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TEATRE «AMATEUR»

L'éxil dinscripció al segon concurs de so-
cietats de teatre cátala «amateur» que va a
celebrar-se desseguida i que ha superat de
molt, en quantitat i entusiasme, a la primera
competido de l'any passat és d'una eloqüén-
cia colpidora. Mentre hi ha qui discuteix i
nega l'existéncia del teatre caíala i son mes
de quatre els que si no el teñen per mort
confien de veure-li donar d'un dia a l'altre
el darrer badall, el redrecament de les nostres
agrupacions d'aficionats és una vibrant ma-
nifestado de vida* i una afirmació d'optimisme
sa i ben orientat.

Els ploraners que no acaben mai de vessar
llágrimes i de plányer's pels infortunis del tea-
tre cátala, els estiracorcietes de mena o de
professió i tots aquells altres que per llurs
culpes, desencerts, deixadesa, vanitat o inlen-
ció malévola, han tractat la noslra escena com
una rampoina a la que tothom hi té dret, po-
dran voler desconéixer o intentaran menys-
preuar amb un silenci despectiu el fet que
avui comentem. En canvi. l'esperit imparcial i
amatent a copsar no ja la realitat de les coses
sino a enfondir en el procés de naixement,
evolució i transformació de les mateixes, veurá
en Taugment i en l'activitat, cada dia amb crei-
xenca, de l'estol d'« amateurs >̂ de teatre cá-
tala, la resultant d'una experiencia i el símp-
toma d'una rápida i transcendental renovado
deis valors i costums teatrals del nostre país.

Cal només eixamplar l'esguard vers les diver-
ses contrades de la térra catalana, resseguir
mentalment les poblacions mes importants i els
Uogarets mes modestos, i el mes optimista
restará sorprés en constar el nombre vertade-
rament notable de sales on es fa teatre a Ga-

talunya i de la quantitat, no inventariada en-
cara, de companyies o elenes que hi actuen.
Una informado o enquesta per a determinar
quantitativament els locáis destináis a repre-
sen tacions teatrals, resultaría altament interes-
sant. Aixó demostra si mes no, que ni la
com pe leuda abassegadora del cinema ni la fe-
bre esportiva han aconseguit esmortuir o a
posar en greu perill la tradicional i arrelada
afició de les joventuts catalanes a fer teatre.
Hi han hagut intermiténcies, defalliments, épo-
ques de marasme i d'abandó; pero ni les cir-
cumstáncies adverses, l'atracció irresistible deis
divertíments extra-teatrals ni el mal exemple
donat constantment peí que en podriem dir ele-
ment oficial del teatre cátala (autors, actors,
empreses, crítica, etc.), no han estat prou per
a abatre o desvincular l'existéncia i 1'actuado
de les nostres societats d'aficionats. Amb un
aventatge, de mes a mes: el que els actuáis
grups; d'« amateurs » van abandonant cada dia
mes l'esperit barrilaire i un bon xic «olla»
d'altre temps i encara que la perfecció no si-
guí tan general i rápida com caldria desitjar,
és ben palesa la preocupació que va guanyant
ais components deis elenes per a escollir les
obres, i millorar en 90 possible, la interpre-
tado i la presentació escénica.

Ara bé; si en comencar a comptar tots els
([11 i es dediquen a representar obres catalanes
per afició, restem sorpresos, amb grata i emo-
cionant sorpresa, en constatar que son tants,
havem de confessar que fins ara, hom havia
acollit amb absoluta indiferencia la labor per-
sislent, pero dispersa i lliurada a llur impuls,
deis nuclis de teatre cátala «amateur». Ells
mateixos no es coneixen els uns ais allres; no
havien tingut avinentesa de meditar i calcu-
lar els bcnifets que podrien obtenir de la mutua
collaboració, de l'intercanvi didees i d'actua-
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cions, de restímul i de l'emulació entre ells.
Per altra banda, tots els qui es prejcupa-
vcn de la sort i de I*avenir del leatrc cátala,
no s'havien donat compte de la riquesa d'e-
nérgiés i de bones voluntáis que es morfonien
en l'isolament i en la disgregació i que l:en
endegadcs i aprofitades donarien al nostre tea-
tre la saba i la vitalilat que hom recerca en-
de bades en els organismos raquítics i escor-
reguls de la teatraleria professional.

La Federació Catalana de Socieiats de Tea-
tre «Amateur , nescuda no fa molt temp.s a
l'escalf del primer concurs, porta venturosa-
ment a. tcrme aquesta obra magnífica, d'innega-
ble importancia, d'agrupar totes les entitats que
es dediquen a representacions teatrals catala-
nes, per a infondre-les un ideil comú i una
actuació de conjunt, única manera d'aprofi-
tar i de donar rendimenl ais esforcos dispersos
i desconjuntats, talment cora hom re culi i ca-
nalitza les correnties d'aigua, per tal de que, no
es perdin en les torronteros o no les xucli la
térra. |

Cal que totes les socieiats de teatro cata-
la amateur), sense distinció descoles ni de
filiació política, religiosa o social, es convencin
de la necessitat de que cap d'elles deixi de
formar part d'una inslitució que com la Fede-
rFació Catalnaa de Societats de Teatro « Ama-
teur», té una bella tasca a acomplir i se li
obra un horitzó d'insospitades possibilitats.

A mes deis concursos anuals. i allres compé-
ticions que hom pogués establir. com no ima-
ginar uns cicles de representacions organitza-
dcs i ilutes a lerme amb una finalitat cullural
i artística, Festablimcnt d'un premi, per exem-
plo, a la milior obra inédita que la Federació
es comprometería a que totes o la major part
de les entitats federados la representessin, lo
qual significaría una difusió extraordinaria?..

Tan en lordre cultural, de relació i d'e-
ficacia, les societats d«amateurs» han de tro-
bar, dones, un aventatge gens menyspreuable
en perlanyer a la susdita entitat, mentre els
amics del Teatro Cátala han de veure amb
goig i confianca com es solidaritzen, es disci-
plinen, es conjuguen, s'ensinestrcn i es per-
feccionen los futurés promocions do l'escena
nacional triomfant.

DEL TEMPS PASSAT

JOSEP O. MOLGOSA

Amb la seguretat de plaure ais Uegidors co-
mencem de reprouuir en aquest número un tre-
ball escrit i publicat per Josep O. Molgosa a
l'any 1868. Molgosa, dcsconegut de les promo-
cions actuáis, fou a la segona meitat del se-
gle XIX popularíssim en el món teatral bar-
coloní, al qual arriba públicament pels dies
mateixos en que donava a llum el curios estudi
que ara li és desenterrad Per espai de qua-
ranta anys fou Molgosa primer i segon apun-
tador i actor, representant. administrador i
autor, co que diu la varielat i l'exteñsió de
les seves aptituds.

Els arliclcs que avui treiem de nou a la
llum, relolals: «Les Societats drama tiques»,

Els comics d'afició. L'assaig», « La represen-
tado », constitueixen un reflex de co que els
grujís dramátics i llurs mantenedors eren sei-
xanta anys enrera a Barcelona, i qui diu a
Barcelona, diu a Catalunya. Aquesta qualitat,
ja de per ella ben estimable, s'hi torna mes
en considerar que la manca de documentado
sobro la materia es a casa nostra poc menys
que absoluta.

Soríosamont per a l'escena catalana, i com
no poí menys d'éssér, es mouen avui els afi-
cionats en un medi distint del que privava
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pels anys en qué Molgosa era jove. La con-
cepció que del teatre i de la se va finalitat
teñen els aficionáis actuáis son diferentes de
les que tenien els contemporanis de Molgosa.
Malgrat tot. estimem encertat reproduir unes
pagines que, teatralment parlant, bé podera
dir-ne históriques, i en les quals hem íntro-
duit unes lleus eorreccions de forma, per tal
d'apropar-les al lexic actual.

LES SOCIETAIS DRAMATIQUES

Barcelona, que sempre ha estat una poblado
abundosa en diversions de totes menes, té, a
méy deis espectacles públics, dues o tres socie-
tats j «articulars que es diuen líriques, dramáti-
ques i literáries. La major part d'aquestes socie-
tats n<> aconsegueixen mái d'aclimatar-se, i no
pas peí preu exorbitant de T entrada ni per la
poca vanetat de llurs funcions, sino perqué la
Musa que les presideix i els dona el ñora les pl
*-~ ^ cf>c i i;^'n torna cap al sen Elissi ^osta"
Polimnia, Melpómene i Erato, havien posat pis a
totes aqüestes adoradores llurs, galantejant-les i

1 -"-i encens, pero en va; t^ntost havien
pres Taire del parís es tornaven flaques, s'en-
tristien i no paraven fin que s'entorna-
ven allá «dalt». Jo recordó que uns quants
joves — pensant amb la major picardía —
van fundar una societat i de «canto» me li clava-
ren per titol «Las Musas». Muntaren el seu «tem-
ple» al carrer Nou i durant una temporada tot
marxá com si fos untat amb sabó molí. Ignoro
pero, si fou per alió d'ésser dones i haver-n'hi tan-
tes, que les Muses, la societat i el temple, tot
se n'ana a rodar, restant per memoria qualques
comptes a pagar de diversos vestits i pamplines
que usaven aquelles senyores, i les aprofitades
llicons que aprengueren dos joves que el públic
de Barcelona ha aplaudit molt i ais quals distingí
amb la seva estima la musa «Talía».

Hi hagué una altra societat que s'encarregá
res menys que de tot el «Parnaso» enter i verta-
der, i aquesta, com les altres amb tot i haver-
hi un home i ésser aquest Apol, també se n'ana al
ce!- Peí qual jo dedueixo que mentres es voldrá
donar la representació de una societat a qualse-
vol musa, o encara que siga a totes piedades,
mai podran envellir, perqué sense intenció o a
dretes, els farán tornar les galtes roges amb al-
guna etzagaida o algún bunyol, car les muses un
cop enceses preñen vent i deixen a la societat
que les ha encensades a la iluna de Valencia-

II

Acraestes reunions familiars, que semblen tan
modestes i encongides, teñen també llurs gales
per a lluir-se. No es cregui que si np rumbejen
siga per manca de titols i de joies. "Elles teñen

el seu quadret amb marc daurat, que només surt
una vegada a la setmana, en el qual i amb unes
lletres d'ornament fetes per un soci de mént, — i
dit aixó queda ciar que en tindran molt—, s'hi
llegeix, per exemple: «La Musa Gran-Sociedad
dramática, etc., etc. Orden de la función: La co-
media en 5 actos, original de don Fulano, socio
de mérito de esta sociedad, titulada: «El sueño
vence al hombre, y este se va a dormir». Seguei-
xen després nombrosos estreteniments per tal
d'acabar d'introduir la funció d'aquell vespre,
que promet d'éser molt distreta. La societat
compta amb individuus que responen de la ven-
dicitat de llurs titols i per tal de que ningú pugui
dubtar-ne surten el dia de funció extraordinaria
a escena a mostrar el talent, qui cantant una
aria, qui tocant la guitarra, qui llegint poesies
adrecades a les «bellas» de la societat, etcétera.
Jo he assistit. a una funció en la qual ultra totes
aqüestes distraccions va eixir un soci — valent
trempat—a bailar el ball anglés port-ant vint-i-qua
tre ganivets amarrats a les «pantorrilles!!».
Mentres l'orquestra preludiava el ball i el soci es
preparava per a la tasca, s'oi una veu que li deia:
«Vaja, moute, poca gracia», la qual cosa he de
confessar que fou mal dita.

III

Una de les coses que mes fastiguegen en les
societats particulars és la poca tolerancia tingu-
da amb els «artistes», car al primer «lapsus» que
seis escapa ja es posa tothom a fregir peix. I co
que resulta mes cremador es que si la funció va
be, la major part deis concurrents s'entretenen a
garlar amb la senyoreta del costat o del davant,
parant solament la conversa en clavar Tactor una
ensopegada que li fa saltar una tirada de versos.
Aleshores, en comptes de dissimular el defecte o
de dir a Tactor. San Antoni!, se'n riuen i es pre-
ñen la situado a. mofa. Ja. és sabut que els actors
treballen d'afició i que per afició es fan molts
bunyolets; en aquest món, pero, han d'ésser
apreciades les bones intenciones, i fins aplaudir-
les lTn aficionat, ner mica qu'es descuidi, está
sempre exposat a ésser la riota de tothom. Ima-
gini-s, sino, la vergonya oue passaria aouell indi-
vidu que feia el «galán» d'una comedia i que en
ésser a una escena de les mes compromeses. en
dir-li el «barba»: «traidor, te voy a pcear». li plan-
ta un revés que li feu catire una «patilla». La con-
fusió, el tu multe, les riallades entre el públic, fo-
ren grans. Un li cridava: «Fes-te posar mitjes so-
les i talons a Taltra gaita !»; Taltre li presfuntava
si tenia «desig de melindros» a la rara. L'actor,
sense perdre la serenitat es perfila i prová de
continuar el naper, mes fou debades. Les rialles
no paraven. Els uns li cridaven «maco»; els altres
li deien si tenia mal de queixa.l. Finalment, el po-
bre, apurat, es tregüé la m.a de la cara, llangá la
«patilla» q-ue haría arreplegat de térra, adrecá al
públic una fonda mirada de rabia i despreci, i se'n
torna a dins. El perruquer havia fet la goma ciar,]
i aquesta causa determina el fracás.
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IV

El públic que freqüenta aqüestes societats sol
n.ostrar-se intolerant, mofeta i ingrat. Es un pú-

qué hi ha noies molt maques que esperen que hi
vagi el seu «cortés» — i encara, «vatua listo!»,
xiulen i es burlen d'un actor si parla palpissot, o
de la dama, si plora massa. Jo cree que aquests

bíic que gasta molts flocs, molta esséncia, i res individmis que sempre xiulen i que no aplaudei-
més. No vull dir que no tingui inteligencia, per xen per no llevar-se els guants, en sortir de casa
bé que allá no en mostri gaire. Si un actor té un seva tan empolainats, que qualsevol creuria que
«arranque» m.ereixedor d'aplaudiment, resta dis-
tret. En canvi, si comet una etzagaiada, tothom
h mou bronquina. Encara que l'equivocació surti
d'una senyora, no per aixó es mostra menys rigo-
rós ni minva la murmurado.

«granejen» molt, haurien de reflexionar que van
a fer dotze quartos de despesa i que per aquesta
quantitat no pot fer-se el «curro» en cap banda.
Haurien de pensar, poso per cas, que les funcions
del diumenge a la tarda a l'Odeón, ja costen
mes, í que alia no es poden colzejar amb senyo-Si alguna senyoreta, per atenció a la societat,

surt a tocar el piano, el públic es mostra atent, al rm, sino amb els que ultra d entretemr-se men-
principi, car si la cosa dura massa, si per a Huir- jant cacauets, els criden «mosquits!», els diuen
se s'entreté en un tema difícil, ja entren els con- que están «magres», els pregunten si han «di-

currents en conversa, tussen o badallen essent en-
debades que l'artista s'escarrassi per a reteñir
l'atenció, car l'escolten com si els digusés «Llú-

nat», i els adrecen altres sátires i expressions
que «no fan fi».

Es probable que el qui entres en aqüestes re-
cia». Cal conéixer els esforcos que fan els joves flexions fos mes moderat quant la funció li des-
que figuren al davant d'aquestes societats, per a plagues i segur, també, que es donaría coopte de
sostenir-les. Cal sapiguer que per a donar les que certa rrena de demostracions resulten im-
funcions en un teatre deis d'importancia paguen própies de la gent «Huida». I si per cas li sembla
un lloguer crescut, i que malgrat les despeses que paga massa per la funció que li donen, que
nue aixó reporta resulten els preus baratíssim?. tiri un «memorial» a la Tunta, car el faran ales-
Per exemple: quatre butaques de primera classe, hores de certa «comissió», romandra. a la porta
amb les corresponents entrades, costen solament com un lacai i després podra, veure l'espectacle.
26 rals mensuals. De manera, que hom va alia, a No se'n fara cap quarto. T si encara li queden ga-
fer el senyor durant quatre vetlles, a seure en nes de xiular, li aconsello eme es posi a coíomista,
coixins de vellut o en seients de «rejilla», cosa que a dalt d'un terrat podra, fer-ho, fins i a tant
que a casa seva no la té o si la té no la fa servir, que se li assequi el gargamelló.
se li regalen les oides amb versos i amb cant, li J. O. M.
son furnides ocasions de fer conquestes, — per- 1868.

HI HA CRISI DE TEATRE?...
No ho sap ningú. Uns i altres parlen sovini-

ment de crisi de teatre i aquesta crisi és co-
mentada en aspectes tan diversos, que un hom
acaba per creure que tot plegat és pura fan-
tasía i que la crisi no existiría si tothom tin-
gues la delicadesa de no parlar-ne.

Com pot parlar de crisi, per exemple, un
autor que carrega el mort a la Taita de con-
curs del públic i, en canvi, elT, temps i mes
temps, ha contemplat el tinter pie de terenyi-
nes i la ploma gairebé rovellada? Evidentmcnt,
no hauria de parlar-ne. Com tampoc no hauria
de dir res aquell autor que ha tingut la pre-
tensió de plantificar-nos una obra amb ribets
d'avantguardisme o enfarfegada d'una técnica
moderníssima, dintre la seva manera de vcuro,
i que. en realitat, les mes de les vegades, no
és cap modernisme, sino una seba grillada
amb un vestit tan estrambótic que el públic no
l'arriba a entendref i l'autor tampoc sap de qué
li parlen. En altre cas, ens donen, també, amb
preferencia, aqeulles comedies en les quals no
passa res; carregades de gramática i buidos
4'intenció; plenes d'un Urisme amb tuf de sermó

quaresmal, que l'espectador de tant fer d^juni
d'emocions acaba adormint-se a la cadira i
suri, del teatre disposat a no tornar-hi mai
mes. Ens ha passat tantes vegades comprovar,
en l'estrena d'una obra, que Fautor s'ha pro-
posat només cercar en la seva imaginació un
problema original, que després resulta un Iren-
ca-closques... Naturalment que per interessar
al públic s'ha de trobar un motiu o altre, per-
qué la tliscussió callada entre el comedianl i
l'espectador prengui forma i sigui un fet, poro
aixó no és a bástanle gairebé mai enfront d'una
«tesi» per domes embolicada o incompronsiva
Llavors mes aviat és perjudicial, perqué el pú-
blic s'adona de qué dintre. la carcassa de l'o-
bra no hi ha ros per a ell, que és un eos
buit: i l'especlador, com que no pot for altra
cosa que venjar-se amb dignitat de l'enganyi-
fa, reposa uns quants dies. que vol dir no
treure el ñas per les guixetes de teatres.

Parlar de crisi els comediants també és una
cosa absurda. Sino fos que seria poc liberal
i menys en els lemps d'avui, son tants i tants
els que per dignitat artística seria precís fer-
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los canviar d'ofici! Imagineu-vos gent que fa
comedia Iota la vida{ i la se va comedia es d'un
to tan gris i tan uniforme que per anys que
duri sempre es el mateix, com si la vida de
teatre pogués comparar-se a la vida d'un « se-
reno » que viu condemnat a treballar cada ni I
la mateixa farsa i per torna sempre a les
mateixes ñores. No és prou aixó de posar
arrels en un escenari, peí sol fel de teñir
sorl o bé un puntal que et guardi les espat-
lles. Es enervant que a cada obra hagis de
veure el mateix tipus, una psicología de botiga
a tant el metre, una actuació encarcarada sense
dibuix. i una amistat tan falaguera amb el
consueta, que en els dies d'estrena i de vega-
des també deis que no son d'eslrena, el ían
posar la pell de gallina en pensar que al de la
« conxa » li pogués venir de sobte una desgra-
cia. Si exigim de Fautor una obra franca i
amb cap i peus, encara hera d'exigir mes do
Factor, un csludi digne del personatge i una
interpretació quan menys notable. D'altra ma-
nera els actors es tornen butxins del que paga,
esgotant la paciencia fins a tal punt, que en
aquest cas només ens caldria dir beneida la
crisi; que al menys ens salva del naufragi.

I molt, també, hom poaria parlar de la crí-
tica: d'aquesta altra conveniencia precisa per
a donar relleu a les obres. Hi lia crisi de
bons crítics, potser? Examinant a fons la qües-
tió, aquesta crisi no existida si els que fan
de crític no fessin d'autors i altres autors no
volguessin fer de crítics. Actualment, la crítica
d'una obra, sempre t'inspira el dubte de si és
prou sincera o bé si és o vol ésser la clau
per engatusar una altra obra dolenla a tal o
qual empresa. Generalment les obres de la
gent que fa crítica, que hom diria que han
a'esser les obres mes perfectes, son les mes
decepcionables, perqué, fetes amb motilo, acos-
tumen a néixer sense ánima.

Del públic és del que menys hom pot parlar.
Aquests proveídors d'espectacles que passen
per les guixetes, serán intelligents o no ho
serán, pero el que sí puc assegurar és que
serán prou per omplir el teatre. Amb tot i
la crisi que molts prediquen hem vist obres
triomfar i aguantar-se setmanes i mes setrna-
nes en el cartell. I aquests triomfs no han estat
pas sempre amb obres d'una categoría molt
elevada, sino lambe amb obres d'una categoría
mitjana i encara grácies, i fins diré i tot
que n'hi han hagut, de les triomfants, sen-
zillament dolentes. Aixo ens ensenya que el
públic, si bé no és molt exigent, vol, en canvi,
una franquesa en Fescriure i que el que mes
el desconcerta és alió de voler fer-li empas-
sar gat per liebre.

Hi ha crisi de teatre? Jo cree que no; pero,

suposant que hi fos, és tan benévola, que sub-
sanan! aquests defectes exposats. n'hi hauria
hauria prou per a ésser retirada de la circu-
lado aquesta paraula « crisi», que sembla feta
a posta per a fer de tapabruts en els afers de
teatre.

J. CARITEÜ MILLET.

L'AFUNTADOR
EMILI CARBONELL

Lluny de Barcelona on era nat i on esmer-
cá la seva vida al teatre, a Gamporrobles, un
poblé de la provincia de Valencia, mig amagat
en les primeres fondalades de la serra de
Cuenca, ha mort darrerament Emili Carbonell,
home modest i abnegat, que per espai d'anys
i planys exercí la professió molesta i ingrata
que és apuntar comedies, tasca en la qual s'i-
niciá quaranta o quaranta cinc anys enrera a
FOlimpo, teatre que té una página gloriosa
en el desvetllament de l'art escénic barceloní.

Carbonell, apuntador, salta de les taules de
FOlimpo a les de nombrosos teatres de major
categoría, entre els quals es compten el Tívoli
i Nove tais, locáis on romangué forca anys.
Aquesta circumstáncia permeté al senzill apun-
tador familiaritzar-se amb el vell repertori sar-
suelista castellá, vulgarment anomenat « genere
gran» i amb aquelles obres del teatre líric
cátala que es diuen «De la térra al Sol», t El
rellotge del Montseny», «Els set pecats capi-
tais , «Els pescadors de Sant Pol» i altres
de la mateixa corda pertanyenls a la mateixa
época.

Ja ais darrer anys no es mostrá la sort mas-
sa falaguera amb el géneros apuntador, adscrít
a un humil teatret del Parallel. Així i tot, pre-
textant una real o suposada crisi, fou Carbo-
nell acomiaüat, 90 que resulta per ell un con-
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tratemps considerable. Creure que podría en-
trar en un leatre de debo, suposava una qui-
mera. La seva competencia, el seu passat no
comptaven davant de l'obstacle esfereidor que
era el pes deis anys.

Carbonell, que tenia, amb tot. necessital de
treballar, comenca ais seus seixanla vuit anys
el romiatge dolorós que és cercar per aquesLs
tnóns de Déu el bocí de pa a qué tols els
homes tenim dret. Fou així cora endut per la
necessitat, per les ganes de fer quelcom, s'a-
fegí Carbonell a un modestíssim elenc d'actors
valencians, darrer conjunt que havia d'utilit-
zar els seus servéis. Era la companyia valen-
ciana a Camporrobles quan, degut a i'er dies
que no es trobava bé, decidí el pobre apun-
tador tornar a Barcelona. Ln disposar-se a pu-
jar a lauto que havia d'enmenar-lo a Valen-
cia caigué a Ierra per a no alcar-se mes. El
cor de Carbonell es cansa primer que el s u
posseidor, que per haver estat, potser. un ciu-
tadá honrat i digne, fina scnse haver cone-í>ut
el repós ni el soniriure de la sort.

El Teatre Cátala
a l'Estranger

El nostre estimát amic i collaborador el
Prof. Cario Boselli, de Milano, el qual ens ha
promés (fafavorir-nos ben aviat amb els seus
escrits, ha rebut rencarrec de redactar per a

En ciclo pedia Italiana», de ¡'Instituto Trec-
cani que dirigeix Giovanni Gentile, l'article
refereni al nostre poeta i dramaturg Ignasi
Iglesias. i

De com Cario Boselli ha acomplert amb
amor i amb tota consciéncia la comanda que
li ha estat feta, en donen idea els paragrafs
que ens complavem en traduir abans de que
rarticle esmentat aparegui a la « Enciclopedia
Italiana -. co que devem a Famabililat de l'il-
lustre professor.

Ultra a'una succinta noticia biográfica i
bibliográfica d'Ignasi Iglesias, Cario Boselii
parla del nostre autor en els següenls termes:

« Després ele Frederic Soler i d" Ángel Gui-
mera. Tlglésias ha estat un deis autors dramá-
tics mes populars a Catalunya i sense dubte
el valor mes alt i típicament represenlaliu del
teatre cátala modern. La joventut el conside-
rava com el cap de Leseóla verista-individua-
lista, i el poblé, atret peí seu aspecte sugges-

tivament paternal, entre el místic i 1*« hidal-
go , l'idolatrava com a poeta de la bondat i
cantor deis humils. La bondat ha estat sempre
de fet la seva musa inspiradora: tota la seva
obra, sadollada de sinceritat i animada d'un
viu sentiment de pietat per les febleses huma-
nes, brolla dírectament de la seva gran bondat,
de la seva inexaurible set de justicia. Tradicio-
nal i vigorosa a l'ensems, immune del groller
humorisme popular, depurada tamicé de Inar-
tificios romanticisme, l'obra d" Iglesias repre-
senta un nóbilíssim esforc que tendeix a di íe-
renciar-se de la literatura convencional i de
la vella forma castellana. En aquest esforc el
dramaturg ha sabut fondre l'amor a la seva
térra de la qual retrata amb fidelitat les cos-
turas) amb les influencies de les varies cor-
ren ls europees. La sobria naturalitat del diá-
leg. el realisme en la recerca deis efectes, la
fauia sempre moral, recorüen en cert aspecie
les nostres comedies rurals; menlre s'endevi-
na també en Fautor un admirador d'Ibsen i
de Hauptmann. de Brieux i de Maeterliilck.

Una característica ben seva fou rescrupulosa
propietal de la presentació escénica, cuidada
sempre amb minuciositat de detalls, que ofe-
reix al lector l'encís duna delicada minia-
tura » .

Com remarcaran els nostres llegidors. el tre-
ball del Prof. Cario Boselli és una admirable
síntessi üe la pcrsonalitat de l'Ignasi Iglesias
i revela el profund coneixement que té de l'o-
bra i de la figura moral del nostre poeta-
drama turg.
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Adjudicado del I Premi Ignasi Iglesias
pare de familia», «Perqué demá surti el sol ,

Pas ele núvols i «Nuri ».

Josep M.a de Sagarra

VBÉEDICTE DEL JURAT

Reuníts al Palau de la Generalitat de Cata-
lunya el 29 de novembre de 1932, a les qua-
tre de la larda, els senyors que componen el
Jural del Premi Ignasi Iglesias: Perc Coromi-
nes, president; J. POLIS i Pagés, Joaquini Bbrra-
lleres, J. Ferran i Mayoral i .loan Cortés, se-
crelari, per procedir a la concessió del premi,
foren posaeds a votació, segons el reglament,
totes les obres presentades.

La primera volta de votació dona el segaent
resullat: L'IIostal de la Gloria», de Josep M.a

de Sagarra. 5 vots; «Un })are de familia . de
Caries Solücvila. 4 vots; Perqué demá surtí el
sol . d'Ángel Ferran, 5 vots; «Pas de núvols ,
de Miquei Llor, 3 vots; « Nuri», de J. Millás-
Raurell, 3 vols; L'anima dispersa», de J. F.
Vidal i Jover. 2 vols; «La ciutat maleida », de
S. Juan Arbó, 2 vots,, i « Cada casa és un món »,
de Joan Santamaría, 1 vot.

Així, segons aquest resullal, les obres que
integraren la candidalura per a la segona voibi
a'elecció foren: « L'Ilostal de la Gloria». « Un

La segona volta dona el
L'Ilostal de la Gloria», 5 vols;

següent resultat:
Un pare de

, 5 vols; «Perqué demá surti el sol»,
Pas de núvols», 4 vols, i Nuri».

I queda per tant eliminada aquesta

familia
1 vots:
2 vots
darrera.

En la tercera volta el resultat obtingul fon
el següent: L'Ilostal de la Gloria», 5 vols;

Un pare de familia . 5 vots; «Perqué demá
suiii el sol . 4 votsj, i « Pas de núvols.). 1 voi.
Aquest resultat elimina, per tant, l'última obra
esmentada.

La quarta volta dona aquest resullat: L'Ilos-
tal de la ¡Gloria . 5 vots; Un pare de familia .
\ vols; i queda eliminada l'obra titulada: «Per-
qué demá surti el sol , que va teñir un vot.

I la cinquena volta dona per resultat: L'Hos-
lal de la Gloria , 3 vots, i Un pare de fami-
lia . 2 vots.

Per tant, el Premi Ignasi Iglesias > de l'any
1032, primer de la seva creació, ha eslat con-
cedit a 'L'Hostal de la Gloria», de Josep M.»
de Sagarra.

Palau de la Generalitat, 29 de novembre
de 1932.

Hcm de confessar que el resullat del primer
concurs al Premi Ignusi Iglesias no hi sor-
prés a ningú. Nosaltres, en el numero 8 de
TEATRE CÁTALA, corresponent al 19 de no-
vembre. ja déiem, recollinl lam¡ ienl de.^ q 1
es preocupen de les coses de la nostra escena
que hi bavia la seguretat de qué el premi se
rendurien en Josep M.a de Sagarra o Caries
Soldevila. amb moltes probabilitats a favor d'a-
quest darrer. L'auguri s'lia confirma! en part,
puix si bé un deis dos autors esmenlats ha
resultat triomfanl, ho ha estat en Sagarra, pds
mateixos motius que lio hauria po^ut ésser en
Soldevila. Que en iguallal de mérils tant po-
día ésser premiat 1 un com 1 altre, ho d.mos-
Iren les votacions en les quals han empataí a
5 vots «L'Hostal de la Gloria», de Sagarra. i
« Un pare de familia , de Soldevila, fins a la
quarta volta, que la votació fou de 5 a 4, i
en la cinquena, que per 3 vols contra 2 s'ad-
juclicá el premi a l'obra de Josep M.a de Sa-
garra.

Sense temps ni espai per a comen ar amb la
deguda amplitud el resullat del Concurs en
relacíó amb la situado general ael Teatre Cá-
tala, lio farem en un número proper.
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA
"CENTRE AUTONOMISTA DE DEPENDENTS"

26 Novembre. —Estrena del drama en tres actes i en vers «ENLEGAMEN F»,
del poeta Jaume Uosquelles.

Fa uns set anys que Jaume Rosquelles ens va
donar la se\a primera obra al Teatre Novetats i
ja aleshores, malgrat de veure-hi la inexperiencia
de l'autor dramátic, poguerem descobrir-hi les
grans condicions poétiques d'un jove que en co-
mentar la seva vida de teatre, ho feia d'una ma-
nera bnllant, caminant a la segura, sabent el que
feia i, mes que tot, el que deia eli i el que voha
que diguessin els personatges que havia creat.
Rosquelles, en la seva primera obra, si bé es re-
velava corn a poeta de volada, no aconseguia
mantenir-se en la construccic dramática al ma-
teix nivell i per aixó els personatges se li movien
com lhgats a la inexperiencia escénica de l'autor.
Avui, pero, ja és una altra cosa. Rosquelles, du-
rant aquest mtenal, ha viscut per una colla d'a-
nys, La vida li ha fet conéixer mes els homes i
ell, que es un gran observador, els ha sabut en-
tendre endevinant en ells totes les virtuts i els

defectes que porten dins. Per ac.ó el seu darrer
drama «Encegament» ja no és fill d'aquella ma-
nera, si voleu infantil, de veure les persones com
les veía fa set anys, sino que ara les presenta
totes d'una pec,a amb tota- la veritat de llurs pas-
sions, per crues que siguin. El «Senyor Josep»,
de «Encegament» és una prova del que diem.
Aquest tipu d'home rural és vist amb un realis-
nie descarnat, pero Rosquelles, amb la seva tra-
C,a poética, el posa davant deis ulls del públic en
una forma tan pura de veritat que l'espectador
l'arriba a compadir.

El ñus del drama de Jaume Rosquelles és es-
cabrós i difícil de resoldre; pero ell ha sabut tro-
bar la manera de qué la tragedia, no arribes a
consumar-se, llengant a la mort aquell home que
anava a cometre la mes gran de les vileses.

«Encegament» no será, si voleu, una obra de-

DUES ESCENES DE "ENCEGAMENT"

"MARÍA", Sra. Buxadós; "SENYOR JOSEP11, Sr. Riera.
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finitiva en la vida d'un dramaturg; pero sí que és
una realitat..

En el tipu de la protagonista «Mana», Fautor
hi ha vessat d'una manera pietosa la seva bondat
cristiana. Eli va concebre el tipu amb 1'anima
tant dolenta com volgueu, pero la malignitat d'a-
quella dona havia d'abatre's fonamentalment per
a deixar pas a la rao i a l'amor que l'hereu li de-
mostrava. «Mana», durant la primera meitat de
l'obra ; és la dona plena de vamtat i desitjosa
d'un viure regalat i pie de joia, pero quant l'he-
reu li demostra que l'amor no neix del benestar
sino que. vede 1'ánima i creix en l'esperit abran-
dat de passió i de. vida, aleshores «María» sembla
que reneixi i aquell cor que volia llengar ais peus
del qui havia d'ésser el seu sogre, el recull per a
ofenr-lo a l'home que li obre els ulls a la bondat
i a 1 amor veritable. Aleshores és quan «Maria»
es transforma i la piet.at cristiana de Rosquelles
triomfa portant al personatge, ja purificat peí
l'amor, per l'únic camí legal de la vida.

Si aquests dos tipus que acabem d'esmentar
els trobem perfectes, no podem dir el mateix de
«Miquel». L'autor ha vist «Miquel» mes amb eis
ulls de poeta que amb els d'home de teatre i ho
trobem natural, perqué ell que és poeta en totes
les seves coses, havia de fer-ho així. L'hereu de
«Encegament» és el tipu d'un hom que comenga
a viure i es troba en el moment mes gran deis

somnis i de les íllusions. L'autor posa en boca del
personatge tot el que porta a dintre de poeta i
s'hi llenga apassionadament i amb tanta forga,
que e:i alguns moments del tercer acte el públic,
a.tret per la bellesa de la poesía de Rosquelles, fa
com. l'autor: obhda al personatge i es deixa arros-
segar escoltant el dringar deis versos que esfu-
men la concepció dramática. Jo dina que «Mi-
quel» és mes una figura poemática que no pas un
horae de carn i ossos d'un drama rural.

No fem d'aixó un retret al poeta, pero sí al
dramaturg que en tots els moments d'una obra
ha de fer viure els personajes amb aquell dra-
matisme huma, esséncia i vitalitat que ha d'm-
fondre a les figures que crea.

Rosquelles, en aquesta obra, se'ns ha revelat
ja un dramaturg i d'ell temm dret a esperar-ne
concepcions defmitives que 1'alearan al lloc que
la nostra escena necessita per l'esforg deis que
es dediquen a escriure per al teatre nacional.

La mterpretació fou ben discreta i en alguns
moments podriem dir perfecta. Carme Buxadós
crea el personatge de «Mana» ben ajustat a la
visió de l'autor. Digué els versos amb tota cons-
ciéncia, sabent el que deia i perqué ho deia. Les
escenes fináis les recita ben emocionada i com la
voldriem veure sempre: deixant a recó una fredor
que en certs moments la perjudica i enfosqueix el
seu treball d'actriu. L'estudi que feu del perso-

Dibuixos del [natural, per Daniel Masgoumiery

'MARÍA", Sra, Bu*adó5; "MIQUEL", Sr, Rovira; "SENYOR JOSEP", Sr. Riera,
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natge demostra que s'havia preocupat de posar el acceptable i digne de tLenir-se en compte davant
seu talent al servei de l'obra. de les d'ticultats que olería.

Ángel Rovira mantingué dignament les espe- Les senyores Nugué'i Prats, com també els se-
ranees que en ell tenim posades. Crea el «Miquel» nyors Guardia, Forga, Sarda Biosca, Lomes i
d'una manera justísima, ben segur de go que el Ferrer, saberen contribuir al bon conjunt de i o-
tipu Fobligava a fer. Adequat d'expressió i amb brá no desmereixent del treball de les primeres
paraula cálida, ens va plaure especialment en ugures.
I/escena final de l'obra que porta en un «crescen- E 1 decorat el trobarem tal vegada mancat de
do» d'entonació molt escaient i apropiat. al lirisme tonalitat, sense detalls ni res que el fes obier^
d'aquell bell rnoment del drama. m d'elogi ni de censura .

, Els actors vestiren 1 obra amb propietat i ajus-
L actor senyor Riera, que interpreta el «Senyor tats a Fambient

Josep», malgrat saber perfectament el seu paper, £j públic va acollir l'obra amb entusiasme i
es deixá portar per un excés de declamació. No aplaudí amb complaenca a Fautor que sortí a re-
volem dir que no estigués encertat en alguns mo- bre els aplaudiments al final de tots els actes i
ments; pero en altres recita amb tanta forga que especialment al darrer, que fou ovacionat.
ofegaya la canturía deis versos per manca de ma- No comprenem com una obra de la calitat de
ti ¿ació. No es pas que diem aixó amb l'ánim de «Encegament» va poder estar encallada al Nove-
desvirtuar l'esforc que representa l'estudiar un tats durant quatre anys. Mentres anaven passant
paper ^om^el seu amb tant poc de temps. En les obres per Fescenari de dit teatre sense deixar
aquest aspecte en Riera es mereix el mes fervent en l'ánim del públic cap inquietud ni cap desig de
elogi, puix pocs actors baunen fet go que ell feu lenovació, quántes produccions devia haver-hi en
per ajustar-se totalment al personatge. De tota els prestatges de l'empresari que eren ben dignes
manera hem de remarcar que en cap moment d'ésser represntades?"
s'oblidá del seu treball, que en conjunt fou ben GUILLEM DE MONTALT

TEATRE ESPANYOL.— "DEAUVILLE, PORT DE PARÍS", vodevil so-
ñor, d'A. Mantua i el mestre Torrents

Antoni Pane Galán modest paciencia mostrades en aquest fácil i enganxosa, qualitat que
comediógraf t raspassatnofapas VQdf;VjJ P^r Mantua, damunt del diuabastament el mérit de les
molts anys, apncá a una obreta <lual h a d e gravitar necessaria- solfes- L Empresa ha fet en be de
seva el titol «Escudella de pa- ment e, pe sombre atuidor que es la perdurado de 1 espectacle un
gés». De no ésser aquesta cir- u n a muntanya de comedies, de- esforg en tots sentits. La com-
cumstáncia, hauna pogut donar P a s s e n ¿ c ^olt a í? W P 1 1 ^ 1 panyia, amb Santpere i Rosa
Mantua el nom susdit al vodevil d i r "^ - Ln fer coneixenga amb Hernaez al cap, acusa en tot mo-
soror estrenat divendres a FFs- s e m W a n t tasca de benedicti, res- ment un entusiasme i una vivaci-
panyol, i que es diu «Deauvilíe^ ta Fespectador, qualsevol que si- tat que li fa honor,
port de París» sense que ni Deau. g"1 e l seu taranna, esblait i cor- j p r o u . podnem encara afegir
vüle ni París servm cap mena de P r e s a i h o r a - que el púbhc nombrosissim aple-
lligam amb l'assumpte que en el Per aixó diem ésser de doldre gat divendres a l'Espanyol ator-
mateix es desenrotlla. El titol que Pane i Galán s'hagués avan- g>d a «Deauville, port de París»
«Escudella de pagés», ultra d'en- gat a pendre un titol que al vode- una acollida falaguera, que

que caracteritza a pagés». Barreja _._
Mantua, hauna escaig;ut també a qual s'hi troba una mica de cada pas peí gust de desfigurar la ve-
1'índole de la prodúcelo, buidada cosa, i que si no resulta nutnti- ritat, sino per a evitar que pugui
en motllos que compten en el va, fa al menys el ventre gros i traduir-se Féxit en un titol que
teatre de tots els pobles i de to- arriba i tot a embafar. Per a no faciliti a Mantua Faccés a esce-
tes les époques, amb una aseen- estar-se de res ha afegit. Mantua naris de mes qualitat que no és
déncia tan vella com voluminosa, al seu ingent poti-poú una bona ara el de l'Espanyol. Dit. siga
No seria gens estrany que en do si de certa materia que per sense ombra.d'ofensa per a Mán-
ajustar retalls, en fondre tipus i respecte ais llegidors vo]ém de- tua ni per ais empresaris capagos
situacions, en sorgir i girar del signar amb Feufemisme «pebre», de confiar en els mérits d'un au-
revés, hagués esmergat Mantua la roentor de la qual ajuden" a tor que, salvat un cas de supera-
major quantitat. de temps i d'en- fer mes repel-lent els comediants. ció que seriem els primers en ce-
giiiy deis que un autor, que li si- A. sant de qué aquesta propensió lebrar,- cal mantenir en la zona i
gui antitétic necessita 'per a en- a remenar go que en el seu estat te en el merit que corresponen al
llestir el triple o el quádruple natural repudia ja Folfacte? concepte que del teatre i la lite-
d'actes deis que té «Deauville, £1 mestre Torrents ha posat a ratura te format.
port de París». L'abnegació i la l'obra uns números de música P. BARNILS HUMET
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Una conversa amb Joan Fornagüera

Teresa Pujol

simpatía que li es característic, ens fa pas-
sar a la seva cambra, la qual ens cridn
l'atenció per l'exquisit gusl amb qué la té
muntada i no podem menys que felicilar-lo.
Agraint les nostres manifestacions, ens ofereix
seient, i ens pregunta a qué es devia la vi-
sita, que per ell era una satisfacció, molt mes
creient que hi anavem en nom de TEATRE
CÁTALA.

-Certament li dic;el TEATRE CÁTALA, que
está creal per a fomentar la nostra escena,
vol estimular a tots aquells que dintre Íes
sevcs possibilitats s'esforcen en posar-la en el
lloc que li correspon i vol també sentir (fa-
prop els batees freturosos a'expansió per a
portar-los com a foc sagrat al cor deis que
que 1'estimem i deis que voldriem veure-la

Si en - apropar-nos a parlar
amb el primer actor de la Com-
pahyia d'art dramátic Pujol -
Fornaguera, no cus moques al-
tre afany que el d'aconseguir
d'ell unes quantes sug^erénci is.
per a donar-nos moliu a em-
plenar quatre o cinc quartelles,
no valdría la pena de molestar
a un actor que té toles les luí-
res del día ocupades, p?r tal
de donar compliment a les múl-
tiples activitats, conreades amb
fe i entusiasme, com és habitud
en ell i que converteixen la
seva vida en una mani!"estació
de continua laboriosilat. al ma-
teix lenips que cerca en l'art es-
cénic un esplai peí scu esperit

Malgrat lotes aquestas consi-
deracions, ens adrecem al
«Tcatre Parthenon On actúa,
no amb altre proposil que el
de fer amb ell una es tona de
conversa, segur de que li será
plaent, tenint en compte la seva
inexaurible amabilitat; per bé
que si en trobar-lo. comprenem
que és un moment inoportá,
com a bornes de teatre sabrem
fer mutis a temps. Mes no
ha estal així; lol just hem en-
tral a l'escenari do l'elegant
Parthenon. ja Irobem a Famic
Fornaguera donant ordres per
a la funció de la nil i en xvv,-
re'ns. tot seguiL ens ve a es-
trényer la má afectuosam ni
i amb aquell somriure de Joan Fornaguera

pictórica de vida, i amb rebrots d'una floració
encisadora. Es per .aixó, amic Fornaguera, que
TEATRE CÁTALA, reconeixent el vostre es-
forc i provat amor peí noslre teatre. no pot
menys que mostrar-vos la consideració i estima
de que sou mereixedor, lot esperant que el vos-
tre entusiasme peí teátre cátala en lloc de
minvar, hem de creure que ha de superar-se,
aportant-hi un desig de preferencia en el curs
de futures actuacions.

—Es que aixó, diu ell, lio insinueu de cara
a les represenlacions que fem en castellá, al-
ternades amb les catalanes?

Veig que tot seguit heu endevinat. li dic
jo. vers on em portava la nieva intenció. Uoncs
ja que aixi es, digueu-me'n quelcom.
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—No em costará gaire, diu en Fornaguera,
conteslar-vos sobre aquest punL concrel.

TanL a mi com ais demés companys que des
de l'any 1929 formem la Gompanyia d art dra-
mátic Pujol-Fornaguera, deis quals m'atrevei-
xo a dir, com de mi mateix, que tots compar-
tim els ideáis inspiráis per l'amor a les coses
de Catalunya, ens dol moltíssim, ara com ara,
i lio üic sincerament, na poder fer sempre
teatre cátala i aixó que posem tot el noslre
esforc per a conseguir-ho. Dissortadament, en-
cara hi han sectors no prou permeables i és
llirg encara el camí que en cal emprendre per
a arribar sino a una difícil unanimitat, quan
menys a una general adhesió.

—Tan malament ho veieu?
—Res d'aixó. La prova está en que conser-

vem les posicions i anem cada dia conquerint-
ne de noves. La nostra sola bona volunLat no
abasta, encara que sigui molta i, a mes, no
podem pas ésser mes papistes que el papa. Els
que vivim del teatre, per grans que siguin les
nostres illusions, no podem prescindir de la
realitat de les coses.

—No trobeu l'apoi que voldrieu?
—No podem queixar-nos; pero necessitem

molt mes i, com nosaltres, tots els qui treba-
llen íervorosament peí teatre cátala. El que
cal, és que els qui s'omplen la boca parlan t
de patriotisme i, per contra cop, es planyen
de la dissort del teatre cátala, demostrin amb
fets l'efectivitat de llurs ideáis, lo qual es re-
dueix simplement... a fer acte d'assisléncia a
les representacions catalanes. No som solament
els de teló endins els que havem d'aixecar la
bandera. Cal l'ajut deis de teló enfora. Entre
uns i altres havem de donar al teatre cátala
la gloria i el profit que es mereix. Ara com
ara, les coses no filen massa dret. Es una
llástima!

—Així. vos creieu en la cris! del teatre?
—No hi cree, ni d'aixó se'n tindria de parlar,

perqué el nostre teatre té un valor i una
tradició com el que mes en tingui; tots recor-
dem amb joia els dies del seu major esplen-
dor evocant ais nostres Soler, Quimera, Igle-

sias i Rossinyol i no em negareu que ac-
tualment tenim en el nostre món literari, va-
lors capacos d'aconseguir novament exits cla-
morosos. Ara, si em" dieu que els auíors que
avui estrenen no encerten, per haver-se desviat,
cercant obres que solament agraden a un sec-
tor escollit, us diré que aixó pot ésser una
de les causes, mes en parlar així, no vull
significar ni remotament que estigui confor-
me amb el teatre barroer i de mal gust, al
contrari; pero soc deis que creuen que l'au-
tor, en escriure una obra, no pot abandonar
la idea de que el teatre és un art que ha din-
teressar a tots els sectors i no Tha d inspirar
altre desig que complaure ais mes exigents i
agradar ais que no ho son tant, tot esforcant-
se per a conduir-los peí camí de llur supe-
ració.

—Davant de tot aixó que m'acabeu de dir,
quines son les obres que us criden mes l'a-
tenció i, per tant, feu amb mes entusiasme?

—Com que en totes hi poso la meva vo-
luntat per arribar a la perfecció del perso-
na tge que hi tinc d'interpretar, vetací que no
poso preferéncies per cap, per bé que la co-
media, em suggestiona mes que el drama.

—I per acabar, digueu-me, quins proposits
teniu per futures actuacions?

—Sense pretensions, els nostres proposits son
de continuar el camí que fins ara ens hem
assenyalat, procurant escollir les obres que
mes encaixin en la nostra formaciyó i el públie
rebi amb mes entusiasme i si mes no, amb
complaenca, fent totes les obres que vagin es-
trenant-se sense deixar les de repertori que
prou n'hi ha de ben reeixides, i si les nostres
possibilitats i conveniencia ens ho permeten,
també volem estrenar-ne alguna, tot pensant
que el nostre teatre está mancat de noves
produccions.

En aquell moment entra la senyora Pujol,
la que ens saluda afectuosament i creient que
ja hem abusat prou de l'amabilitat de l'amic
Fornaguera, ens acomiadem, tot desitjant-los-hi
una encertada i profitosa actuació.

FLORENCI CORNET.
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TEATRE CÁTALA "AMATEUR"

FEDERACIO CÁTALA-
NA DE SOCIETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

II CONCURS DE TEATRE
CÁTALA AMATEUR

Les darreres companyies que
s'han inscrit per participar en
aquest concurs, son: «Agrupació
Talía», de Barcelona, dirigida
per Basili Puig i Aguilar, figura
a la secció «A» i representará:
«Un cop d'estat» de J. Pous i Pa-
gés (imposada) i «Cor ferit», de
B. Puig Aguilar (lliure elecció);
«Casal Catalanista», de Vilanova
i Geltrú, dirigida per Josep Giró i
Inglada. Actuará a Vilanova, fi-
gura a la secció «B» i ha inscrit:
«Un cop d'estat», de J. Pous i
Pagés (imposada) i el primer ac-
te de «L'endemá de bodes», de
J. Pous i Pagés (lliure elecció);
«Casino L'Alianza del Poblé
Nou», de Barcelona. Está dirigi-
da per Joan Pons Casafont, figu-
ra inscrita a la secció «B» i repre-
sentará: «Un cop d'estat» de J.
Pous i Pagés íimposada) i el ter-
cer acte de «La bona gent», de
Santiaero T^ossinyol (lliure elec-
ción; «Quadro dramátic del Casal
delp Penya Kissme». de Barcelo-
na. El dirigeix Ricard Escoté Pu-
iadas, pertany a la secció «A» i
representará: «La morta» de
Pompeu Crehuet (imposa da) i el
tercer acte d'«El Mistic», de San-
tiago Rossinyol: «Agrupació Pe-
lavo», de Barcelona. Figura a la
secció «B». está dirigida per Joan
Mestre Quer i representará: «Un
cop d'estat», de J. Pous i Pagés

(imposada) i «Joventut» d'Ignasi
Iglésies (lliure elecció); «Coope-
rativa La Lealtad», de Barcelo-
na-Gracia. Está dirigida per En-
ríe Devenat Albesa. Figura a la
secció «A» i representará: «La
morta», de Pompeu Crehuet (im-
posada) i «Un cop d'etat», de J.
Pous i Pagés (lliure elecció);
«Aficions d'Art», de Cardedeu.
Está dirigda per Joan Brutau Sa-
la, actuará a Cardedeu, figura a
la secció «A» i ha inscrit «La
morta, de Pompeu Crehuet (im-
posada) i el segon acte de «Terra
Baixa», d'Ángel Guimerá (lliure
elecció); «Companyia Talía de
l'Ateneu Popular», de Mataró.
Está dirigida per Enric Rissech
Gispert. Actuará a Mataró^ figu-
ra a la secció «A» i representa-
rá: «Un cop d'estat», de J. Pous
i Pagés (imposada) i «Joventut»,
d'Ignasi Iglésies (lliure elecció);
«Secció dramática de la Societat
Iris», de Mataró. Está dirigida
per Jaume Floris Turtos, pertany
a la secció «A» i representará:
«La morta», de Pompeu Cre-
huet (imposada) i «Joventut»,
d'Ignasi'Tglésies (lliure elecció) i
«Secció de Teatre de L'Estrella»,
d'Esparraguera. Está dirigida
ner Ramón Ramón i Torres, ac-
tuará a Esparraguera, figura a la
secció «A» i representará: «La
morta». de Pompeu Crehuet (im-
posada) i «Al cor de la nit»,
d'Ángel Guimerá flliure elecció).

La companvia «Agrupació Ta-
lia» en el primer concurs obtm-
STué el premi ptorgat al coniunt
millor caracteritzat i nue fou eon-
^dit ner l'Escola de Treball de
"Barcelona: la de la «Coooerativa
La Lealtad» s'adiudicá el cinnué
pr^mi: i la de la «Societat «I.'Es-
trella» guanvá el Premi-Dinlnmn
concedit a la comr>anyia de mes
perfecta vocalització.

* * *-
La «F. C. de S. de T. A.» pre-

ga ais reDresentants de les com-
panvies federades que lo abans
nossible trametúv a Secretaria
fBailén, 72^, els carnets d'iden-
titat que calen ais amateurs. d'a-
enrd amb Tapartat seté de l'arti-
r]e T S del vigent Reglament.

* # •
En la reunió celebrada dimecres

pa.ssat peí Consell directiu de la
«Federació Catalana de Societats de
Teatre Amateur», ultra procedir a
la designació de les persones que
integrarán el Jurat, la constitució
del qual es fajrá pública oportuna-
ment, s'establí el calendan corres-
ponent a les companyies que deu-
rán actuar a llurs sales d'especta-
cles. Les que han de venir a actuar
a Barcelona ho faran a comptar del
día 15 de gener.

Heus ací l'ordre de les actuacions
i els desplagaments que efectuará
el Jurat:

11 de desembre a Manresa. Actua-
rio de l'elenc de la (Joventut Car-
lista Manresana». Tarda a les cinc.

15 de desembre a Sant Feliu de
Guixols. Actuació de r«Agrupació
Romea». Nit a les deu.

18 de desembre a Vallcarca-Coll.
Actuació del quadro dramátic del
((Centre Cátala República del Coll».
Tarda a les cinc.

8 de gener a Cardedeu. Actuació
de la Companyia «Aficions d'Art».
Tarda a les cinc.

15 de gener a Calella. Actuació
de l'elenc de r«Orfeó Calellenc».
Tarda a dos quarts de sis.

18 de gpner al Poblé Nou. Ac-
tuario del quadro dramátic del «Ca-
sino L'Alianc,a». Nit a tres quarts
de deu.

21 de gener a Esparraguera. Ac-
tuació de la companyia de la ((So-
cietat l'Estrella». Nit 'a les nou.

22 de gener a Vilanova i Geltrú.
Actuació de l'elenc dramátic del
«Casal Catalanista». Tarda a les
cinc.

22 de gener a Mataró. Actuació
de la «Companyia Talia» de l'«Ate-
neu Popular». Tarda a les cinc.

26 de gener. Actuació del quadro
dramátic del ((Casal de la Penya
Kissme» Nit a les deu.

29 de gener a Olesa. Actuació del
quadro dramátic del «Circol Fede-
ral Democrátic Obrer». Tarda a les
cinc.

29 de gener a Mataró. Actuació de
l'elenc de la «Societat Iris». Tarda
a les cinc.

Aqüestes companyies son les que
celebrarán les sersions de classifi-
cació" permetent la entrada a les
persones a les quals els hi hagin
facilitat abans les corresponents in-
vitacions.

Les demés companyies que han
sol.licitat actuar a porta tancada
comentarán a comptar del 15 de ge-
ner i oportunament donarem a co-
neixer el calendari que s'estableixi
per a les llurs actuacions,
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Informado
BARCELONA

AGRUPACIO MUSICAL MONT-
SERRAT. (S. M.) — El diumenge
proppassat representa l'elenc d'a-
questa entitat 1'escenificado de la
pel.lícula «Del mismo barro», íeta
per Amichatis amb el titol, «Del
mateix fang». La nota mes sortint
oferta peí grup escénic de que par-
lem és la de comptar entre els seus
components a quatre dQmes aficio-
nades, entre les mateixes una ca-
racterística, circumstáncig; que aug-
menta, encara l'atractiu. El públic,
forca nombrós, aplaudí ais afició-
nate i a les aficiona des, especial-
ment a Coloma Moreno, que tingué
al seu carree el paper mes vistent
de l'obra. Acaba la fundó amb la
comedieta, «En Pau de les calces
curtes».

Si l'adverténcia hi valgués acon-
sellariem ais elements de ^(Agru-
pado Musical Montserrat» de triar
obres adíente amb els mitjans de
que disposen, amb les aptituts de
que están investits i amb la, natu-
ralesa del públic que els escolta.

ATENEU DE SANT LLUIS GON-
CAGA (Horta)— L'Elenc que tan en-
certadament dirigeix el Sr. Ribo,
posa en escena diumenge passat
l'obra de Pere A. Torres «El full de

paper» i lL'estrena de 1'arranjament
de l'esmentat Sr. Ribo «L'assis-
tent)>.

De l'exeeució cal esmentar que
tota posaren bona voluntat en llurs
paperst, especialment els senyors
P.artomeu, Fernandez i Campmany.

En preparació, l'estrena de l'obra
en tres actes «Pluja de Reis» que
será posada per tots els millors ele-
ments de FElena

CASAL D'ESQUERRA «ESTAT
CÁTALA», de Gracia. — Peí dia 7
d'aquest mes, aquest Casal ha orga-
nitzat una fundó teatral a honor
deis socis elegits diputats a Corts
catalanes.

Es posarán en escena, peí quadro
dramátic del Casal, «El cor del po-
blé», d'Ignasi Iglesias i la pega
«Cura de moro», de Pitarra.

CASAL GRACIENC NACIONA-
LISTA. — Claramunt i Munté, di-
rectors deis «amateurs» que actúen
en aquesta entitat, posaren en es-
cena el diumenge passat la comedia
en tres actes de Pau Armstrong,
ti ndueció de C. Costa, ((El misterios
Jimmy Samson». L'obra fon presen-
tada i dirigida amb molta cura i
els encarregais de la seva execució
es portaren disrretament, fent-se
aplaudir.

El públic^ sortí molt sqtiffet de la
representació.

CENTRE AUXILIAR EULA-
L1ENC (Santa Eulalia de Vilapis-
cina). — «El ferrer de tall» i «Cu-
ra de moro», foren les obres repre-
sentares dissabte proppassat. S'hi
dinstingiren especialment les se-
nyoretes Guadall i els senyors Bru-
gueras (director) Font, Fontgibell
i Batista.

La presentació, sense mancar-hi
cap detall, com acostuma aquest
Elenc.

FOMENT AUTONOMISTA CÁ-
TALA. — El quadro escénic d'a-
questa entitat forní el diumenge
passat una de les seves actuacions
mes reeixides, interpretant la boni-
ca, comedia de J. Iglésies Guizard,
«El Vistaire».

Demá diumenge, a la tarda, po-
sará en escena el drama en tres ac-
tes «El Fogueral», original del re-
putat escriptor Ambrós Carrion,
que assistirá a la representado.

Per al dia 8 anuncien la divertida
comedia «La senyoreta Aritmética»,
i per al diumenge vinent, dia 11,
el drama de Ignasi Iglesias, «Les
Garses».

NOVA JOVENTUT DE CATA-
LUNYA. — El quadro escénic d'a-
questa entitat, interpreta el passat
diumenge, ((El triomf de la carn» i
«En Pau de les calces curtes».

En la primera de les esmentades
obres sobressortiren la senyoreta
Buixeda i el?; senyors Bonet, Vila-
mitiana, Serramalera i Sisquella.
Molt justos en llurs papers els se-
nyors Espona i Riera.

En 1Q, seerona obra, excel.lentment
intprnretada, feu les delicies del
núblie la r.envoretg; Ouimeta Buixe-
da. La senvoreta María Quintilla,
que vestí l'obra elegantment, esti-
arué molt discreta així com tambó
la senyoreta Sanfeliu i els senyors
Bonpt. Serramalera i Ferrer.

En paraeraf apart dirpm míe en
les dnes obres hi va pendre parí la
spnvoreta Anna Riera. D'non°s.ta
amateur de la anal en parlárem
amb eloe-i en un deis darrers núm°-
ros-. pn dirpm avui mip és una ver-
tedera revelacíó. Figura elesrant,
ernst en el vestir i una gran intui-
do eme la faran una pxcpl.lpnt da-
ma iove. La spva intervencid fon
llnr'srarñent aplaudiría aixi com tam-
bé I?; de tots els intérprets.

GRACIENC. — Davant
d'nn núhlic molt nombrós. la com-
nanviqi crue dirigeix el notable actor
Enríe Himpnpz. posa pn escena la
comedia de Tosen Oía cosa, traduc-
ruó de Nards Ollpr. «Com IPS fu-
iTes...» T-a Srta. Rovira encarna
ln nprfpcció el seu tfrol>i bpn ai'uda-
<ln npr IPF spnvorps Rodrígruez. Cer-
da. Llorems, Font i Hurta! i pls SP-
nvors Giménez, Moreta, Velat,
Valls, Ribas i Duch.

El públic seguí amb veritable in-
terés el curs de l'obra, emocionant-
se en les escenes de delicada intimi-
tat que conté.

Els. intérprets foren aplaudits
amb entusiasme.

—Sota la direcció del primer ac-
tor Enric Giménez, el diumenge dia
11, tindrá lloc en el teatre d'aques-
ta entitat la representació de «La
Creu de la Masia». Fin aluzará la
funció amb la joguina en un acte
de Josep Casullera Tenes, titolada
«Amb dona... tots contents.».

PATRONAT OBRER DE SANT
MIQUEL DEL PORT (Barcelone-
ta). — Diumenge passat, a la tar-
da, el quadro escénic va inaugurar
la temporada amb la representació
del diáleg «De pesca», de Pau Pa-
rellada, i les comedies de Serafí Pi-
tarra ((La botifarra de la llibertat»
i «Les pudores d'Holbway». El
nombrós públic que aasistí a la fun-
ció va acollir amb forts ap^ludi-
ments la tasca deis actors.

S'estrenareu dues decoracions del
pintor i soci del Patronat, Antoni
Puertas.

Per a les vinentes festes de Nadal
e?, prepara la representació d'«Ela
Pastorets», amb tota propietat de
decorat i vestits.

SALA CAPSIR [Abans «Teatre
Olimpo») •— Avui dissabte, a les 10
de la nit, tindrá lloc una vetllada
teatral per la comnanyia que diri-
geix R. Humbert-Marti.

Es representará la comedia «La
dolca veu», de Miquel Poal i Are-
srajl, interpretada per les senyoretes
Montserrat Cassany, Mercé Pella,
Dolors Cassany, Concepció Martí i
Carme Pella i PIS senyors Leandre
Humbert, J. M.a Cassany, Ll. M.a
Cassany, Lluís Coicoechea i Miquel
Cuspinera. Com a fi de festa es po-
sará en escena el sainet «La sospi-
ta», de Lluís Puiggari.

TEATRE ESCOLA (Conspll de
Cent, 264). — Dimecres, dia 7, a IPS
10 de la nit, tindrá lloc en aquest
local, restrena dp la comedia en
tres actes i en prosa deis conesfuts
escripiors Antoni_Molinas i Emili
Graells Castells ((Entre engany Ta-
mor arriba,». L'obra será presenta-
da amb tota propietat i sofá el se-
giient repartiment: «Laura», senyo-
reta Roseta Burguillos; («Nuria», se-
nvoreta Pilar Gascón: «D. Honori»,
Sr. Ramón Via; «Agustí», Sr. Enric
Dominaro; «Fidel». Sr. «Fidel», SP-
nyor Pius Toan: ((Ventaiol», senvov
Santiago Fost i «Criat», Estevé Oli-
ver.

L'esmentadá estrena promet re-
vestir veritable solemnitat dones es-
1nn ia venudes totes les localitats ja
fa dies.



TEATRE CÁTALA 159

TERTULIA TEYS. Diumenge
dia 20 tingué lloc la. representació
de la comedia de Josep M.a Sagarra
«Un estudiant de Vich», essent molí
ben acollida peí distingit públic que
hi assistí, el qual premia amb fort"
aplaudiments la tasca deis artisti s,
qui'ws presentaren un conjunt im-
rnillorable. Sobressortí la gentil
«amateur» Sita. Icart, qui es reve-
la un gran temperament d'ingénua.
La r«eva dicció és rnolt acurada i el
seu treball, en conjunt, es digne de
tót elogi. Molt encertades les senyo-
retes Montolio i Roig i com també
els senyors Buxadós, Villar i Piqué.
La presentado amb tot detall i pro-
pietat per lo que cal felicitar al di-
rector Miquel Sabater.

CALAF

CASINO CALAFENC. — L'elenc
d'aflcionats del «Centre Católic» ha
donat una funció teatral a profit
deis pobres de la poblado, la qual
resulta un éxit.

GRANOLLERS

AMICS DE LA UNIÓ. — El grup
d'aficionats de la Societat Choral
Amic'gi de la Unió, inaugura, el pas-
sat dissabte dia 26, la temporada de
Teatre Cátala. Foren representades
la joguina, de Lluís Milla, «Sabates
noves»; el drama «Grapa de ferro»,
del mateix autor i «La criada no-
va», de Josep Asmarais. Hi pren-
gueren part les senyoretes Rosa Gi-
ralt i Joseía i María Vinyoles i els
senyors Blanxart, Aragai, Bnró,
Oliva, Llopart, Vinyals i Calverons.

Coopera a la vetllada el tenor lo-
cal F. Oliva, qui acompanyat al pia-
no peí mestre Josep M.a Ruera,
ofrená al nombrós públic un bel]
enfilall de cangons.

ORFEO GRANOLLERI. - - P e í la-
boriós E^bart Artístic, fou magní-
l'varaent representat el drama en
tres artes, de G. Ginesta i Ponset,
eLes aurenetes .

El selecte públic que el presen-
cia seguí amb atenció les diverses
situacions de l'obra i aplaudí ais
entusíastes aficionats.

Mereixen esmentar-se per la dis-
tinció en llur coméfi el senyor Sal-
vador Mitjá, molt bé en el «Jordi»;
el senyor Josep Cruixet, que estigué

j'ust en el «Quirsot»; en Ferran Sá-
lamelo, que tingué sempre al públic
amb el paper de «Pau» i en Pere
Molins, que aconseguí fer-se odiar
de] públic, interpreta l'«Esparver».
Cooperánt a l'éxit de 1 obra els se-
nyors Francés»- Riera, Josep Anti-
gües, Joan Pou, Antoni Martí i
•loan Riera. La presenta/úó esplén-
dida en detalls.

* * *
L'Esbart Artístic té en estudi, peí

dia 11 de desembre, «El comediant
Sullivan», amb la cooperació de la
jove primera actriu senyoreta Vic-
toria Benedicto.

MANRESA

TEATRE CONSERVATORI. — El
dia 25 del mespassat fou estrenada
en aquesi teatre, l'obra líri-
ca dramática en dos actes, «El pas-
tor del Cadí», original de Lluís Mas
; música del mestre Felip Vilaró.

L'obra tingué un éxit grandiós,
molt mes del que podien esperar els
propis autora. Val a dir que está es-
crita amb tota pulcritud i que el
s'eu novell autor, senyor Mas, de-
mostrá conéixer la técnica, teatral.

Segons deien els programes
aquesta obra ha estat ácceptada peí
director del Teatre Líric Cátala se-
nyor Llimona, i és de esperar que
obtindrá a Barceloní], el mateix
éxit que ha tingut a Manresa. Fo-
ren bisáis alguns números de mú-
sica, j>er a complaure a les conti-
nuades demandes del públic per a
que es íepetissin. De l'execució,
parlant amb tota sánceritat, hem d<
dir que agradaren molts mes els
r'amateurs» de l'Ateneu Obrer Man
resa que no pas els professionals de
Barcelona que hi prengueren part.

El baríton senyor Pedrola, en el
paper de «Roe», estigué desencai-
xat i quan cántava, l'orquestra li
ofegava la veu completament.

El senyor Massanés fou l'únic
deis profession ils que es va gua-
myar les simpaties del nombrós pú
blic que emplenava el teatre. Deis
aficiónate es distingiren notable-
naent la senyora Piqué, senyors
Sabatier, Vilajuana, Carreras,
Moncunill i Puy. Tots els demés es
tigueren molt discrets. Al final de
l'obra el públic tributa un aplaudi-

ment unánim alsi autors i al direc-
tor Sr. Bonjoch, obligant-los a sor-
tir a l'escenari repetides vegades.
La premsa local ha fet gransí elo-
gis de l'obra felicitant ais seus au-
tors i interpreta i no^altres des de
les pagines de «Teatre Cátala» tam-
bé els felicitem efusivament.

TEATRE JOVENTUT CARLISTA
Diumenge passat vas represen-

tarse en aquesta entitat la comedia
en tres actes de Pous i Pagés, «Pa-
pa llones» i el sainet «Trencadissa»,
que foren molt ben acollides> peí
nombrós públic de la casa, fent-se
aplaudir xardosament les actrius
senyores Piqué i Costa i els joves
aficiónate senyors>, Torraguitart,
Torras, Cirera, Caella,s i Lucas.

Per a molt breu teñen anunciada
l'obra de Mantua, «Com mes serení
mi s riurem .

OLESA DE MONTSERRAT

Per a les festes de Nadal s'a.nun-
cia un esdeveniment artístic. Es
tracta de posar en escena amb tota
propietat i fastuositat l'obra de
Shakespeare, «Hamlet, princep de
Dinamarca», traducció de Magí Mo-
rera i Galicia.

TARRAGONA

TEATRE PRINCIPAL. — La gen-
til parella Carreras-Espinosa se-
gueix emportant-se la simpatía del
públic.

En el curt termiiii que duu d'ac-
tüa< LÓ en aqueit teatre, gairebé po-
driem dir que ens ha donat a co-
íiéixer tota la producció de Saga-
i ra. Era una prova arriscada per a
la companyia d'exposar-se a una
tal empresa, puix que ja sabem que
Les obres del susdit poeta presenten
forca esculla i no hi valen mitjanies
per a salvar-los amb profit.

Diumenge a la tarda posa en es-
cena l'obra «La Puntaire». No cal
dir-ne gairebé res. El públic (públic
de tarda), aplaudí forra aquesta
obra.

Recordaren sempre algunes esce-
nes de Tobra, sobretot aquell tercer
acte, que va éseer superb. Carreres-
Espinosa, amb gran justesa i segu-
retat i for^a ben estadiats llurs res-



160 TEATRE CÁTALA

pectius papers, sentaren una gran
ovació del públic impreseionat.

La dama jove Julieta Ribas, que
debutava amb el paper de «Fran-.
cisca Delicada» va reeixir també i
va ésser aplaudida.

Els altres intérprets foren les se-
nyores Manau (Marta), Gil (Hosta-
lera) i els senyors Lamor, Fortuny,
Barbany, Teixidor Elíes, Pallac,
Vaccaro, Borrut i Asama.

—Escrites les anteriors ratlles ens
assabentem que la gentil dama jove
Margarida Espinosa, ha ressindit e]
contráete que tenia amb I'empresa
del Principal, i de la premsa local
estant s'acomiada del públic tarra-
goní del qual tan agraida en res-
ta. Será una baixa molt sentida i
forc.a difícil d'omplir. Llástima!
Margarida tenia tota la simpatía
del nostre públic, una simpatía nas-
cuda ja fa una anys, quan feu en
aquest teatre temporada amb Tac-
tor Torrents. Tot sigui per al bé
del nostre teatre nacional i d'ella
ruateixa.

SANTIAGO DE CUBA

Seguint una costum anual, fes-
teja la entitat «Penva Catalu-
nya» la gesta heroica cubana 10
d'octubre i el XXV aniverari de
la fundació del «grop» de la ma-
teixa- A aital fi fou celebrada una
vetllada amb la cooperació del
quadro escénic que dirigeix Nar-
cis Colls i un concert musical
compost de selectes peces.

Els aficionats del quadro re-
presentaren la humorada de
Pompeu Gener, «Doctor Stum-
ber», i una comedia cubana en
dos actes titolada «Maria», inclo-
sa en el programa com a demos-
trado d'identificació deis ele-
ments de la colonia catalana amb
el poblé cuba.

La interpretado de l'obra de
Pompeu Gener es feu amb sub-
jecció al eguent repartiment:

«Doctor Stumber», Narcis
Colls — «Doctor August Dupré»,
Alfred Peirats-«Mister Kroking»,
Gabriel Coderch—«Una dienta»,
Amelia Tort.—aUn client», Leo-

pold Turell. — «Un criat», G. Co-
derch, fill.

IMPORTANT

Els elenc d'aficionats, barcelo-
nins o forans, ais quals interessi
de veure ressenyades llurs actua-
cions respectives no teñen mes
que assabentar-nos de les matei-
xes, ja siga per escrit o per mitjá
d'un programa adrepat a aquesta
redacció.

Notician

el compositor Eduard Toldra ha
escrites per a el mateix qualques
illustracions musicals.

En el moment d'entrar en máqui-
na aquest número, rebem la trista
nova d'haver mort a Madrid I'emi-
nent compositor Amadeu Vives.

Catalunya ha perdut un deis seus
filis mes ¡I.lustres i quan encara
podía esperar-ne noves i valuoses
obres.

# * *

El nostre amic i collaborador
Tomas Roie i LIOD esta prepa-
rant dos volums de retrats epi-
eramatics. El primer, referent
ais elements intesrrants de les pe-
nves literaries de l'Hostal del
Sol i de la Casa Vilaró, anira il-
lustrat amb caricatures de Daniel
Masgoumiery, i sortira a primers
del vinent erener. L'altre, amb

cinquanta retrats de personalitats
de relleu dins del nostre ambient
cultural mes divers, sera illustrat
amb caricatures de Salvador
Mestres, i es publicara la próxi-
ma Diada del Llibre.

• * *

Corre també la veu de que Car-
me Monturiol ha escrit una sar-
suela en tres actes dita «Tempes-
ta d'estiu», en la música de la
qual treballa Joaquim Serra.

* * *

Están acabant-se els assaigs
de la nova comedia alegre sonora
«Capricis d'amor» i comentará la
«tournée» per Catalunya amb di-
ta obra la companyia formada
expressament per María Fortuny,
i el seu espós Ramón Quadreny.
dreny.

L'elenc esta format per valuo-
sos elements, entre ells, Amalia
Palau, Assumpciá Opisso, Matil-
de Gandía, Pilar Mata, Julia Ló-
pez, Eduard Torres, Manuel Mo-
rató, Rossend Costa, etc.

Molts deis elements ja son co-
neguts deis públics de Catalunya
per haver obtingut grans éxits en
la «tounée» de la formosa obra
d'Alfons Roure «La reina ha re-
lliscat».

El mestre compositor Josep
Suñé, autor de la música, dirigirá
les representacions.

* * *

AVIS D'ADMINISTRACIO
Preguem ais senyors subscríp-

tors de fóra de Barcelona que no
ens hagin trames encare l'import
de liur subscripció corresponent
a Tactual trimestre, se serveixin
fer-ho per mitjá de recader, gir
postal o segells de correu.

Hem sentit a dir que Adria
Gual té acabat un drama i que Imp, Rápides VaJls, Tapies, 4


