«Toventut».

CERCLE CATOLÍTC. — T n Ser_
ció infantil d'annesti entitat va
posar en escena el drama en un
acte «T)e la vida errant». Fis ne-
t.its intrrpretadors saberen fer-se
aplaudir.

Després, 1'Elenc artístic repre-
senta el drama en tres actes de
Lluis Rossic «El preu de la glo-
ria», Tots els intérprets, sense
excepció, mereixeren els entu-
siastes aplaudiments que els fo-
ren tributats.

MOLINS DE REÍ

FOMENT AGRÍCOLA, INDUS-
TRIAL I COMERCIAL.—El pas.
sat dimarts, día I, la meritíssima
agrupado «Estudi d'Art Dramá-
tica», que dirigeix Josep Cariteu,
\a representar d'una manera en-
certadíssima, com ja té per cos-
tum, «La morta», de Pompeu
Crehuet, i «L'héroe» de Santiago
Rossinyol.

Es feren aplaudir extraordina-
riament, en la primera de les
obres susdites, tots els que hi
prengueren part o siguin les
senvores Concepció Badía, Joana
Maymó, Pepeta Munné i Merce
Llauradó i els senyors Josep Ca-
riteu i Isidre Esteve.

L'execució de «L'héroe», fou
també molt celebrada mereixent
l'aprovació entusiasta del nom-
brós públie que assistí a la festa,
els intérprets senvores Joana
Maymó, Concepció Badia, Pepe-
.ta Munné i enyors Josep Cariteu,
Isidre Esteve, Lluis M. Puiggarí,
Josep Julia, Jaume Cañáis, Fran-
cesc Julia, Antoni Parellada,
Jaume Mareé i Joan Olivé.

SABADELL

COOPERATIVA «LA SABA-
DELLENCA». — Organitzat per
un grup d'obrers propagadors de
la llengua internacional Esperan-
to, tingué lloc una funció teatral,
en la que la companyia «Renai-
xement» que dirigeix Toan To-
rras, posa en escena l'obra d'Al-
bert Llanas, «Don Gonzalo o l'or-
gull del eec». A continuació, el
^enyor Torras, recita alguns
fragments de «La Creu de la Ma-
sia».

El nombrós publie míe assistí a
aquesta representació, premié
amb forts aplaudiments la meri-
toria tasca nue porta a cap dita
Companyia.

S. C «EL CIERVO». — En
acuesta Societat va debutar la
^ompanvia que diricfeix Toan
Pons, ríe Barcelona, posant en
escena l'obra escrita peí mateix
director «El salvatge redimit».

L'obra que fou molt ben ínter-
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pretada, meresqué forts aplaudi-
ments del públic, que omplenava
la sala. En canvi el valor literarij
fou d'una pobresa que feia plo-
rar.

Com a final representaren el
sainet en un acte, «Se alquila o
la fúgida d'En Cametes».

SANT POL DE MAR

TEATRE AMOR SOCIAL. —
Tal com haviem anunciát, diu-
menge darrer la Secció de teatre
de «Palestra» posa, en escena el
drama en tres actes, de Manuel
Eolch i Torres «Reixes enfora».

Amb una bella forma els intér-
picts compliren cadascú amb el
paper que seTs havia confiat, re-
bent del públic que omplia el lo-
cal uns sorollosos aplaudiments,
que es repetiren amb «Mestre de
Minyons» de Josep Feliu i Codi-
na, que per a fi de festa es repre-
senta espléndidament.

En resum: una bona actuario
de l'Elenc.

TARRAGONA

TEATRE PRINCIPAL. — La
ccmpanvia catalana del primer
actor Lluis Carreres, segueix
actuant amb éxit en aquest tea-
tic

Diumenge proppassat, a la
tarda, posa, en escena l'obra
d'En Folch i Torres «Les arreca-
des de la reina», i a la nit l'obra
d'En Sagarra «La corona d'es-
pines».

En ambdues obres conqiierí
forca aplaudiments tota la com-
panyia, la qual es completada peí
gnlp d'aficionats de l'«Orfeó Ta-
rragoní». Sobretot a la nit, amb
l'obra d'En Sagarra, les actrius
Sra. Fernandez, «Marta» i Mar-
garida Espinosa, «Mariagneta»,
s'emoortaren gairebé tota Taten-
ció deis concurrents que omple-
naven el teatre.

Carreres, en el paper de «Eu-
dald», reeixí plenament. En «Les
arrecades de la Reina» treballa-
ren els aficionats locáis Borrut i
Pallach. «Gabí» i «Manoi» foren
llurs respectius papers, i no des-
mereixeren pas del conjunt, tre-
ballant amb entusiasme.

La premsa local ha vingut inse-
crint notes i anuncis de la com-
panyía que el diumenge, día 23
d'octubrc, debuta en aquest tea-
tie. El públic ha correspost bas-

tant bé a aquest esforc, inicial, i
si continua així tmdrem ja asse-
gurada la temporada d'bivern, en
la qual podrem admirar els ai-
mants de la riostra escena nacio-
nal, una munió de belles obres
que figuren en el repertori de la
companyia dirigida per Lluis
Carreres i en la qual figura la
primera actriu Marta Vallespino-
sa.

A la tarda es representa l'obra
d'En Folch i Torres «Marieta^ fi-
lia única», i a la nit 1'obra d'En
Sagarra «L'hostal de la Gloria».

Ambdues obres agradaren for-
ca, i tot el conjunt resulta gaire-
bé insuperable. Els aplaudiments
foren intensos, sobretot en la
funció de la nit.

ATENEU DE TARRAGONA.
— La Secció de Teatre d'aques-
ta entitat cultural ha celebrat ja
algunes reunions, en les quals
s'ha estudiat la conveniencia d'i-
niciar les tasques teatrals en el
teatre que posseeix- En concret
no hi ha res resolt encara, pero
tot. fa esperanzar que no triga-
rem gaire a veure iniciat en
aquella casa un intent de repre-
sentacions catalanes, a base d'a-
ficionats tarragonins amb la col-
laboració de dues actrius fora-
nes.

Celebrariem que aquest bell
projecte fos aviat un fet.

TERRASSA

FRATERNITAT REPUBLICA-
NA DE SANT PERE. — El grup
teatral «Joventut», que actúa en
dita entitat, va representar el 22
d'octubre nrop-passat, «Els filis»
de Millas-Raurell.

Sobresortiren en la represen-
tació la senvoreta Burgés i els
senvors Llach i Cardona.

Esta, anunciada l'estrena <üe\
drama en tres actes «L*Amistan-
cada», de l'escriptor terrassenc
Taume Figueres.

Notician
El nostre bon a^ic i collábo-

rnr1or T^ume Rosouelles Alessan,
nr^sidenf de TAssociació Nacio-
nal de Radiodifussió, passa peí
dnlorós transít del traspas de la
sevp esnosa, ln senyora Concep-
cío Font.

El nostre amic Rosquelles sap

com en aquesta casa compartim
l'aflicció que el colpeix.

Llegim que el Govern anglés
]ia suspés la subvenció que en
1930 va concedir al teatre líric
«Covent Garden», de Londres.
Aquesta subvenció era de I7-5°O
lliures esterlines anuals i durant
un terme de cinc anys.

Per a substituir el subsidi del
Govern, i per tal de poder conti-
nuar donant representacions d'ó-
pera, les emissores angleses i al-
gunes companyies de fonografía,
han acordat subvencionar amb
7.500 lliures esterlines cada any
íes emissorest i 5.000 les com-
panyies, les susdites representa-
cions.

Senyor Josep Rodés, prengífi
exemple!

Ens plau comunicar ais nos-
tres llegidors que l'eminent es-
criptor sicilia Salvatore Lo Pres-
ti, de Catánia, ens anuncia la
propera tramesa d'un treball es-
crit expréssament per a TEATRE
CÁTALA, en llengua catalana.

El divendres, dia 28 d'octubre,
va inaugurar-se solemnialment el
curs de conferencies 1932-33 or-
ganitzat per rAssociació d'A-
mics d'«El Matí».

Després d'unes paraules de
presentació del Rvd. Gil Pares,
va dissertar el Sr. Adria Gual so-
bre el tema «Conversa a l'entorn
del teatre reiigiós».

La conferencia del senyor Gual
fou seguida amb interés per la
nombrosa concurrencia que, en
finalitzar, va aplaudir amb entu-
siasme a 1'illustre dissertant.

Correspondencia
J- C. C. (Terrassa). Acceptat

el seu oferiment. — T. M. R.—
Publiquem el seu escrit. Pot se-
guir enviant. — V. R. (Sentme-
na.t). No ens agrada prou. —
Tertulia Teys. Molt agraits. •—
S. T. de «Palestra». CSant Pol de
Mar). Poden trametre'ns nuan 1
com els nlagui l'import de la
snhsrn'rcin-.-V. B. Que hi farem !
— A. G. No tenim cap motiu per
dubtar do la imnnrcialtat de les
nersones que indica. — P. B. Es
feina llarga.
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