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PROFESSIONALS
I "AMATEURS'

Se'ns ha dit, no amb aire de censura, pero sí
amb el lo d'un reny amistós, que potser dona-
vem en les nostres planes un tráete excessiu
de favor ais aficionáis, en detriment deis pro-
fessionals. Aixó — ens manifesta un amable
comunicant — pot donar la impressió de qué
el TEATRE CÁTALA retrocedeix en lloc de
guanyar posicions, tornant-nos al temps ja su-
perat deis empirismes i de les coses fetes per
afició.

Parlem-ne. Hi ha en aquesta qüestió diver-
sos aspectes a considerar. Un d'ells la impor-
tancia quantitativa i qualitativa que hom ha de
donar a la informació de les actuacions d'amb-
dós elements interpretadors. Un altre aspecte
interessant i, en certa manera, derivat de Fan-
terior, és si els aficionats han d'ésser conside-
ráis com a cómics en embrió i, per tant, sub-
jectes a les fases i traclament d'una mena
de cria o de carrera, o bé son senzillament
uns grups d'entusiastes que fan comedia per
afany d'imitació — imitació que pot anar de
la copia quasi perfecta a la parodia mes gro-
tesca — o bé per a realitzar una actuació pu-
rament artística i absolutament desinleressa-
da. La diferenciado sembla que hauria d'ésser
aquesta: és professional tot aquell que es de-
dica al teatre com a ofici i per a obtenir
una remunerado material; és aficionat o « ama-
teur » el qui es dedica a l'art de representar
comedies per esplai i sense altra recompensa
que el gaudi i la satisfacció de reeixir en el
cercle mes o menys limitat de la se va activi-
tat esporádica i intermiten!.

Quin és el tráete que hom ha d'aplicar a
professionals i a < amateurs»? Sota el punt
de vista informatiu ens mereixen la mateixa
consideració, puix uns i altres son manifesla-
cions de la vitalitat teatral catalana i no ienim
cap dret a espurgar i barrar el pas a Texu-
berant actuació « amateur », com si fos una
planta grimpant i parasitaria que hom ha d'ex-
tiri)ar i desarrelar, per tal de qué no xucli i
neuleixi F existencia un bon xic precaria del

teatre professional, víctima deis vicis i xacres
que li han encomanat els seus inspiradors,
amos, inassovers i jornalers.

Si les activitats deis «amateurs» augmen-
ten! i 'minven, en canvi, les deis professionals,
nosaltres, com a cronistes imparcials, hem de
limitar-nos a registrar els fets sense perjudici
d'especular i d'opinar sobre les causes.

Cal teñir en compte una circumstáncia espe-
cíficament catalana del nostre teatre, la qual
no pot liquidar-se a la bona de Déu, sense
afectar a Fentranya mateixa de la qüestió. A
tot arreu del mon on hi ha « amateurs» i so-
cietats d'« amateurs », aquests viuen del reflex
de les obres deis teatres regulars o be de les
especialment creades per a viure i morir en
el nucli familiar o amistós de les entitats pri-
vades. A Catalunya, i especialment a Barce-
lona, el teatre autócton ha nascut i s'ha for-
mat en el sí de les societats á}aficionats, des
deis primitius Robrenyo i Renart, passant per
Pitarra i els homes de la seva época, per
Guimera (les seves primeres Iragédies « Gala
Placidia » i « Judith de Welp», foren represen-
tades per primera vegada per un estol d'a-
mics « amateurs»). No oblidem que els primers
intents del «Teatre Intim. >, d'Adriá Gual, que
ens iniciaren en les novíssimes corrents del
teatre modera, foren realitzats per aficionats
amb qualque collaboració imposada de profes-
sionals, i que Ignasi Iglesias, amb el scu grup
d'« amateurs » « L'Avancada », donava les primi-
cies de les seves produccions renovadores. Hi
ha mes exemples a retreure que estalviem,
per tal d'abreujar. A hores dará, les manifes-
tacoins mes purés d'un art teatral auténtic es
deuen a agrupacions d'aficionats.

El que passa és que actualment el proles-
si onal va sentint cada día amb menys inten-
sitat l'amor al seu ofici i per motius diversos
que no és ara' el moment d'escatir, treballa
com si lio fes per forca i amb un lamentable
desmenjament que es tradueix en la vaina
del seu art i repercuteix en el públic, que se
sent decebut i malcontent. Mentre els profes-
sionals, en qualsevol ordre de disciplines, no
posin en l'exercici de 11 ur professió una gus-
pira de idealitat o unes gotes de sentimenta-
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lisme que abrandi i amoroseixin la lasca pe-
nosa del qui treballa per viure i no mes pensa
en anar l'enl i passant, sense inquietuds, sense
pena ni gloria, encara que el dimoniel de la
vanitat siguí qualque vegada mes que un e^lí-
mul un esperó, els aficionáis els portaran avan-
tatge. riit sigui sense contrastar mérits ni I acui-
táis ni menys establir una competencia entre
el qui treballa per amor a l'art i qui ha de
viure de l'art

Les conseqüéncies d'aquest eslat de coses
son vistents. No fa gaires dies que ens tro-
bavem en una important població catalana que
veu passar amb glacial indiferencia el pas de
les companyies de professionals mentre les
represenlacions de teatre que dona una agrupa-
do local d'aficionats obtencn plens i exits es-
clatants cada vegada que teñen lloc, que és
amb bastanta freqüéncia. A que és degut aquest
fenomen? — varem preguntar a unes persones
([lie están al marge deis afers teatrals —. Es
que aquests xlcots (els aficionáis) ho fan molt
bé i posen tota Tanima en les obres que re-
presenten, mentre que els cómics que venen de
Barcelona sembla que se'ns rifin i encara que
siguem de «fora», no volem que ens enga-
nyin cora a pagesos. Un allre ens parlava de

les formacions ambulants a base d'un parell
d'actors de lama acompanyals d'una colla de
infelicos o de despreocupáis, que no se saben
el paper i que passen l'estona que están a es-
cena, dislrets com. si ignoressin on s;m o bé
guaitanl ais espectadors.

A<iuesl fet positiu, innegable, explica moltes
coses i. sobretot, constitueix una llicó que no
podem negligir d'apendre, per tal d'orientar i
fixar la nostra conducta. Mentre en el teatre
cátala estiguin confosos, sense una possibili-
tal immediata o propera de destriament, profes-
sionals i « amateurs», és logic i recomenable
per a la sort mateixa de la nostra escean, en-
coratjar i obrir el camí ais (jue senten mes
idealitat i amor a l'activital a la qual dedi-
quen llurs esforcos, illusions i la millor parí
de les seves hores. I com que es dona el cas
paradoxic de qué els professionals, general-
menrt i amb les consabudes excepcions, en lloc
de servir d'exemple i d'espill, necessiten ésser
esthnulats pels «amateurs», no ha d'estranyar
que nosaltres, sense mancar a la imparcialilat
i a un obligat deure informatiu, obrim a tot pler
els bracos a n'aquests grups de joves corat-
josos que mantenen encesa en llur esperit la
fiama de l'amor al Teatre Cátala.

Unes páranles mes sobre el "Premi Ignasi Iglesias"
No he tingut mai la pretensió de fer-me es-

coltar per sords voluntaris i no dic per conve-
niencia, perqué la sordera no és mai conve-
nient a ningú per molí bé que s'administri.
Dins la modesta esfera en qué em bcllugo.
en tinc prou en Irobar un recó on poder dir
el qué em sembli i com me sembli. eo que
no és pas sempre fácil ni oportú. El pitjor
deis mals que hem de combatre és la po-
lítica del sileneji i la simulada indiferencia per
les opinions alienes, puix a mes d'ésser un
cómode subterfugi per a eludir polémiques
enutioses. fressen els camins de la irresponsa-
bililal i del caprici autoritari, sense control.

L'assumpte que ens ocupa no té, certament,
una importancia transcendental. De mes gras-
sos en penjen. Total: ladjudicaeió d'un premi
anyal de 5,000 pessetes que, segons com, j)ot
ésser una prima innecesaria i absolutament
ineficac o bé un estímul eficient i molt d'a-
cord amb la inslilueió del concurs i amb les
necessitats del Teatre Caíala.

Les suggeréncies, o, si voleu, senzilles ob-
servacions que em vaig permelre fer en el
número 12, del 17 d'aquest mes, del TEATRE

CÁTALA, referent a la manera d1 adjudicar el
Premi Ignasi Iglesias » i al sistema de voia-

ció. no han merescut el mes lleu comentan
de ningú. llevat d'unes llelres de cordial adhe-
sió rebudes d'uns anónims i eiitusiastes comu-
nicants ais qual regracio la gentilesa bo i
fent-los fermanca de qué, mentre pugui, no
desdiré.

El pitjor de Lot és aquesta atmosfera de vi-
ciada displicencia en qué s'embolcalla tot el
que hauria de remoure Topinió deis sectors.
no ja inteljectuals, sino intelligents de les noves
promocions catalanes, que contrasta amb la
perillosa inclinació que es remarca per a en-
gruixir les ja espesses formacions burocráli-
qües. Tantsevai: — dirán els uns —. Ni un
premi pot salvar el Teatre Caíala, ni cinc
mil pessetes enriqueixen un autor ni el fan
immortal. Altres maldecaps '.enim! — afegiran
uns altres —. Entre la joia de l'obertura del
Parlameni de Catalunya, amb totes les seves
magnifiques conseqüéncies i possibililals. la po-
pular rifa "de Nadal i les malvestals deis aiguats
de Girona i de Fincendi de (El ÍSiglo , qualse-
vol pensa amb les miseriosas derivacions d'un
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premi estatuit sota el patronatge d'un sant laic,
ti 11 de Sant Andreu, que no fa miracles en
ceiia mena de gent.

Admesos el menyspreu i la indiferencia, mes
0 menys sincera, no em puc avenir de qué
duna manera indirecta s'esbiaixin les qües-
tions, fent el sonso i desviant co concret de
les preguntes o suggeréncies peí desacredita!
1 anti-pedagógic métode Ollendorf.

Sentó molt que. una novíssima i eleganl ha-
bitud periodística que té per norma voler ig-
norar el contraopinanl bo i baslint un castell
arbitran damunt una posició que hom vol
fer invisible, dcclarant-la inexistent, em privi
d'anomenar el prestigios periódic que ha inse-
rit darreramenl unes extraordinarios manifes-
tacions sobre l'abast de Tatorgament del I Pre-
mi Ignasi Iglesias, signades per un entranya-
ble. per molts conceptes, amic meu, i en les
quals em considero alludit. No voldria afegir
ais meus nombrosos pecats el de la incorrec-
ció i ftota vegada que no sembla decoros que
un hom digui en públie amb qui discuteix,
com si es bates entre ombres, deixem-ho cor-
rer i anem al gra sense assenyalar a ningú.
Al capdcvall, potser aquesta indeterminado de
lloc i de contrincants dona amplitud a Tam-
bién! i eixampla els nostres estrets horitzons.

La noslra tesi, mes ben dit, la noslra mo-
desta opinió, era que el Premi Ignasi Igle-
sias s'havia adjudica! enguany sense profit per
al Tcatre Cátala, que és co que interessa i
justifica la creació de la recompensa, i no
pas per falla o incompetencia del meritíssim
i honorable Jurat, ans al contrari. El Jurat
va limitar-se, simplement, a premiar l'obra que
va creure millor entre les presentades a con-
curs i aquesta resulta ésser la qué, quan va
represenlar-se obtingué major éxit de púbíic i
de crítica. Fins ara no hi ha res a dir. Ara
bé: si en competicions successives persisteix.
com és fácil de creure, el mateix criteri, i
potser no se'n pot mantenir d'altre mentre
no es modifiquin les bases del concurs, la fi-
nalitat del Premi restará de fet desvirtuada,
i els autors inédits, inédits peí motiu que es
vulga, es veuran condemnats a etern silencia-
ment i a la llarga acudirán no mes al con-
curs els autors que hagin estrenat amb éxit
i la imprescindible munió d'infelicos que te-
ñen la monomanía d'escriure comedies com
podrien guixar les parets. Per aixó creia, i se-
gueixo creient mentre no se'm demostri el
contrari, que si el Premi ha de teñir la de-
sitjada eficacia d'estimular la producció tea-
tral catalana, ha de limitar-se la competido
a obres no representades en teatres regulars,
és a dir, a obres inédites.

El que em sorpren és que hi hagi qui cregui,
com es despren del comentari de premsa mes

amunl aludit, que el veredicte del Jurat del
I Premi Ignasi Iglesias, tan cómode i expe-
ditiu, tingui res no menys que el carácter Je
llicó exemplar, transcendental, fins al punt da-
tribuir-li, si els autors carabassejats se Ta-
prenguessin, l'altíssima finalitat o conscqüén-
cia d'haver liquidat una remora per a la nor-
malització del teatre cátala, tot i fent a Ten-
seras la liquidado d'una época confussionária.

Es a dir: la remora la constitueixen els au-
tórs no premiáis i tot el que puguin repre-
sentar si és que Tobra llur té un caire ideo-
Lógic o de matís. L'época confussionária que
cal liquidar a títol de «neteja indispensable

per a poder construir amb una mica de
decórum », és, ben segur, la deis « morts glo-
riosos, bons per a reverenciar, pero no pus
per a ésser desenterráis amb la freqüéncia
d'ara;. Així Tobra modélica, exemplar, que

s'aixeca com una fita, és la comedia de Sa-
garra, consagrada enguany peí Jurat del I Con-
curs Ignasi Iglesias amb Tadjudicado del premi,
a la que seguía en mérits Tobra « Un pare de
familia», de Caries Soldevila.

Em sembla, ho confesso amb tota sinceritat,
que no n'hi ha per tant ni per molt menys.
Ño conec, naturalment, quasi cap de les obres
presentades a concurs; pero si és veritat, com
suposo, que totes elles son inferiors a Tobra
premiada, hem de convenir que dissortada-
ment el Jurat ha tingut d'especular damunt
una evident penuria de la producció teatral
catalana, puix ni « L'Hostal de la Gloria », de
Sagarra; ni «Un pare de familia», de Caries
Soldevila, dit sigui sense intent de desmeréi-
xer el legítim i ben guanyal prestigi literari
d'ambdós autors, poden ésser enlairades a la
categoría d'aquelles obres que son un expo-
nenl o el guiatge d'una dramática en camí.
Es mes; teatralment parlant, que és Túnic inte-
ressant en aquest cas, son, la una i Taltra, es-
pecialment la premiada, inferiors en técnica,
estructura i emotivitat, a la majoria d'obres
d'aquells vells autors que hom voldria enterrar
com a morts i que, trist és dir-ho, amb tot i
llurs innegables defectes, no han estat no ja
superáis sino ni igualats per la generado tea-
tral d'aquest moment. Ho declaro amb tota
convicció i estic disposat a provar-ho.

Que es digui que el Jurat ha fet el vere-
dicte en un pía de relativitat tenint en compte
el mérit de les obres presentades i no pas el
que hauria estat exigible, ja está bé i ens
posa a tots en una situado dhonesta modes-
tia, que ens faci desitjar dies millors per a
la nostra escena, bo i encaminant-la per a
que així sigui ben aviat. Pero resulta excessiu,
tartarinesc quasi, que hom vulgui trompete-
jar Tesdeveniment de la concessió del Premi
amb aqüestes paraules: « Enterrem els nostres
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morts i procurem congraciar-nos amb els vius,
que son els qui ens han d'omplir les sales
d'espectacles i els qui han d'assegurar una
vida normal i digna al nostre. teatre . Com a
desig esta be i ho subscrivim. Com a expres-
sió ¿'entusiasme nascuda del resultat del con-
curs... francament, ho Irobem excessiu i fora
d'osques.

Ili ha en l'escrit de referencia altres extrems
inleressantíssims i. al meu judici, del tot des-
orbitáis que la manca de temps i d'espai eni
priva avui de comentar. Pensó fer-ho un al-
tre día — sense, pero, assegurar-ho del cert —
puix les consideracions aludidos, filies duna
comprensió defectuosa i poc generosa de 1 o-
bra de les generacions anteriors a la nostra,
mereixen ésser debatudes i rebatudes encara
que no mes sigui per a fixar els veritables
termes de la qüestió.

FRANCESC CURKT.

DEL TEMPS PASSAT

ELS COMICS D'AFICIO (1)

LA REPRESENTAClo

En ! article anterior vaig deixar ais aficionáis
esperant el dia de la funció, cosa que com totes
les d" aquest mon, teñen la seva arribada. Ja hi
som. Imaginem un teatre de la mena deis
mes modestos, situat al fons d'un corredor fose
i hum.it. i d'amplária gens supérflua. Una candela
de seu que sembla que hi sigui per forc,a il-lumina
amb «mala cara» una rampa amb graons per a
baixar els quals és necessari portar gorra de cop.
El teatre pren el nom d'una eminencia literaria
que si veiés la innocencia amb qué es comporten
els aficionats es partiría de riure, abans que enro-
gir de vergonya.

El local comenta d'emplenar-se de quitxalla,
sector bullicios de la concurrencia que abunda
sempre en tota mena d'espectacles gratuits. Van
compareixent, a mes, persones grans en nombre
respectacle, cosa que no té res de particular, car
es tracta d'una funció per convit. Els empresaris>
que es queixen sempre de teñir poques entrades,
haurien de fixar-se en aquest detall- Pot-ser con-
vidant a la gent arribarien a subsanar el defecte,
car és sabut que en els temps que corrém no
basta el mérit d'un espectacle per a fer anar el

(1) Vegis els números 10 i 13, del 3 i 24 desembre corrent.

públic al teatre. L'espectador sap fer els ulls
grossos, i mentres siga cosa de pocs quartos
deixa passar bou per bestia grossa. Peí motiu
susdit sera aquest. vespre la concurrencia nom-
brosa. Els cómics s'animen en veure tanta de
«gernació», i van i venen, i passen i tornen salu-
dant ais coneguts, encaixant amb les amiguetes
i mostrant-se amables amb tothom. N'hi ha que
per a fer-se mes vistents fan viatges «accelerats»
des de Pescena al pati i vice-versa, simulant teñir
molta feina. Tot plegat, es redueix a quedar-se
parats a l'extrem de la sala i tornar a l'escena
per a no fer-hi res.

Aquests passeigs i entreteniments teñen la vir-
tut de retardar la funció. A la fi comenga el pú-
blic a fer sentir la seva impaciencia picant de
mans i de peus. Per tal d'apaibagar la inquietud
s'asseu el pianista davant del piano i comenga,
a tocar una habanera amb les poques cordes que
resten a Pinstrument. Com que segons la dita
d'un poeta «la música doméstica a las fieras», el
públic, desvetllada la seva sensibilitat per les
notes del tango, es tranquilitza i s'aquieta. Di-
guem que Pharmonia única i perceptible consis-
teix en el «tam tam» repetit de Pacompanyament
car no van els cantabils mes enllá de la caixa del
piano. La flaquesa de les cordes no permet d'ai-
xecar les veus, i aquesta laxitud o debilitat sem-
bla pregar al pianista que no apreti massa, puix
que el mal no vol soroll.

Acabada Pamericana, que per lo débil sembla
de dejuni, torna el públic a bellugar-se, a picar
de peus i de mans i a fer gatzara. La impaciencia
deis concurrents s'encomana ais que es mouen
de teló endins, i tot és moviment, i preparatius,
i veus que criden a la dama, al galán, ais com-
parses, els quals contesten sempre que «ja vá»
i mai acaben de comparéixer. El neguit del públic
augmenta al pas que creix la impaciencia deis
que es troben a les taules. A la fi van softint per
entre els bastidors els comparses, la dama i el
galán. Uns i altres es corden encara les corret-
ges, s'adoben el pentinat, o es refilen els mosta-
xos. En estar tots a punt i en disposar-se a fer
la senyal d'alcar el teló s'adona la dama de que
li manca el fiasco de les metzines, la qual cosa
fa que corrin tots al guardarroba, que topin i
s'entrebanfjuin per a arribar-hi mes aviat. L'es-
vtt^ment i la confusió retrassen Pinstant de co-
mencar. Amb no poques penes i treballs és tro-
bada la figueta de les metzines, la qual cosa per-
rr.et d'alcar el teló. Abans ha vist el públic qual-
ques parelles d'extremitats corresponents a tan-
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tes altres persones que cuiten a desaparéixer de
Tempostissat. Qo fa riure ais de fora i desconcer-
ta ais actors, malgrat lo qual es comenga la co-
media dient-se els papers amb íermesa, car no hi
ha ningú que es acorti». El mes que podra suc-
ceir será menjar-se algún boci de relació quan
aquesta sigui llarga, cosa que despres de tot, no
será notada per ningú.

Com que el públic está integral per parents i
coneguts deis que representen, es fa esment no-
més a les sortides deis personatges. Tantost una
mare veu al fill embogat amb una capa vermella i
un «capacete» amb moltes plomes de colors, ja el
eoneix i ho comunica ais de la vora, aU del da-
vant, del darrera i deis costats. El somriure amb
el qual saluda la bona dona la sortida del «noi»
revela el goig que s'esplaia dintre del cor mater-
nal. La sortida d'un altre personatge és anuncia-
da per un escamot de criatures que'l comencen
de signar a llurs parents amb els crits de:

—Pepet, Pepet!
—Mare, miri ai Pepet!

Pepet, sense perdre la relació, clava a la mai-
nada una mirada furiosa que vol dir: «Tant de
bó que us caigués la llengua». Els menuts, pero,
no en fan cas, car diuen uns altres:

—Jo el conec a aquest.
—Jo també.
—Jo li porto la roba, perqué s'está a dalt de

casa i el conec mes que no pas tú.
—Si vols dir, mes que jo!

I ambdues criatures entren en disputes per tal
c¡ui eoneix millor al Pepet.

Entre mig d'auests trángols i peripécies segueix
el primer acte, fins que baixa el teló. Comenga
el segón i tot sembla anar com cal. L'escalf de la
sala anima ais cómics, que parlen seguit, es
mouen amb desembrag i ultra de «sentir» go que
diuen fan esentir-ho» ais concurrents. Convé
d'advertir que un añcionat ho planyerá tot menys
els crits en aquelles escenes en les quals siga el
sf.ntiment tan pujat de to que li permetin d'es-
gargamellar-se.

Passem per alt. el tercer acte i fixem-nos en el
quart, que és el que ofereix mes incidents, car
s'hi desenrotllen totes les desgracies previstes o
anunciades al primer, segon i tercer. L'escena
representa un calabós; el galán jove, condemnat
a mort, espera l'hora fatal pensant amb la seva
amada. Entra l'escarceller seguit de diversos es-
birros i amb el galán, que és el rival de la víctima
i que fa de «Duque». El galán jove i el galán par-
len i no és poden avenir. En anar-se'n, diu aquest

eixamplant els bragos i amb veu de tro: «mori-
rás!», cosa de la qual el galán jove s'aconsola
i que enterneix de veres al públic. L'infortunat
amador torna a caure en l'abatiment, fins que li
dm un comparsa que una senyora el ve a veure.
Aquesta senyora, que és la seva promesa, es diu
«donya Sol». Ja s'han vist, ja s'han agafat les
n ans; ja es mimen i s'acaricien.

—Que bé ho fan!, diuen els del públic.

I l'amorosa parella declama i plora i gemega,
— no hi ha ningú tan ploraner com dos amants
d'aficionats — fins que cauen ambdós agenollats
tot jurant-se amor etern, algat el cap i estesos
llurs bragos, go que recorda la posició deis pas-
tors de pessebie, en l'Anunciata- Entra el «Du-
que» enees per la gelosia i maltracta a «donya
Sol» i al seu «currutaco». Llueixen llurs espases i
ja ningú es recorda de que siguin tais aficionáis,
la qual cosa haurien també oblidat ells de no ha-
ver de fer la caiguda mortal, que és deis recur-
sos que fan mes goig i en el qué es fácil obtenir-
hi algún aplaudiment. En ésser al moment del
compromís, es fereixen mutuament, i com per
art de bruixeria es porten l'un i 1'altre la má al
costat, fan qualques tantines i xap!, van a l'hora
de costelles. Malgrat de teñir forga estudiada la
caiguda, queden capiculats i amb les carnes am-
pies, go que els fa semblar dos descomunals pa-
rells dé tisores. La dama s'agenolla ais peus de
l'amant, i plora i sospira i es desespera, mal siga
només per alió de que qui perd el seu perd el
seny. Es treu l'ampolla, s'empassa el liquid i cau
morta al costat del seu plomes. El teló baixa i
tapa aquest quadro d'horrors. Els concurrents,
afectats, respiren fatigosament, es miren els uns
ais altres i fan anar el cap endavant i endarrerá,
com volent. dir: «sembla que ho facin de debo».

La funció acaba amb un sainet del que no vui
dir-ne res per a no allargar l'article. En ésser l'en-
demá torna el «Duque» a soldar regadores al ta-
ller, el «Marqués» fa correr altra cop la garlopa,
i els restants personatges, despulláis de llurs
vistents i fastuosos trajos, apareixen amb l'hon-
rosa brusa blava. Qo no és obstacle per a. que es
recrein, tot treballant, pensant en el goig que
feien qua.n eren «Condes», «Marquesos» o «hi-
dalgos» de per riure.

J. 0. M.

(Josep O. Molgosa)

1868.
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EL TEATRE QUE JO FARIA
LA PLÁSTICA, LA LLUM I ELS AGRUPAMENTS

I

Us exposaré, « amateurs amics, un < resum »
del teatre que jo faria, del teatre ideal que jo
anhelo, sense que aixó vulgui dir que jo hagi
assolit el meu bell somni.

Abaos de tot us de fer una observado: cap
de les nieves apreciacions no implica ni la
mes mínima desconsiderado per a les obres
passades. Malfieu-vos d'aquells que diuen:
—Fins avui no s'ha fet res. El que podía passar
en atlres temps, ara cal arreconar-lo a les gol-
tes deis mobles vells. — Qui diu aixó, o és
un inconscient o parla de mala fe; en tot cas
és un pretensiós que no gosa dir que fins que
ell ha vinguL al món la humanitat no ha pro-
duit res de bo.

Mis nostres predecessors van fer coses que
han estal i continúen estant molt bé; el que
hi ha és que una pila d'invents moderns han
simplificat la técnica, o han aportat mitjans
nous i han obert horitzons desconeguts, es-
pecialment en la presentació escénica.

Les transformacións degudes ais elements de
qué ara disposa el teatre, son les que m'han
inspirat algún es consideracions que, repeteixo,
nc, m'impedeixen admirar el que han creat
els altres.

Jo considero que hauria d'haver-hi dos me-
nes de teatre: el teatre per a comedia i el
teatre per a espectacle. O dit amb altres noms:

Fig. 1. Esquema del quadro «Les llanges», de Velázquez. Proporció de
les figures a l'altura del quadro.

Fig. 2. «Sota la tenda», drama oriental. Aleada mínima del marc escénic
en el teatre de l'Estudi Masriera.

teatre de figura i teatre de paisatge. Tant la sala
com l'escena de Fuñí de Fallre han d'ésser dife-
rents. La relació de Fobra, no solamenl amb Fes-
cena, sino fins amb la sala, és de tanta importan-
cia que una obra pot fracassar per desproporció
amb el local. Quan jo era adolescent recordó
haver assistit a Féxit immens d'un « Orfeus»,
de Gluck, al teatre Líric, que havia naufragat
al Liceu. Aquest fet s'explica perfeelament;
ni Fescenari ni la sala del Liceu no son fets
per escoltar les finíssimes harmonies de la
música de Gluck.

En Martínez Sierra em deia que una tempo-
rada que va fer al Novetats, li va fer malbé
els actors, que es van acoslumar a forcar la
veu, a exagerar les actituds i varen perdre
aquells matisos del diáleg que son Feneanl de
Foiida en les sales petites.

Per dissort, a casa nostra, els teatres han de
servir per a tot: son com aquells trempaplo-
mes que teñen ganivet, tisores, tirabuixó, llima,
punxó i martell; i ni el martell pica, ni la
fulla talla, ni la llima serveix, ni el punxó
forada. En molts teatres s'hi fa comedia i
sois una tercera part del públic sent les parau-
les i veu Fexpressió deis rastres.

D'aquest teatre de comedia és del que vull
tractar, puix és el que mes interessa ais ama-
teurs ».

Parí aré,-dones, del teatre de comedia que jo
faria, sota el puiit de visla solamenl artístic.

La sala d'aquest leatre seria relativament
petita, perqué s'ha de veure be i s'ha de sentir
bé des de qualsevol lloc.
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Cora que l'escena ha d'ésser plana, es la sala
la que ha de dur la pendent. La inclinació del
sol ha de permetre ais espeetadors veure Iota
Fesoena. Si aquesta és en forma de tríptic, no
hi haurá llotges de prosceni.

Segurament en el meu teatre els pisos no
podrien teñir gaire aleada, perqué la diagonal
que marca la visual des del fons de l'escena
dar i a una resultant hastanl baixa. Pero no Jii
la res: la massa aleada obliga l'escenógrai a
fer uns equilibris de perspectiva que perjudi-
quen la simplicitat, i els actors vistos per sobre
perden la gracia de les actituds.

Com he dit, les taules han d'ésser perfecta-
nient horitzontals. Antigament es feien amb una
pendent bastant pronunciada, que cada día
ha estat menor, íins ara que tothom es va
convencent que, per moltíssimes raons, no han
de teñir cap inclinació. Darrerament, la refor-
ma de FOdeon de París, que ha estat conside-
rada com un encert, ha fet l'escena perfec-
ta m en t plana.

Polscr en les escenes fetes a Fantiga, ara hi
sobren mes coses que no pas n'hi manquen.
Quan la ilkiminació es feia amb cándeles, eren
indispensables els varáis davant i darrera deis
bastidors i rompiments, i era necessária la
batería que els castellans continúen anome-
nant « candilejas », segurament perqué eren un
rengle de « candiles » o de cándeles.

El gas va perfeccionar la i Iluminado, pero
emprant la disposició antiga. Aquesta disposi-
ció de la 11 um va íer dividir l'escena en 4, 5
o 6 parts, que se'n van dir «caixes». Cada
caixa comportava un parell de bastidors late-
ral s i la bambolina que els tanca va. Cada

Fig. 3. Escena de «Impressiá deis Dies Sants a Jermalem»

Fig. 4. «Les Preciénses rUícules», de Moliere. Aleada máxima del marc
escénic a lEstudi Masriera.

bastidor portava darrera un rengle vertical
de llums que se'n deia « varal»; i la, bambolina
n'amagava un dlioritzontal que se'n deia
« hers ».

Tots haureu vist, encara avui día en molts
teatres, Feterna bambolina de fullatge retallat
que serveix per a amagar la renglera de llums
i per a tapar la forada.

Quan es va installar l'electricitat dins deis
escenaris, es va continuar la mateixa disposi-
ció del gas, que, com he dit. era semblant a
la de les cándeles; pero de mica en mica
aquesta disposició s'ha anat allunyant de la
forma primitiva per a aprontar els immensos
avantatges de simplificado que permet Felcc-
tricitat i deis quals parlaren] en ocupar-nos
de la llum.

Avui dia, podent fer arribar la llum a la
distancia que es vulgui, la disposició de Fes-
cena pol ésser molí mes senzilla; pot quedar
mes lliure i no cal una divisió sistemática.

En el « teatre de figura », la figura de Factor
i mes que res Fexpressió del seu rostre shan
de considerar com a elements principáis. El
que vol dir: que aquests elements agafaran
mes valor, com menys empelitits quedin per
Fambient que els volta. Per aixó Falcada del
qúadro que emmarqui l'escena no pol passar
de 3 metres. Si mirem els quadros deis pintors
de figura que en llurs composicions, mes o
menys teatrals, han volgut donar un especial
relien a Fexpressió de les cares, veurem com
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Fig. 5. Esquema d"un fragment d'una composició de Watean. El paisatge
domina i les figures passen a ésser decorativament un element se«undari

quasi mai Falcada de la tela no ha arribat al
doble de les figures de primer termo.

En el quadro de les « Uances > de Yelazquez.
per exemple, que és deis pocs quadros grans
on l'expressió deis personajes té un valor, la
relació de la grandária deis caps amb la del
quadro és superior a la de l'escenari mes pe-
tit (Fig. 1). I si prenem Pan Veranes com a
exemple, veurem que quan vol donar valor ais
personatges talla la composició i deixa frag-
mentaria l'arquitectura i, en canvi, quan la
figura és sois un ornament decoratiu de con-
junt, l'element arquitectural domina la com-
posició.

Vegeu també com es fan els retrats: per
concentrar Finieres en l'expressió o en la semj

blanca, es pinta solament el bust, i així que
s'amplifica la composició, aqüestes condicions
es dilueixen. Per aixó, si en el teatre volem

la figura com a principal element d'interpre-
tado, d'expressió ¿ .adhuc de decorado, ha-
vem de sacrificar-hi el marc.

El meu escenari, dones, tindria una airada
relalivament petita. (Figs. 2, 3, 4 i 5 .

En la majar part deis nostres teatres re-
sulta: que un bosc té, per exemple, 10 me-
tres, la sala d'un palau té els mateixos 10
me tres, la barraca mes miserable també L>
10 metros, i tot té 10 metros porque l'amplada
de l'escena té 10 metros. Es ciar que aquest
defecte es pot solucionar mitj.ancant diverses
embocadures. Pero la manera mes senzilla és
construir l'escenari en forma de toatre Iríptic.

Per a donar a l'especlador la sensació d'in-
terior i la sensació dj'aire lliure és indispen-
sable variar los proporcions de l'escena. Po-
quos vegades haureu visL en el teatro que
els actors us facin la impressió que es Iroben
a casa seva; quasi sempre fa l'efecte que son
a l'hotel o en un pis estrany. .lo he vist al Li-
ceu el primor acte de la « Louiso . de Char-
penüer, on un pobre Ireballador ha do viure
amb la seva filia on un pisel de Montmaríre,
accionant en una cambra lan gran que, si á
París la rellogués, no hauria de treballar mes.
En el vortader tealre tríptic, les dúos colum-
nes laterals han d'ésser movibles per variar
1'ampiada deis escenaris. Jo, sense mitjans por
a fer-ho, he intcntat les tres escenes amb co-
lumnes fixes i, encara que el resultal no ha
estat tan perfocte, la sensació que em propo-
sava es va assolir (Fig. 6).

LLUIS MASHII:RA.

('Continuará;.

Fig. 6. Escenificado de "La Bourse", de Balzac, la primera obra que va representarla "Companyia Belíu-
guct" en el teatre tríptic de TEstudi Masriera
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SUGGESTIONS I COMENTARIS

TEATRE SENSE DAMES

El Teatre de aficionáis revesteix avui día
a Catalunya una vertadera importancia. Aler-
ces a ell, els nostres autors gaudeixen d'an
bon ingrés monetari, tota vegada que r.part
el Romea, en cap mes altre coliseu d'importán-
cia es representa teatre cátala. Així és que in-
flueix en el cobrament de drets de propietat,
l'estol d'entitats particulars «amateurs •> qae
a Catalunya donen vida a mantés produccions
condemnades a l'ostracisme.

Apart d'aixó que manifestem, hi ha a Cata-
lunya cinc cents i escatx de locáis, on s'hi
fa Teatre Católic, o mellor dit, teatre sense
aclrius. Veritablement que és sorprenent veu-
re en diferents entitats d'aqüestes, on s hi re-
presenta «Les joies de la Roser», scnse la
« Roser»; « El joc deis disbarats » {sense la da-
ma); «El ferrer de tall» i fins «Els vells»,
tallant-hi els actors tota participado de dames.
Aqüestes entitats, no gens escasses, engroixei-
xen el foment del teatre c amateur», puix comp-
ten amb un repartori d'obres especialidades,
essent-ne els autors mes afavorits i els que
perceben mes diners, entre altres Francesc Guy
Pvre., Manuel Gomis, Pere Boquet de Reca-
sens, Emili Graells Castells i Francesc Criac.

Sembla que hom tracta de crear una Bi-
blioteca de Teatre Moral, a fi de que els ati-
cionats, escassos de produccions verament li-
teraris i a manca d'obres noves, puguin re-
presentar alio que sigui per ells una verita-
ble novetat.

Nosaltres, que assistim a aqüestes interpre-
tacions modestes de joves que actúen en Ca-
sáis Católics, ens planyem de veure obres de
Pitarra, Llanes, Aulés, Folc i Torres i Igle-
sias, en les quals cometen atropells artístics
i desgracies literaries.

Eiogiem — i ho creiem de veritable neces-
sitat — la creació d'una Nova Biblioteca i no
dubtem que amb llibres d'autors com els que
hem esmentat, podrá rejovenir-sc el Teatre
sense dames.

El mateix Ramón Vinyes, en la seva joven-
tut escrigué «Entre boires i « El calvari ac-
ia vida» i podem afirmar que s'han repre-
sentat centenars de vegades, dones son obres
excellents a posta per aquest teatre. En Graetls,
té « Somni de Gloria», «Cap al cim», « Riua-
da d'or», que porta mes de tres-centes re-
presentacions; Mossén Gay, amb «L'arüsta»,
ha tingut un éxit sorollós; en Boquet, amb
« Els masells » i « Com les boires». ha guanyat
nom i profit. Perqué, amb homes així, i al-
tres no tan coneguts. no pot formar-se una
Biblioteca especial, que seria un negoci de
teatre i, sobretot, editorial?

Un editor, el senyor Quera i Córdoba crea
« L'Escon», pero venia les obres a tres i qua-
tre pessetes i aixó no vra. a posta, per a que
li correspongués el públie; per altra banda, la
biblioteca « L'Escon» edita un sens íi d'übres
que no foren del gust deis aficionats del tea-
tre católic.

Creiem que si el Teatre sense actrius, esta
fonamentat a base dobres notables dinlre el
séu genere, s'anirá manienint la flama á\m
factor modest, pero auster, ajudant a que no
morin uns espectacles casolans, «famiLiars»,
que no deixen d'aportar certa estima al tea-
tre cátala, dins de l'ambient limitat en qué es
despleguen.

I
PAU ROJAS.

NOTA DE LA REDACCIO. — Amatents en el nos-
tre propósit de donar acolliment en les nostres pla-
nes a tota mena d'opinions, mentre responguin a un
interés general i a un ben intencionat criteri, publi-
quem avui l'escrit que ens ha trames el senyor Pau
Rojas sobre el teatre sense dames. Ara bé; no seria
ja hora d'abandonar el prejudici anacrónic i in-
justificat d'excloure sistemáticament el sexe feme-
ní de les representacions de Panomenat "teatre ca-
tólic"? Son ja bastants les entitats confessionals que
no temen de fer comedia amb dames, puix que ni
la moral ni l'ortodóxia en pateixen res. Ens plauria
molt recollir les opinions de persones autoritzades
sobre aquesta qüestió.
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA
TEATRE CÁTALA ROMEA -23 Desembre.- Estrena de la comedia en tres

actes, «EL MARQUES I LA SEVA FILLA», de Bartomeu Soler

Aquesta comedia encaixa de pie dintre deis
m o tilos habituáis; aixó vol dir que l'autor no
com brega, en lea I re. amb cap deis corrents
de rt novació. Tot amb Lot coneix bé la técnica
de l'escena; així pot, amb una obra d'argumenl
minso i ádhuc polser no massa original, man-
tenir finieres de Faudilori durant tots tres
aeles Polser també és degul a la personal
forma d'exposició de la Irania que, fins arribar
al desenllac, us és sempre servida mitjancanl
entretocs i >suggeréncies.

El marqués de Poh'nyá — noble aulénlic —
disfressa amb una mascara volguda de cínic
i d'aventurer, una pretérita tragedia passional i
el crim que en fou la venjanca immediata.
Ven ¡anca que ell, de llavors enea, fa extensha
ais humans, amb un fons pero de vulgar con-
cupiscencia material.

María Vidal — avui Angela Sureda — és de
condició humilíssima en Fordre material i mo-
ral Perdé la mare a Viena i després d?aque-
lla morí, per a fer fronl a la vida, davalía fins
a Famor que es compra. En tal ambient la
conegué Sureda, marqués de Polinyá. Es lli-
garen amb afecte, per part d'ella, per aquella
rao tan corren! en la psicología de les perdu-
des, la qual les fa admirar ais que menys les
maltracten. Després esdevingué en mans de
Sureda un instrument pels seus propósits; com
a compensació ell li promete preparar-li una
boda de conveniencia que a ella la redimiria
i ensems asseguraria a ambdós una posició
folgada. Per a millor assolir els propósits pas-
sarien per a tothom per pare i filia.

I així el presenta Fautor en un ambient de
catalana aristocracia deixalada. amb enyorances
i anhels de restaurado borbónica. El marqués
de Polinyá. per a viure adescara recorre ais
usurers o es dedica al «chantage », explotant
les susdites reivindicacions reials. Pero, un boa
xic atrapat, indica a Angela l'home que ha de
salvar-los. 1 vé alió previsL: ella se n'enamora
i la combinado se n'aniria a térra si Faven-
tur er, la noia i el f estejado r no juguessin de
cop a cartes vistes: el marqués per desespe-
rat. la noia per noble. Famant en nom d'uns
escrúpols sobre la sordidesa de la seva vida
de ric desvagat. I Famant els salvará: fugiian
a Yiena i allá, on Marta caigué mes avall,
Ferran Oliver s'hi casará. Clouen la comedia
une. mots de recanca del marqués en adonar-
se que María, el seu cscalf, pesaven en la vida
d'ell amb tendror iins llavors mantinguda se-

creta. En aquesta obra Fhumorisme va a car-
ree de dos matrimonis: el baró del Castell
i la seva esposa poeta i els Forcades. parella
de par venus».

Entenem el primer acte el mes fluixet de
l'obra; una bella estona la hilaritat és man-
tinguda per un abüs deis mateixos trucs. Aixó
provoca un reílex de vulgarilal en Fambicnt
arislocrátic,* del qual no en son pas igualment
dignes el baró del Castell que la seva esposa
i la parella Forcada; tot amb tot la primera
figura és la que en surt mes desfavorida i
és de doldre perqué el tipus és encertat i forca
huma. La resta de Facte té una transcendencia
sois expositiva. En canvi, enllá deis altres dos
actes, quan les situacions i les escenes es pre-
cisen, el diáleg pren un to sobri ([lie ádhuc no
Uigaria amb cap amanerament deis inlérprets.
Remarquem com a encert, Fescena del « chau-
tage de Polinyá al baró del Castell; és d'un
humorisme mes fi i oportú, puix que dilueix

Bartomeu Soler
per Daniel Masgoumiery



TEATRE CÁTALA 219

farsa el desenlias que sense tal entretoc potser li recomariariem el gcst mes sobri i, al se-
eñs semblaría tarat d'excessiu sentimentalisme
acomodatici.

Molt acurada i justa la interpretado de les
Sres. Yila i .María Morera; el Sr. Daví defensa
molt discret el seu paper, mes difícil per man-
cat de grans contrastos; molt justos els senyors
Gimbernat i Yentayols, per bé que al primer

gon, combatre
frases.

el to declamatori de certes

La presentació escénica, discreta.
E! Sr. Soler fou crTdat a les taules després

de cada acte.

A. ROSICH CATALÁN.

TEATRE ESPANYOL -22 Desembre.- Estrena de «Papitu» ...Santpere», re-
vista en dos actes de Joaquim Montero amb música d'una infinitat de mestres

Si nosallres tinguessim seixanta dos anys,
com va dir en Montero que tenia, en finalitzar
la representado de la seva obra, ens els esti-
messim i volguessim que el públic ens els
respectes, no ens hauriem atrevit a donar una
obra com aquesta.

Malgrat els alts i baixos de la vida artís-
tística d'en Montero, quan d'ell es parla sempre
resta viu el record d'alguna cosa que, com
actor, havia fet i aleshores alguna de les se-
ves falles que com autor també ens ha donat
les ni podiem perdonar, pero és que ara l'ha
feta massa grossa. Adrecant-se al públic va
dir que ara comencava una nova vida d'autor
i escriuria moltes obres com aquella. Nosal-
tres ens atrevim a aconsellar-li que no ho fari
si no vol que un dia el públic li trenqui el

Joaquim Montero
per Daniel Masgoumiery

respecte que es mereix i el marc deis qua-
dros de les seves futures revistes.

Si bé és veritat que un home quan esdevé vell,
particularment, pot tornar-se d'un to verd molt
pujat, també és cert que no ho ha de fer davant
del públic si no vol ésser-ne la riota i rebre'n
les conseqüéncies.

Xosaltrcs ho comprenem tot al teatre: ho
comprenem i ho admelem, pero sempre que
ens sigui donat artísticament i no com ho ha
fet en Montero en alguns deis quadros de la
seva darrera revista. Espccialment el tercer
del segon acte ens va indignar, no "ja peí públic
d'aquella casa gue peí que vaig veure s'ho
empassa tot, sino per en Montero mateix.

Tot es pot escriure en aquest món, pero po-
sar-ho en assaig i trobar dues señores que
s'avinguin a presentar-sc davant del públic a
tfeir i a dir certes coses, francament, ho trobem
inconcebible. El mateix diem deis senyors, per-
qué una vida d'actor no sha de malmetre duna
manera tant llastimosa.

Si de Madrid ens venen revistes amb tipus
de certa mena, en el nostre teatre no els hau-
riem d'admetre, especialment de mans d'en
Montero, la vida artística del qual no li dona
dret a pendre's aquesta mena de llibertats.

En Montero en aquesta revista ens ha donat
dos quadros verítablemenL endevinats: espe-
cialment el del « Cabaret», fet amb molta Iraca
i amb un sentit d'agredolc molt escaient. Es
així com voldriem veure en Montero.

La resta de la revista no fa fred ni calor:
passa com tantes altres coses que en aque-
lla casa s'escolen sota la rialla grassa dan
públic que se sent satisfet d'alló que Fautor
li dona. La fina ironía que en Montero ha
posat en el quadro d'en Pitarra i que la tro-
bem un encert, el públic no i'enten ni, si 1 en-
tenia, hi posaria cap mena d'intcrés.

L'empresa ha muntat Fobra amb luxe i ben
apropiadamen!, encara que algún deis deco-
rats no correspongui ais desitjos de 1'empresa
ni del públic.

Els actors anaven una mica coixos i pescant
les paraules de l'apuntador que arribaven per-
fectament clares a oides deis espectadors.
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Volem, pero, remarcar el treball d'en Sant-
pere en molts momenls i també el d'en Nolla
i TArteaga, els quals, en el quadro del « Caba-
ret », estigueren justíssims, fent i dient llurs
papers amb una veritat digna ddogi.

Els demés artistes no fan res mes que aju-
dar i no s'en surten del tot malament.

Nosaltres voldriem que un dia, quan a un
actor o actriu se li dones un paper de taa
baix to com els que foren repartits a alguns
artistes de l'Espanyol, tinguessin l'alt senlit
moral de retornar-lo. Així no tindriem la pena
de veure com a una actriu de carácter tan no-
table com la Sra. Faura, se l'obliga a fer coses
que no hauria d'haver volgut fer. El mateix
diem del Sr. Alarma, al qual havem de cen-
surar el que encara accentués la nota d'una
manera tan poc polida.

I ara voldriem saber perqué la nostra prem-
sa ha alabat l'obra sense aquelles reserves
que nosaltres hi fem, quan hi han coses que
no es poden admetre en una crítica seriosa i
filia d'un pensament que es preocupi de re-
comanar a la gent alió que li cal anar a veure
i alio que li cal rebuljar sense miraments.

f !
GUILLEM DE MONTALT.

; i

Ara de poc ens han assegurat que els qua-
dros que en aquesta crítica es censuren han
estat ja retirats de Fescenari de l'Espanyol.
Ens en alegrem, desitjant que el bon críteri
sfimposi en aquella casa, en la qual hi ha
elements que poden fer moltes coses dignes
del nostre públic. — G. de M.

Informado de la setmana
Teatre Parthenon

' i

La companyia Pujol-Fornaguera ha posat en
escena la comedia en tres actes, de J. M.a

Folch i Torres, « D'aquesta aigua no en beu-
ré », en la qual feu les delicies de la distingi-
da concurrencia que emplenava el local, el
Sr. Fornaguera en el paper de «Senyor Mi-
rons »j car el caracteritzá a la perfecció i el
digué amb una sobrietat encisadora.

Els demés que hi prengueren part ajudaren
a fer un conjunt acabat i val a dir que ia
comedia va plaure forca.

Les Sres. Pujol, Guarí i Arquer, encerta-
des; les germanes Hossas, malgrat els papers
secundaris que en la comedia tenien, ens van
agradar i ses feren aplaudir. El Sr. Vinyalonga,
juslíssim de gest i d'expressió. El mateix hem

de dir del Sr. Estivill. En quan al Sr. Serrat,
ens plau manifestar que cada dia ens agra-
da mes, car la seva comicital no és gens apa-
Uassada, lo qual é§ molt d'elogiar, tant mes
quant malgrat les moltes simpaties que va
conquerint, té prou dignitat artística per a no
abusar-ne.

Els Srs. Pujol, Doménec i Munté ajudaren
a que fos un éxit l'obra de J. Al.1 Folch i
Torres, el qual tingué de presentar-se al final
a participar, entre els intérprets, de 1 ovació
que el públic els tributa.

La presentació bona; el decorat, de Vicents
Lluis, de molt efecte.

Per a demá anuncien el drama «El Pubill»,
de Frederic Soler.

Coliseum Pompeia

En aquest teatre, fa dies que hi actúa la
companyia Oliva-Ferrer i ben a desgrat nos-
tre no n'hem parlat, per no haver obert les
portes d'aquell escenari al nostre Teatre Cá-
tala, no sabem per quins motius, malgrat sa-
ber per part d'álguns abonáts que els hi plau-
ria molt. Es d'esperar que éls directors de la
companyia, tenint en comple els notables ele-
ments de que está formada i el bon desig
que en aquest sentit ha animat sempre a la
catalaníssima barriada de Gracia, amb un xic
de bona voluntat no pernietran que el nostre
teatre resti oblidat, fent-li els honors que es
mereix. Si ara han tingut la satisfacció de veure
la sala d'espectacles plena per aplaudir l'a-
curada presentació de « Els Pastorets •>, del nos
tre company J. M.a Folch i Torres, i amb mo-
tiu d'aquestes representacions anuncien l'or-
ganització del Teatre per infants, els dissabtes
a la tarda, no cal dir que dáyant d'aquestes
iniciatives, seria molt lloable i lindrien el nos
tre mes entusiasta aplaudiment, si les repre-
sentacions corrents deis diumenges, fossin al-
ternades amb les obres mes escollides del nos-
tre teatre. •
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De la poesía lírica a la
dramática

i

La denominado de poesía lírica, es diu que
prové del nom de l'instrument — la lira — amb
que era acompanyada la recitado de poesies
0 pocmes, pcls rapsodes, joglars, trovadors, etc.
Ha restat aquesta denominado com a expres-
sió de musicalitat, i així s anomenen les ma-
nifestacions artístiques musicals, i líric devé
sinónim de musical. Així és en efecte. Les
poesies que anomenem líriques teñen una essén-
cia musical. Donen una importancia preponde-
ran! a l'harmonia de forma, a l'eufonia del
vers; sovinL son d'una impredsió de concepte;
permeten la divagació; poden ésser duna exe-
cució no preconcebuda. sois obeint a un im-
puls de Fánima. a un esplai del sentimení, a
un desig de cantar, cFalliberar-se, ja sia ex-
pressant la propia joia o la tristor. Així. es po-
den denominar aqüestes curtes composición^:
cancons, balades, etc. Fora d'aquesta denomi-
nació i d'aquest to, que en podriera anomenar
lleuger. encara subsisteix la lírica, perqué és
lirisme tot co que expressa un estat subj.ectiu.
un estat interior; el lirisme es transcendenta-
litza. Potser que hagi deixat d'ésser una expres-
sió del sentiment amorós, en sos diferents ma-
tisos: de possessió, de perdua, d'enyoranca, etc.,
1 que sia una contemplació de la propia áni-
ma, acostant-se a un misticisme, o entrant de
pie en ell, esguardant-la sota un caire d'etcr-
nitat, fent-se una confessió riImada, una filoso-
fía no sislemalitzada. mostranl la propia ánima
nua. fent nu solliloqui. o parlant amb Déu. El
« Cant espiritual», de Maragall, entre els nos-
tres, n'és un excels exemple, i d'altres místics
manifestos, de la literatura castellana: Santa
Teresa, Fra Lluis de León. Sant Joan de la
Creu, etc.

Aquest sentiment amorós. amb les mateixes
característiques del sexual: de possessió, de
perdua o d'enyoranca. es pot referir a la pa-
tria, al sentiment patriótic, al resso que té
en ránima individual aquest sentiment collee-
liu. que és un mateix sentiment engendrat per
una mateixa patria en tots els seus filis que
senteu amor per ella.

La expressió d'aquests sentiments personáis,
individuáis, de que parlera, gairebé expressats
(Tuna manera espontánia. no premeditada. c:>m
una expansió o necessitat de la propia anima,
sembla que no podrien teñir un interés per a
ningú que no fos el propi cantor, car sovini
no hi ha fanla que li doni relleu; sois la
música del vers el Acalca i el fa de bon oir.
Km pro llevat de Y interés per la faula o argu-

ment en una composició. que aixó ja entra
dins la dramática, la lírica conté un interés
neis demés liomes. a mes de Fautor, perqué
aquest, expressant el seu cas personal, truca
al cor deis demés homes, que també senten
com ell, i interpreta llurs sentiments; és com
si el poeta fos el que exterióritza els scnli-
ments del lector o oient, i sovint aquest ex-
clama que el poeta ha estat fidel intérprel
de co que ell sentía.

Mes aquest interés, innegable, entre nosaltres
catalans. ara el té doblement. ja que els nos-
tre^ poetes, quan mereixen dir-se així. tan la
feina de restauració, purificado i reviscola-
ment de la nostra llengua.

No ja com a designado duna modalital li-
teraria, duna mena de composicions poétiques.
cscau la denominado de «lírica » o « musical»
a la paraula, a la expressió literaria o poética,
la qual equipara aquesta arL a la expressió
purament per sons que és la música sense una
expressió directa i concreta, o sia quan no és
ajudada de la literatura: com és en les can
cons, poemes musicals sobre una obra literaria
i drames lírics, ja que el valor transcendental
del lirisme no es refereix únicament ais sons
de la música, sino a la seva puresa, a la
seva elevado, a la seva noblesa, consideran!
per tant la música per antonomasia l'art mes
desvinculada de la materia, quan és noble i
intelligent, ja que la mateixa música. 1 expres-
sió per sons, quan la mou la turpitud, pot
donar la expressió de co que és grollel: i baix.
La música per a ésser pura ha de teñir un
fons líric. ja que el lirisme. que al capde-
vall no és altra cosa que poesía, es troba en
totes les arts: la pintura. 1 eseulptura. l'arqui-
tectura, la literatura i la música, i en totes
les derivacions o arts anomenades menors.
Dones, el sentit de lirisme, mes que res, es re-
fereix a aquest sentit noble, espiritual, allibera-
dor de baixeses, en qué la expressió no s'arro-
cega orbament. sense idealitat, transcendencia
ni gracia, sino aladamenl. lliure del des<*ast
i depreciado que l'hi pot imprimir, adulter inl-
la, l'ús corrent i fred; retornanl ais seus legí-
lims i máxims furs, amb tota la seva plenitud
i forca primitives.

El lirisme és Fassoliment d'aquell grau de
cristallització que dona a Tobra les qualitats
de transparencia, duresa i lluminositat i la
preserva de corruptibilitat. fent-la semblanl a
una gemma; per aixó el llenguatge líric* o poe-
lic empra tan sovint per a coinparacions mo-
ráis o humanes, com a símbol de máxima
puresa i riquesa. els símils de les gemmes;
així: l'aubada encesa. sangonosa, vermella, és
un pa de robins; la posta morada, cora rics
mantells de porpra arrocegant-se. és un róssec
d'ametistes; el prat tendré, frese i delitos, és
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un deíxatament de maragdes; en el blau in-
tens, com un mantell virginal, del mar i del
cel, hi ha diluida i transfosa la turquesa, com
térros de sucre en un vas d'aigua, on cada
partícula del líquid element s'ha impregnat lo-
talmeut d'una partícula germana, de dolcor;
així, en la campana cristallina del cel, hi ha
transios la transparencia i bríllantor, en cada
partícula de l'imperceptible i impalpable ele-
ment. 1 la Bondat, la Justicia, la Veritat, la
Bellesa. brillant amb tota sa purosa i nuesa,
son el diamant.

Es ciar que la brillantor exterior enlluerna-
dora, brillantor de vernís, no sha de coníondre
amb el lirisme que és lluminositat que traspúa
al exterior, empesa per la que nía a dinlre,

que n'és promotora; és la llum que fan la
veritat. la justicia, la bondat, la bellesa mo-
ral, que resplandeixen a fora per raitjá de la
forma, únic ni i t ja d'expressió, donant-li qualitat.
privanl-la d'ésser una forma buida, una pura
closca, una clofolla sense contingut a la qual
no concedim valor. Es la forca de les virtuls
moráis que enclou, que dona valor, que aguan-
ta, la forma, tivant i gens baldera, donant-li
aqucixa brillanfor de forma cenyida, sentint-hi
baiegar la vida, com una pell que emmollla i
recoberix el eos, accentuant-ne la musculatura
i Tarrodoniment deis membres i faccions, í n -
les intensament expressives i penetrants.

JOAN PARÜELLANS.

TEATRE CÁTALA "AMATEUR"

FEDERACIO CATALA-
NA DE SOCIETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

II CONCURS DE TEATRE
CÁTALA AMATEUR

Diumenge, dia 8 de gener, a
les eme de la tarda correspon
actuar a la companyia «Aficións
d'Art» de Cardedeu. Aquest
elenc esta dirigit per Joan Bru-
tau Sala i representará «La mpr-
ta», de Pompeu Crehuet (impo-
sada) i el segon acte de «Terra
Baixa», d'Ángel Guimerá (lliure
elecció).

El dia 15 concursará l'elenc
drarriátic de l'«Orfeó Calellenc»,
de Calella. El dirigeix Josep Pe-
ra Masó i representará «La mor-
ta», de Pompen Crehuet (impo-
sada) i el segon acte de «La llar
apagada», d'Ignasi Iglesias
(lliure elecció).

El día 18 actuará el grup lí-
ric-dramátic del «Casino L'Alian-
c,a del Poblé Nou» que dirigeix
Joan Pons Casafont. Represen-
tará: «Un cop d'estat» de J.
Pous i Pagés (imposada) 1 el ter-
cer acte de «La bona gent», de
Santiago Rossjnyol (lliure elec-
ció).

El Consell directiu de la «Fedfe-
ració Catalana de Societats de
Teatre Amateur» es reunirá el
vinent dilluns, dia 2, i després
d'aquesta reunió es farán públics
els jurats i conferenciants per a
aqüestes representacions i possi-
blement el calendari establert
per a les actuacions de les com-
panyies que han de venir a re-
presentar a Barcelona i amb ca-
rácter privat.

Els amateurs en possesió del
carnet d'identidat, a la presen-
tado del mateix, teñen lliure en-
trada a totes les sales d'espec-
tacles on es celebrin representa-
cions de concurs amb carácter
no privat, sense dret a seient.

Informado
BARCELONA

AGRUPACIO MUSICAL FONT-
SERRAT (C. Igualtat, 222, S. M.).
— La diada de Nadal, el notable
Elenc dramátic de TAgrupació, que
dirigeix Jaume Albert, va posar en
escena, el melodrama en 4 actes i

un próleg «Don Joan de Serrailon-
ga», de Víctor Balaguer, interpre-
tat per I3, Sra. T. Serradell, senyo-
reta Coloma Moreno i els senyors
J. Álbert, A. Rivero, F. Gener, R.
Xaímet, J. Mariege.a, D. Grosset, T.
Vila, A. Pallares, A. Rimbau i M.
Ballesta.

S'estrenaren quatre decoracions
pintades expresament per a dita
obra pels asaociats Ricard Rivero,
Jener i Ralús.

CASAL GRAC1ENC NACIONA-
LISTA. — La Companyia Clara-
munt-Munté, posa a prova l'entu-
siasme deis elements que componen
la seva formació i sense reparar el
sacrifici que representa pels aficio-
nats estudiar i assajar dues obres
seguidef1, han posat aquests dies de
Xadal, la comedia en tres actes,
de Conrad Colomer, <(La casa tran-
quil, la» i el drama d'Ángel Guime-
rá, ((Terra baixa)).

((La casa tranquil.la» fou execu-
tada amb tota la discreció de que
fan gala els que hi prengueren
part, fent passar unq bella estona
al públie que emplenava la sala.
La senyora Ortega i l a senyoreta
Sampere es portaren bé, el mateix
que els senyora Munté, Brunet,
Puigdols, Claramunt i Prats.

A la tarda del dia 26, represen-
taren ((Terra baixa» que el públie
com sempre, aplaudí amb entusias-
me com també l'esfoi'Q de totsi els
que hi prengueren part, car tots hi
posaren la máxima voluntat per a
situarse al nivell de llurs respec-
tius papers. La ((Martaoi que ensí ya
fer la Sra. I'i, malgrat l'extraordi-
aari esforg que era per ella fer un
paper d'aquella envergadura, per
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bé que tingué moments inspiráis,
n'hi liagué d'altres que per manca
de matisació, restaven bon xic apá-
gala i no tenien el relleu que
situacions exigien. La senyoreta
Pi en la «Nuri», en hauria, agra-
dai molt si hagués sahut extremar"
l;i Lngenuitat en el gest i en l'ex-
pressió de la cara, ja que aixó és
í'encís d'aquella «Nuri» que va for*
jar el mestre, lo qual no li ha d'és-
ser difícil aconseguir, puix la seva
figura es escaient per fer-la bé. Les
sefiyoretes Sampere i Martín no
semprs tingueren la picardía ca-
racterística en els tipus /[ue repre-
sentaven, encar que se/n sortiren
bastant bé.

EJ scii\or Claramunt en e.l ••• Ma
nelic», just en els moments brutals
i en els de amorosa dolcesa., pero
¡in xic estrident de vegades, puix
sense adonar-se.'n era tant el d
nivel] d'entonació de la seva veu en
relació a la de la seva companya
cMartí]») que aquesta, per mes que
s'esforeés no reexia i restava ;jpa-
gada i aixo un actor cal que bo t u r
gui en compte, car les situacions
no son ele un sino de tote els. que
s'hi tróben. Foca d'aquest desm-
vell, el varem troba.r senzillameni
notable i digne d'ésser aplaudit. El
qui no ens va agradar gaire par la
seva dicrió un bon xic massa afec-
tada i per tant mancada de natura
litat, fon el senyor Riera que feia
el «Sebastiá», ene.ira que «I*1 gest i
de flgura tingué alguna escena bi r
llant.

I'n elogi ben merescui hem d'a-
dregar al Sr. Munté, que ens ha
demostrai en la interpretació de
r«avi Tomás» que la seva intuició
dramática té una trajectória ben
e&timable. L'hem vist en papers
ben diferente i en tots excel.leix.
Els snyors Laboria i Prats que.,
respectivament, feien el t<Xex4» i
el «Mossen»; compliren igual que
els demés.

La presentació no podem dir bo-
na, per alguna falla de. detalls, i
cora que avui ens plau dir que hi
h'g companyies d'amateurs que hi
posen una extremada cura en
aquest punt, cal que siguen) exi-
^ ¡nts en benefici de llurs actúa*
cions.

CATALUNYA \. \ Per les
diades de Nadal i Sant Esteye, I
lene (.atalunya», posa en escena la
c o m e d i a « S u l l i v a i i » i « I T " m i l . l i o -
nari del Putxi

En l.i pi imera de lea ésmentades
obres, refe.rmá les seves dota artis.
tiques el senyor Enric Sánchez,
que en el difícil «rol» de Sulli-

yan , estigué correctissim. El segon
acte, rl de mes responsabilitai peí
a Tactor, fou dit } ^ Sr. Sánchez

amb un;; punderació tan justa que
li valgué una ovario.

A el nació de veritable actor fou la
de Xavier Singla i la de Manuel
Sánchez, director del quadro. Con-
tribuiren ii 1 éxit de Tobra, a a
de la Sra. Callejas, el Sr. Franco-
lí, sempre just, J. M. Alémany i
Modest Robrenyo " admirabjement
caracteritzat.

Cal remarcar l'actuació del se-
nyor Gándara que en un insignifi-
* ant paper de criat ens feu pre-
veure excel. lenta qualitats d'actor.

I-a presentació, espléndida La
direcció aiermá de nou el seu pres-
tigi.

En <(l'n niil.lionari del Puti
i na sorprengué radmirable conjunt
d'aquesta, disciplinada companj
Tote actuaren rom una vertaders
actors i "ii les escenes de conjunt
honi endavinava la má mestra de
Manuel Sánchez. Si bé tots quatre
actes obtángueren una interpretació
justíssima, el millor de tots fou el
primer, també el presentat amb
mes propietat.

Si bé, com hem dit al cómen^a-
nient, tots estigueren Lnmillorables,
volem destacar el treball de les se-
n\oretes Callejas, Prunell i Peris i
el de les actrius amateurs senyore-
ies M. Pont i R. Blanch. La senyo-
reía Blanch estigué deliciosa, ¡ fo
ra interessant qu actua-
cions esdevinguesin mes seguid

El senyor Singla assoü un
interpretan; el perSOnatge central
de l'obra. E. Sánchez dona \ ida al

Miquel» i en ••! tercer acte escol
ia una ovació. Francolí, Aelmany i
Sánchez (M. ajustóte com sempre,
Robrenyo i Gándara bé. Mercader,
Roca i Pares d

En R Prats, elemeni vahíos de
la dissoha compan) ia Claramunt-
Adriá, interpreta el Negaren amb
una realital tan viva qu< ves
intervencions fpren aplaudides
públic. En Manuel Sánchez, admi-
; able en ti>ts concepte

FOMENT AUTONOMISTA < \
T \L\. - El din de Sant Esteve, el
quadro escénic d'aqi • tal,
que tan encertadameni dirig< \ Vi
dieu Guixer, posé ena la tra-
gedia" en tres ' jel Guime-

i
Aquesta interessani obra. po<njes

- repn per les difi-
oultats de ' robar una intérpret que

ga encarnar aquella «Joai
olena d'escnlls i d'una intensa vi-
l»i ació. T.a Sra Llitei
da de fer ia , va sunorar-se \ powint
al seu servei tota ln seva anima
d'a> nsegui i dir

> nt digne deis mé -
•manyer i Folch. L'acom.

•\ aren amb dignit;

BorraHeres, Emir, Mingo, Solsona,
Bargalló i Duran.

El publie, compiagut de la repre-
sentar ió, no es cansa d'aplaudir a
i ada final d acte.

Per a diumenge, dia l.er de Ge—
ner, anuncien «El Cardenal».

ORFEO (.HAC1EXC. — En el
teatre d'aquest uOrfeó», va repi
sentar-se el dia de Sant Esteve la
comedia «Flors i Papellonest» de
Lambert Escaler. Fou interpretada
amb molta gracia per les senyores
i senyoretes Lloren-, Rovira, Eont,
Hurta! i Cerda i no cal dir que els

(iimenez. Morea i Duch, juga-
ren les - de mes comicitaí
ijue L'obra porta, amb forsa dis-
creció, fent (jue els espectador -
lebressin els acudits i sortissin sa-
tisfets de la comedia i deis seus
intérprete. Els senyora \ 'al^' . Ve
íat, Madorell, Ribas, (.oves i Vírgi-
li encertaren a donar el major re-
lien a la representació.

La presentació i moviment de fi-
gures, Eota la direcció d.el senyoa
Giménez, dignes d'elogi.

i1, i ti de testa, posa.ren la come-
dia «Els aprensius . de P. Bertra-
na, la qual divertí foi\-a a la, con-
currencia que emplenava «1 local.

MANLLEU

«UNJO CHORAL». La Compa
i > ia «Amicí del i <pir diri-

íoaquliu (lallis, lia represen
íat, amb notable encert, I-"' M
tic», de Santiago Rossinyol. El pú
blic aplaudí aigunes s^tuació de l'O"
bra i al fina/1 de cada acte tingué
d'aixfca i-se moltes vegades La ror.
t i n a . Sobi•- ' - I ' '

R a m ó n » i <M
i .loan Selles, en MoS*

Joan». També compliren molí
bé Les actrius Sra. Joana de Boifc
i Srta. Pepeta Boix, molt ben
cundats tots per la resta de, la
( ompanyia.

La direcció, exceLleni i ben a l i -
ñ a d , ] .

MOLINS DE REÍ

FOMENT AGRÍCOLA, ÍND1 -
TRIAL I COMERCIAL. - Sola

intel.ligenl d de
Josi ten, la notable agrupa-

icEstudi d'Arl Dj*amática«, ha
donat, la diada de Sant Estevo,
una selecte funció teatral, repre-

tanl el poema dramátic "T.a co-
rona d 3», de Josep M." de
S garra.

intei: i fou perfecta,
eni com acostuma dita .̂<'m-

panyia i fi>u corresposta per runa-
Mime aplaudiment de] nombi |
blic qn- | i q u e vn s e n t i r

sfet.
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Anotem, per ordre de reparti-
ment, els intérprete que, sense dis-
tiució, es feren dignes de les ova-
cions amb qué fou premiada la
llur actuació: Sres. Josefina Fun-
p.é, Concepció Badía, Joana Mai-
mó, Mafia Rovelló i senyors Josep
Julia, Lluis Puiggarí, Jaume Mar-
sé, Francesc Julia, Mateu Janes,
Clim.ent Clech i Antoni Parellada.

Com a fi de festa es posa en es-
cena el sainet ((Total res!...», de Gi-
ra.lt i Campmany.

SANT JAUME DELS DOMENYS

TEATRE DE JOAN GÜELL. —
Ha actuat per primera vegada en
aquest local la notable Agrupació
dramática Escoté-Vicens, amb la
representado de «El Mistic», de S.
Rossinyol.

Excel.liren en la interpretació la
Sra. Concepció Vicens i el snyor
Ricard Escoté, molt ben secundáis
per les senyoretes Roser Reguart,
Montserrat Reboñé i els senyors S.
Pelegrí, F. Cátala, R. Escoté Vi-
cens, Costa, F. Cátala, O. Escoté,
J. Vidal i F. García.

Le representado complagué (Tu-
na manera extraordinaria al nom-
brós públíc que hi assistí, obligan!,
on mig d'entusiasmes aplaudiments,
a aixecar diverses vegades el teló
i a qué el director Sr. Escotes adre-
cés unes sentides paraules de re-
graciament.

SANTA COLOMA DE GRAMANET

SOCIETAT CULTURAL «EL
PORVENIR DEL FONDO». — El
día 17 va debutar en aquesta enti-
tat la senyoreta Josefina Martínez,
amb la divertida comedia ((La cap-
seta deis petons», ¡nata la direcció
de Ja.cint Socias.

VIG

Amb motiu de celebra r-se a San-
ta, Eulalia la festa major d'hivern,
va teñir lloc una funció extraordi-
naria per la notable Companyia
Subirá na, en la qual es represen-
taren les obres «Terres enllá» i
«L'ampr perseguit».

Tots els actors i actriüs que hi
pi engueren part aeisoliren un gran-
dios exit. Formaven l'elenc les se-
livores Elvira Coma i Roser Font
i els senyors Subirana, Casanovas,
Berenguer, Coma, Soler i Mairá.

GRANOLLERS
CENTRE CATOLIC. — Durant

°ls dies de Nadal i Sant Esteve,
han estat donades representación s
deis tradicionals ((Pastorets» a cá*
rrec del notable grup d'aficionats

«Joventut Artística)). L'obra és la
popular d'en Jo&ep M.a Folch i To-
ires amb música del mestre Esque.
i rá ; amb el famós quadro ((Les cal-
deres d'En Pere Botero». Els ba-
llets i aardanes a carree del «Es-
bart de Darigaires Granollerí».

La concurrencia ha estat extra-
ordinaria i els aplaudiments, si bé
merescuts, encara mes extraordi-
naris.

El repartiment ha estat com se-
gueix: «L'avi», Esteve Reverter;
«Roe» i «Simeó», Miquel Arenes;
«Martinet» i «Joanoi», Josep Meli-
llas; «Lluquet», Lleó Miralles; «Ro-
velló», Laurea Ribo; «Sant Miquel»,
Joan Vilagelin; «Satanás», Ramón
Gómez; «Llucifer», Josep Parera;
(.Sant Gabriel» i «La Supérbia», Jo-
sep Llobet; «Sant Josep», Tgnasi
Puigdengolas; «Getsé», Josep Be-
llot; «Jepó», Octavi Tapies; «Anam»
Joan Grau; «Ismael», Josep Estapé;
((Geremies», Adolf Crovelles; «Pae-
toret», Francesc Fainé: ((La Ira»,
Marian Puigr- «La Golosia», Joan
Miralles: «L'F.nveja», Marian Oan-
duixé: ((La Luxuria», Julia, Mira-
lles; «L'Avarícia», Josep Dalmau i
cLa Peresa», Francesc Tort. Tot^
ells rompleixen a maravella el fre-
•ba.iül comfint en llur paper.

Per caí) d'Any amincTeft una. nl-
tre representado deis repetHs
''Pnstorets». Novament augurem
l'exit.

ORFEO GRANOLLERT. — L'«Es-
ha.rt Artistic» ha donat una magní-
fica representa ció de les ohres PTI
un acte «Deivehle1?
Holmes»- com^di^ dp

Tem'sorli dvamátic "Jordj
. de TO^PD Rni?n<? { la ios-.m'"na

Conr^d "Ronre «VA rruarto deis
pndressos)).
nrpno-iipvp-n par t PIR sPTivnrs

r Mitía. P^rp Molins. Joan
Frnncesr Riera, Joan Pon i

jnqor» Anticrues.
El púhliV nnlaudi pl treh^il dd^

^nninoppnts rlp] uEshart)) í PS «ii-
t.n.á spíroiis l'ambient dp l'obra.

«Companyia Belluguet», en el
suntuós Estudi-Museu Masriera,
su ara reformat.

Ê ls- notables elements que
componen els «Belluguets» i que
dirigeix el senyor Lluis Masriera,
representaren d'una manera per-
fecta «Els vitralls de Santa Ri-
ta».

La setmana vinenta parlarem
amb la deguda extensió d'aques-
ta impressionant i inoblidable
festa d'art.

En un deis propers números
comengarem la publicació d'una
serie d'articies sobre l'interes-
santissim tema de «L'art d'inter-
pretar comedies», peí reputat
escriptor i actor Enric Lluelle?.

En aquests escrits, d'una im-
ponderable valúa documental i
educativa, l'Enric Lluelles hi ha
fixat els seus notables estudis
sobre la materia i deis quals ja
n'havia donat un tast en confe-
rencies celebrades en diverses
entitats culturáis.

Notician
De&;ut a l'aglomeració de co-

rresoondéncia, motivada per les
festes nadalenques, havem rebut
amb retard un bon nombre d'in-
formacions les quais aniran en
el número proper.

Alians d'ahír, dijous, día 20,
es celebra amb extraordinaria
brillantor la vetllada inaugural
de les sessions intimes de la

El nostre volgut. confrare «Dia-
rj de Mataró», ha publicat un
magnific número extraordinari
amb motiu de les festes de Na-
dal.

Entre el nodrit i triat sumari
que conté, cal remarcar una en-
questa sobre Teatre «Amateur»
feta entre els diversos grups
d'aficionats que actúen a Mata-
ró. Hi ha interessants manifesta-
cions de Tomas Ribas i Julia
(autor i actor) i deis dirigents
deis quadros escénics de la So-
cietat. «Iris», Companyia «Renai-
xement», Societat Áteneu Po-
pular, Cooperativa del carrer
Fermí Galán i Circol Católic d'O-
brers, les quals amb molt de
gust reproduiriem si no ens man-
ques l'espai.

Unicament caldria objectar
l'injustificat de les reserves i re-
zels que algunes de les Compa-
nvies consultades oposen a la
«Federado Catalana de Socie-
tats de Teatre «Amateur» i ais
concursos convocats per la ma-
teixa, els quals creiem obeeixen
unicament a una defectuosa in-
formació referent al funciona-
rr-ent i finalitat de la benemérita
entitat agrupadora deis elements
de teatre «amateur» de Cata-
lunya.

Imp. Rápides Valls, Tapies, 4


