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Cent anys de Teatre
Cátala

Si la commemoració del centenari del Ressor-
giment de Catalunya — preferim dir «ressor-
giment » que no pas « renaixenca — ha dVs-
ser quelcom mes que la realilzació d'un prog ci-
ma mes o menys espectacular i protocolan,
compost de rígides i encarcarades solemnitats
académiques i de cerimoniosos acles oficiáis,
bé caldrá animar-ho amb l'amplitud i l'escalf
necessaris per tal de que el poblé aprengui
en un anv mes del que sap de la historia d'un
segle gloriós i decissiu per nosaltres.

Sha dit, amb justesa i pulcritud, en quan
pulcritud vol dir, en aquest cas, prescindir de
topics fácils per a arribar a l'arrel de les coses,
que. aquesta commemoració ha de lenir per
objecte primordial mostrar el camí fet per Ca-
talunya en ordre al seu ressorgimenl espiri-
iual i material i al redrecament de la seva
personalitat com a poblé, de l'« Oda a la Pa-
tria», d'Aribau, enea.

En certa manera, ja varem dir la setmana
passada, des d'aqucsL mateix lloc, que l'« Oda
a la Patria» no iniciava pas amb exactitud
cronológica, ni menys marcara amb influencia
decissira el comencament duna nova Catalu-
nya; pero sí que véiem en aquesta afortunada
i oportuna composicio poética com una fita que
separara dues époques del noslre poblé: a
un costat, cnllá, la Catalunya entenebrida, dc-
cadcnl, desnacionalitzada, tristament « provin-
ciana ; de l'altra banda enea, una collectivi-
lat que reprenia amb dalit cls seus atribuís
de poblé lliure i cuite i que en el caliu gai-
bé apagat de la grandesa passada revirara, el
fogueral de la ñora fe.

Aquesta commemoració no ha d'embadalir-
nos superficialment, a .frec de pell, com si
fullegéssim un llibre d'estampes o contemples-
sim, com un número de festa major, la desfi-
lada d'una brillant cavalcadá de personatges
i dVpisó'dis. Creiem que si aquesta commemo-
ració ha de teñir un sen ti t i, sobretot, una
exemplariíat, ha de celebrar-se, el mes lluny
possible d'un banal i xiroi exhibicionisme, com
si hom practiques un recompte o un inven-
tari patrimonial, per tal de destriar la farama-
lla, de les coses veritablement solides i consis-
tents i raloritzar fets i homes amb un escrú-
pulos esperit de justicia, pero també amb gene-
rositat i comprensió. sense tancar els ulls a
les meravelles de la pátina i de la perspectí-
va, que realcen, embelleixen i donen relleu
a co que, per prejudici, ens sembla frevol, des-
dibuixat i insubstancial.

La meritíssima «Associació Protectora de
l'Ensenyanca Catalana», va adrecar a mitjans
de l'any passat una exposició a la Gencralilat
de Catalunya, en la qual, es proposava, en
forma raonada i amb tota mena de detalls,
un pía general d'actes a realitzar amb motiu
de la celebrado de l'esmental centenari.

Segons aquest projecte, la commemoració po-
dría produir-se per mil ja d'exposieions, con-
cursos, conferencies, publicacions, festes i es-
pectacles, estructuráis tots aquests aspectes de
manera de que cada un constituís un sistema or-
gánic. La commemoració hauria de comprendre
totes les actiritats i manifestacions de la rida
catalana, puix totes, sense haver d'exclourc'u
ca]). han nascut o s'han formal dins el període
renaixenlista o bé n'han rebut la sera podero-
sa influencia.

Com és natural, en l'índex d'actes a realitzar
hi figurara, en el lloc preemihent que li es-
cau, la celebrado d'una serie cíclica de sessions
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de teatre cátala retrospectiu, acompan3rada d'al-
gún a conferencia i de la divulgado corres-
ponent.

No sabem si aquest pía ha estat pros en
considerado i si, en aquest cas, s'han inicial
els treballs, encara que ens temem que no.
Siguí com sigui i en co que al teatre catata
respecta, ens sembla que seria d'una altíssi-
ma conveniencia i d'una oportunitat com po-
ques vegades es presentaría mes avinent, la
celebració, com mes bé millor i si no pot
ésser així amb honesta modestia, d'aquest Ci-
cle historie del Teatre Cátala i del qual ja
n'hi ha precedents, puix fa mes de quinze
anys que se'n celebraren dos a iniciativa i
sota la cura i els auspicis del nostre prede-
cessor en la premsa, la Revista EL TEATRE
CÁTALA. El que a llavors va fer-se, ben dig-
nament per cert, bé pot repetir-se ara, amb
mes mitjans, possibilitats i, sobretot, amb un
major carácter dexemplaritat i d'alliconament.

Es absolutament innecessari que ens entre-
tingucm a ponderar la importancia del teatre

com a promotor i vehicle a l'ensems d'inquie-
tuds i de sentiments i com Tescena catalana
ha contribuit, en el transcurs del període que
anem a commemorar, a difondre 1 amor a la
nostra llengua i a l'obra mateixa de la re-
constitució nacional. Solament per aquest íei,
amb apartament de qualsevulla considerado
d'ordre valoritzador o qualitatiu, n'hi hauria
prou per a oferir ais catalans davui el pano-
rama bullicios, animat i acolorit, d'un scgle
de vida teatral, catalana, des deis sainéis primi-
tius de Robrenyo i de Renart fins a les mes
recents i característiques escoles i tendencies.

Les representacions que, en conjunl, consti-
tuirien una veritable temporada, deurien anar
acompanyades de conferencies amb projeccions
i d'una exposició gráfica i bibliográfica de Tea-
tre Cátala, en la qual podrien aplegar-se una
infinitat d'objectes i de documents d'una valúa
estimable.

Com realitzar-ho? Puix comencanl a preocu-
par-nos-se'n si és que aquesta idea mercix que
els amics del Teatre Cátala la facin seva.
Aquests, dones, teñen la paraula.

T R I B U N A L L I U R E

SUGOEST1ONS I COMENTARIS
VERS LA CONQUESTA DEL TEATRE DEL LÍCEU

11

Els comentaris que vaig encetar la setmana
passada amb motiu de la reobertura del Liceu,
han pres una amplitud que era sorpren a mi
mateix. Com que no és possible que un hom
estigui en tot, deixaré de recó, per ara. Tac-
tualitat, que és co que m'havia mogut prime-
rament a acollir-me a l'hospitalitat de TEATRE
CAT¡ LA, i era desviaré a dir quatre coses so-
bro la presumpció mes o menys hipotética
d'una propera o llunyana compra del Liceu
per part de la Generalitat de Catalunya.

Precisament en el meu anterior artiele, en
els parágrafs fináis del maleix, ja em perme-
lia insinuar quclcom sobre una possible presa
de posicions per tal d'endegar la cosa amb
avantatge, si el cas s'esqueia. No fa gaires
dies, també, un diari deia haver escoltat en un
centre oficial que hom havia oYanar a la crear

ció d'un teatre d'opera, d'un altre d'opera có-
mica i un altre de comedia.

Suposant que no es tracta (jo em limitaré
a parlar de Topera) d'anar a lloguer ni de
fer de Cirineu de cap redemptor que no pu-
gui portar ell sol la feixuga cárrega, hom ha
do pensar, indiscutiblement, en erigir un tea-
tro nou. de planta, o bé adquirir-ne un d'exis-
tent.

Davant l'existéncia del Gran Teatre del Liceu,
hon; ho de descartar forcosament la necessi-
tat de bastir un edifici nou, el qual, quan
menys, hauria de rivalitzar amb moltes bones
condicions que té el Liceu, barre jados amb
moltos altres de dolentes i que quasi fan do-
cantar la balanca. Sigui el que es vulgui, el Lí-
ceu és un senyor teatre i seria d'una prodi-
galitai ridicula aixecar un nou teatro per a
conrear el mateix -genere.

Sembla, dones, indiscutible que si es pensa
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crear un leatre oficial d'ópera, hom no pot
varillar ni un moment, peí fet de no haver-
hi opció: s'hauria dañar forcosament a I'ad-
quisició del Liceu. Que no se'm digui que
amb un tret es podrien matar tres pardals o
siguí que es podría construir un teatre 011 al-
iernessin ópera, «sarsuela », comedia i algún
genere mes. No. Els que entenen una mica en
coses de leatre, saben prou bé que els locáis
que es destinen a tots els usos, no serveixen
per cap

Tenim, dones, el Liceu a l'abast de les mans.
Molí bé. Mes ara ve el bo. Quant costaría? Els
propietaris podrien prendre dues aclituds: fer-
se pagar 1 es ganes si és que hi hagués qui vol-
gués comprar-Íes en aqüestes condicions o I)é
aprofitar l'avinentesa per a treure's bonamenl
un morí del damunt. En ambdós casos no es
tracta pas d'un afer de quatre xavos. El que
menys val del Liceu, amb tot i valer molt
son les parets. En canvi, el valor del terreny,
en el lloc que está situat, i el valor en renda
que hom podría treure de rimmoble si apro-
fitani, per exemple, l'avinentesa d'un incendi,
en lloc de reconstruir el teatre es destines a
habilacions. son d'una respeclable considera-
ció. miri's peí costat que es vulgui boi i comp-
tant amb, una extremada generositat de part
deis propietaris. Está bé. Ja el tenim el Liceu.
Una cordial avinenca ha fet possible la incor-
porado del teatre al patrimoni nacional de Ca-
talunya I qué? Continuaren! explolant-lo com
fins ara, sense fer-hi les reformes necessáries,
no ja per a dotar-lo de les perfeccions exigí-
bles, sino de les mes imprescindibles?

Caldria reformar complelamenl l'escena; i
(se'n parla des de fa molts anys. hi ha pro-
jecles, pero no s'ha pogut fer res). Si la pre-
sen lacio de les obres ha d'ésser digna del
presligi del teatre i d'acord amb co que exi-
geix la nova técnica teatral, sha dinslallar una
coslosa maquinaria, s'ha de renovar el dreorat
i el sistema d'illuminació. Sota el punt de visla
de cornodital i de segurelat shaurien d'obrir
noves portes de sorlida i eslablir un pas es-
pecial per a vehicles a Tinterior de 1 ed fici,
(fue facilitessin 1'evaeuació i el tránsit. Espanta
el qué podría passar en un moment de pánic,
especialmenl amb el públie deis pisos quart
i cinqué, que per a arribar al carrer, en un
dia normal, han de perdre lemps i paciencia
per baixar aquella interminable escala, que
no s'acaba mai! Algunes vegades s'han Inic-
ial ja aquests punts per part de la Junta de
Propietaris.; pero hi havia una pila de dificul-
táis a resoldre; entre elles i especialmenl en
co que ateny al pas interior de cotxes per la
disposieió del vcstíbul i el fet d'ésser de pro-
pietat particular, part de les botigues afect-i-
des del carrer de Sant Pau. Es ciar que si IV-

ditici fos propietal oficial i considerat. per
lant. d'utilitat pública, es podrien resoldre amb
mes facilitat aquests obstacles, efectuant íes
expropiacions que fossin necessáries. Ara bé;
d'aixc de l'expropiació, assumpte molt delical.
en parlaré mes endavant, si el director de
TEATRE CÁTALA nvho permet, puix podria
aplanar bastant bé la dificultat essencial de la
compra, que és el cost.

Posem en un paper el que coslaria un edi-
fici non. Anotem al costat el que valdría l'ad-
quisició del vell Liceu, sumant-hi les despe-
ses d'habilitació i de reforma. Podria donar-
se el cas que els valors obtinguls fossin setn-
blants o equivalents i en aquest cas tornem
a les vacillacions del principi: si ens convé Ic-
nir dos tealres d'ópera, un de particular i un
altre d'oficial; comprar el que hi ha o bé
construir-ne un de nou, autorilzanl ais propie-
taris del vell Liceu perqué en facin el que
vulguin.

Resolgui's una cosa o Tal Ira. el que está
fora de dublé és que el goig de poder posseír
i fer funcionar un teatre d'ópera és un luxe
car i. comptat i debalut, seria qüestió de plan-
tejar-nos el problema de si el manteniment
i conreu del genere operístic, talment com Than
cenegut els nostres avis i a través deis nostres
pares ha arribat a nosaltres. compensa sota el
puní de vista artíslie i el no ne^gligible de va-
nitat ciutadana, els enormes sacrificis que su-
posa. Aixó ho veurem. si us plau, la vinenla
setmana'. I perdoneu. amics llegidors, que acabi
i comenci aquests arlicles com els conles de
«Les mil i una nits». Es que en tot aixó hi
ha una mena de fastuosilal imaginaliva, del
lot oriental, que se'ns encomana tan si vols
com si t'hi resislcixes.

PAU COLOMF.R.

TEATRE SENSE DAMES
Si m'és permés, senyor director, exposaré

unes breus consideracions a Tarticle «Teatre
sî iise dames», que signat per Pau Rojas va
aparéixer en el número 14 de TEATRE CATA-
LAj, i no és que em consideri alludit, puix no
entro ni surto en els afers d'edició i de pro-
ducció d'obrcs per a teatre catolic a que fa
esment el Sr. Rojas.

Fréviamenl li demano, si no hi ha inconve-
nienl en complaure'm, ([ue em conservi l'a-
nónim. puix no vull singularitzar-me des de
les pagines d'un periódic i amb aixó no cree
posar-me en sitnació d'avantatge respecte el
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meu contraopinant, puix oloro que el nom de
Pan Rojas no correspon a la personal i ial real
i efectiva de Fautor de l'escril de referencia. Mi-
llor dit, cm sembla endevinar el vertader.

Añera al gra. Eslíe cerl de qué larticle de
referencia ha esial escrit amb la millor inten-
ció del món. pero el sen autor desconeix l'ac-
tualilal del tealre unisexual. Parla ¡luna bi-
blioteca «moral en projeele; suposó que es
réfereix a la «BibiioLeca Popular de Tealre
Calólic », la qual és mes que un projeele, puix
ha publicat ja tres obres: « La Furia . Llar
Morent», i ¡« Ling-Fu¡ i linc entes que en lé
d'altrcs a la impremía.

També diu el Sr. Rojas (?) que ledició d'obres
de tealre sense dames fora un bon negoci edi-
torial. Si hom no complés amb l'apoi i la sub-
venció de meritíssimes entitats i persones, ni
haurien comencat aitals edicions. Em consta.
En tealre católic, com en allres coses, les
apariéncies enganyen. Per aixó em semblen
injuslcs les paraules que dedica al Sr. Quera.
Duran! 25 anys aquest senyor lia mantingul el
teatre unisexual, procurant evitar Íes mutila-
cions d'obres del teatre gran. I consli que no
parlo per boca del Sr. Quera, el qual, si vol-
gués; demoslraria a baslamenl els sacrifieis
que el seu esforc editorial li cosía. Després
el Sr. Rojas s'ha oblidal den Painel, de Ma-
taró. que lambe porta una trenlena d'obres pu-
blicades.

I., res mes. per ara.

UN SUBSCRIPTOR.

MERCE PLANTADA

(Retrat per D. SantsaJvador)

Mercé Plantada, la cantatriu de veu exquisi-
da, es troba actualment al Xord d'Africa per
tal de donar una serie de concerls en diferents
indrets d'aquella regió.

Ultra altres actes en els quals ha de pren-
dre parí la nostra eminent liederista, duranl
la seva «tournée >, volem remarcar per la seva
importancia els concerts a Maschara. Masta-
ganen, Oujda, acompanvada al piano peí nota-
ble concertista Josep Camináis, i el conc?rl
d'orquestra, Beethoven-Wagner, que organitzá
els «Amics de la Müsique d'Oran. el (lia 11
del mes que som, sota la direcció del meslie
Francis Thibaud, germa del gran violinista a
bastament conegut del públie musical barcelo
ni. en el qual Alerce Plantada cantara Lo-
hengrin », « Tannhauser i Leonora .

La catalanitat de la noslra cantatriu, mai des-
mentida, es manifcslará una vegada mes puix
intercalará en els programes adieuls. algunes
de les millors composicions catalanes.

L'ari de Mercé Plantada, non dublein gens,
Iriomíara una vegada mes en aquesta seva nova
actuado en el Nord d'Afríca.
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EL TEATRE QUE JO FAMA (1)
LA PLÁSTICA. LA LLUM I ELS AGRUPAMENTS

III I ULT1M

Dins Temorió plástica del teatre el color té
tanta importancia com el dibuix i larquitec-
tura. Jo he remarcat que els efectos de color
impressionen profundament el públic; la nota
justa li dona, moltes vegades, mes sensació de
realitat que la línia justa. El color dins Fe.sce-
na és tan important que caldria un volum per
a comentar-ho.

Com que Fescenari és una ficció, com lio és
un quadro (ficció que recolza en el contras I
de valors), cal teñir una cura extraordinaria a
no destruir l'harmonia de conjunt que de ve-
gades falla per una petita nota equivocada;
com falla en el quadro per una pinzellada
fora de to.

Jo he vist en un teatre de Barcelona una
decorado que representava Venécia a la iiit,
entonada amb blaus i negres, molt ben en-
sopegada d'ambient i de distancia. L'escena
semblava immensa, la illusió era perfecta, un
aplaudiment just i espontani l'acollí. Pero vet
aquí que surten dos personatges: l'un vestit
de blanc i í'altre d'un verd rabiós... i lefecie
de la decorado queda desLruit en un moment.
Va ésser la pinzellada fatal! Tota la ficció se'n
va anar a Lerra, ja no s'allunyava l'edifici; peí

Fig. 2. Tercer acte deis "Vitralls de Santa Rita"
v

contrast del verd, el que abans semblava am-
bient es veia d'un color blau que feia pena.
Era com si damunt de la «Maja», de Goya,
que déu la frescor d'aquelles carns magistral-
iñen t pintades a l'harmonia de les mitges tin-
tes, que. semblen clares i en realitat son molt
fosques, hi posessim al damunt una pinze-
111 ada de blanc. L'encís de la ficció desapa-
reixeria instantániament.

L'escenógraf i el «meteur en scéne» (que
haurien d:ésser tots d'una peca) teñen dos ele-
ments a llur disposició: «la llum i la pin-
tura». Aquests dos elements están tan lligals
que amb la pintura es pot donar la sensació
de 11 am i amb la llum es pot pintar. El joc.
al qual donen lloc les seves combinacions i
superposicions, és potser el mes apassionat por
al pintor de tealre. Tots els bons escenógrafo
el coneixen i no n'hi ha cap que dins el sen
obrador no calculi els efectos que la llum ha
de produir en els seus colors. Pero la realitat
moltes vegades els desenganya i son incomp-
tables aquelies en qué els vestits deis aclors
els destrueixen l'efecle que es proposaven as-
solir. ,

Sé per experiencia com és difícil preveure,
des de l'estudi, l'efecte que fará el decorat en
Tescena. En la decorado deis «Vitralls de
Santa Rita-, on era necessari obtenir un efecto
de transparencia, per tres vegades em vaig
equivocar, i tfins que, penjada la decoració, la

Fig. 1, Quart acte deis "Vitralls de Santa Rita" on es feia palesa la
importancia de la llum i del color. (1) Vegi's els números 14 i 15 del 31 desembre 1932 i 7 gener 1933.
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vaig poder retocar a la mateixa escena, rio i atura diferent, haver de canviar completament
vaig poder obtenir la perfecta fusió de la llutn
amb la pintura,, i encara va caldre pintar tots
els vestits i fins les fustes deis mobles mes

Fig, 3. Agrupament en el "Retablo de las Maravillas", de Cervantes.

. i i

insignificants perqué no destruíssin la illusió
do transparencia. (Figs. 1 i 2).

Tots sabem la importancia que teñen els
agrupaments en l'escena i el mal efecle que
fa aquell semicercle d'actors de cara al púbiic.
La perfecta collocació de Tactor és potser una
de les coses mes difícils per al director d'es-
cena.

Com mes petita és l'escena, mes difícils son
els agrupaments, pero es poden aconseguir rc-
sultats molt intensos si els actors teñen Fhábit
de moure's en poc espai. Es ciar que si tots
volen ésser vistos peí púbiic no hi ha ma-
nera d'obtenir un conjunt perfecte, car precisa-
ment el que fa bonic son les figures que fin
de fons, la línia tallada peí primer terme.

Instintivament, sense donar-se'n compte, els
actors es posen en línia recta o formen semi-
cercle. Per a evitar aixo cal que es mogiiin
seguint un ritme que naturalment els collo-
qui d'una manera bella. Jo sóc enemic que
el púbiic s'adoni que es busca el quadro
plástic.

La bella plasticitat ha d'ésser a tots momenls
i ha d'eixir del moviment; amb naturalitau
sense que s'hi vegi cap esforc.

Quan es planegen els agrupaments, una de
les condicions que cal teñir mes en compte
és Falcaría deis actors. AFhe trobat moltes ve-
gades, en canviar un actor per un altre d'es-

el moviment escénic perqué l'arabesc resul-
rava equivocat.

Es ciar que la. manera de compondré ha
d'ésser diferent segons l'estil, Fépoca, la civi-
lització, etc., que no s'ha d'agrupar de la ma-
teixa manera una escena japonesa que una
de Moliere. Per aixó cal estudiar les diferents
maneres que han emprat els artistes. (Figs. 3,
4, 5 i 6).

En fi: les lleis de les composicions pictóriques
es poden aplicar, si fa no fa, a l'escena. La
única dificultat está a arribar-hi sense esforc,
sense que en pateixi la naturalesa ni la li-
leratura. | ;

No cregueu que us hagi presentat aquests
modests resultáis com una cosa definitiva, ni
tan sois com una mostra del que jo cree que
es pot assolir en l'escena, no; tot aixó no té
valor davant la immensitat deis recursos tea-
trals.

El teatre és un art tan complex i tan ric
de possibilitats que sempre podrá sorprendre
la humanitat amb nous mitjans d'expressió.

Pero així com Falcoholic, amb l'estómac des-
trocat pels «cocktails» a 9O2, és incapac de
percebre la sabor d'un vi vell de Bourgogne,
lhome avorrit, desmenjat, amb Fesperit fet
malbé per les sensacions gruixudes, és una
mal receptor per a gustar aquell corrent de
comprensió i de simpatía que s'estableix en-
tre l'espectador i Fautor per mitjá de Factor
i deis elements vius de l'escena; corrent que
s'apodera de la nostra ánima fent-nos venir

Fig. 4. Agrupameat en el final del primer acte de "La Savia,,
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Fig, 5. Arabesc d'una composlció de Fortuny.

les llágrimes ais ulls o el somriure ais llavis.
L'emoció estética del teatre en les seves in-

numerables facetes, és i será sempre la que
mes fácilment arriba al poblé. Des de les an-
tigües apoteosis heroiques, que poden consi-
derar-se com a primitius espectacles teatrals
fins al moderníssim art de la pantalla, tots
han manllevat al teatre llurs formes d'ex-
pressió.

Fig. 6. Altre arabesc de Fortuny,

i
Sembla que l'home necessita la teatralitat

per dignificar els grans actes de la vida.
Per aixó. tot el que es fací per enlairar i

dignificar el teatre, no solament será un be-
net'ici per a Fart, sino un gran bé social.

LLUIS MASRIERA.

PRO TEATRE CÁTALA
Des de totes les institucions a les quals els

estará encomanada la catalanització intensíssi-
ma de les activitats amb c[iié hom ha d'estrue-
turar la Catalunya que sent reviure les seves
llibertats, catalanització que haurá de posar
el noslre poblé al nivell de la seva propia per
sonalitat i de la seva mateixa historia, caldria
que en sortís una campanya activa i perfecta -
ment orientada en pro del nostre teatre, feul
que la nostra escena es pogués desprendre de
la monotonía que avui l'aclapara i pogués rc-
vestir-se d'una altra época d'esplendor i <ie
gloria.

Si el teatre és el mirall on s'hi reflecteix la
fesomia d'un poblé, hem de treballar, si cal,
d'una manera desesperada per a qué la nostra
escena ocupi el seu lloc preeminent, i no sigui
suplantada per altres escenes forasteres, les
quals sembla que hagin posat arrels en la nos-
tra vida de teatre, degut a causes de les quals

tots en tenim bona part de culpa. La mala
condició d'alguns en trobar que .les importa-
cions sempre resulten millors peí seu gust que
les produccions que ens son netament caracte-
rístiques, és un deis defectes que cal desarrelar
en primer lloc. Pero, per a conseguir-ho, és

•
indispensable fer que el nostre Leatrc lingui
diferente aspectes, diversos conjimts en plena
activital, la qual condició donaría lloc a un des-
placament mes constant de públic. si el nostre
públic trobava una varietat accentuada d'espec-
tacles que no l'obliguessin a la monotonía de
tal o qual formado. El públic que un día ani-
ria, posem per exemple, al teatre de vers, a
l'endemá podría optar peí teatre líric o per
un allre genere espectacular. L'objecte fóra
que la molla diversitat de representacions par-
ludes amb el nostre idioma, fes que aquest pú-
blic que avui i gairebé cada día el tro be m des-
placat per complert de la seva manera d'ésser,
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fenl honor a la seva persojialitat el trobessim
canviat amb totes les proporcions a I
( ! a \ UÍ.

r que hi haura un inconvenient
a Ja realiU n el que iiom

exposa, si per endavant no es linguessin en
(•(•ui{>t(.- dues araenl i BS n

tufar 1.a primera és que per sobre
de lo! bj liagi l*esplendidesa que l'afer reclama;
i. la segona és que tola la missió no pot i
confiada a les valors recone^

Si en els comencaments d una actua<.
endavina que el principal factor que ha cridal

uci(') de l'organitzador és l'estalvi d'infini-
tai de niM's complementáries ; quis-
tes c |ue si I»- n i el fons son complemen-

no d t i \ t i i tampoc d'ésser indispensables
p e r a r e c ! \ i r COD1 c a l . l a q u e e l i>úi>li>

qual generalmenl un cop fora de la seva ¡n
timital ao vol presenciar retrinxades man
tac ion; económiques, en fací aquella mena de
menyspreu que va correnl de boca en boca
una mentida transcendental i que els eí<
del seu despreci arribin a produir la dea
COm si ja tos una cosa e spe rada l'.Is a l e r s <! nr

dn económic no interessárun maJ al públic,
tant si una obra fracassa COm si una obra
Iriomfa

Altra equivocado, és: el di- les valors reco-
negudes L'organiUació que posa totes les s ves
esperances en la signatura duna d'aquestes va
lors (¡.¡i semblen Indiscutibles, no encamina
prOU be les SCVeS p a s s e s I s DO d e c o m p i a r hi ,

pero no de re l i a r se n inassa Son molí dignes
d'elogi eK elements que amb el seu trebaU s'lun
íet u n ni i;i perd n o s h a d e c r e u r c m a i q a e

un noni solament, pugui salvar tol un teatre.
1 l'exemple, duna manera convine eni, el Irobein
en la següenl realital Un nom reoonegul lia
omplerl un teatre en dia d'estrena Un nom
desconegul 1 lia omplerl en els dies que han

"it després de l'eslrena Ai\o vol dir que
"ins i altres están i*ii igualtal de condicions i.
cssenl aixíj es qüestió de no donar pas totes
les preferéncies ais noms que hagin assolit
la gloria, s ino que t ambé han d esser consitie

rats els que lol jusl han comencal la costa
del seu cami artís tic

.1 CARITE! MILLET.

L'ART D'INTERPRETAR COMEDIES
i

De toles les vibracions espirituals esdevin-
gudes art per obra i gracia de la inteHig< n
da feta bellesa, no en trobarem cap que con-
ereli a m b tanta de precis ió i exact i tud la va-
lor ética i intel leclual i\c les colleclivilats c >m
el teatre. El seu origen, que no nena de cer-
car-Jo, precisament, en les conseqüéncies Im-
mediates de determinades festes populara, u*és
una prova incontestable Es i vident que 1 s
Testes a qué alludim li lian donat estructura
i articulado; pero, en substancia, existia ja en
germen, enllá deis temps, puix <[iie s'inicia en
els bagols de la civilit/ació mes rudimenta-
ria Combarieu reclama per a la niúsic<i aques-
ta prerrogativa amb solides i enginy<
gumentadons Posant pero un comentai-i a 1 -
seves argumenladons mateixes. oi tindrem
ctim sultat que una i altra. si mes no. es
man i fes ten sinniltaniainent.

Din Combarieu en la seva i Histoire de la
musiqui

I tilla deis anys. en 1 ombra deis origdlS,
aparéis un fel universal, profund, revelador
tle la naturalesa de l'home, que abaiu que
tt>l és un csser tle fe, d ima^ inac ió i de sen
timent: «Fencantamenl tnágic . D'aquestes
practiques j>assa a la fe religiosa i ais cuites
organitzats; i. per últim. la fe I'emmena al
sen timent direcle de la naturalesa ».

Ara be* si fencantamenl tnágic, cu crear la
Forma espectacular produeix el « cant i Ja

dansa . i. mes endavant, les religions, eís
cuites de sacrifid i regraciamenl ais déus, hem
d'acceptar que aejuestes formes litúrgiques, amb
l'.urs preceptes mimetics. evocatius i siml>oli(S,
tendeixen a representar duna juanera viva,

! esguard de les multituds. lexisténcia d'és-
sers i fets abstractes nasrnts a l'escalf de la
imaginado arborada. « Es la humanilzació del
petisament; és el leatr !ise desvirtuar, ¿ni-
primint al mot un sentit perifrástic l e ti m oí o-
gia del vocable grec "• theomai . equivalen! a

jt> miro . del qual mot és pervingut el dc-
rivat «Iheatron >.
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Per a les consideracions relalives a lart del
comediant, no és necessari d'entretenir-nos
massa en Fexposició del procés evolutiu do
l'espectacle teatral a través de les civilitza-
cions. Sempre, i tot temps, pero, veurem com
can i es revifa a reces deis principis reli-
giosos. El «treno » i el a ditirambe », el cuite
ais herois morts i a Dionisos amb el «ko-
mos», produeixen a Grecia la tragedia i la
comedia, com produeix el drama i altres ge-
neres teatrals, en civilitzacions posteriors mes
apropades a la nostra, la celebració de « mis-
teris» i «autes» sagramentals en els atris de
les esglésies.

En virtut, dones, deis origens d'aquest art
acceptem per ais seus oficiants la denomina-
do de sacerdots laics que els dona el notabi-
líssim actor francés, Firmin Gemier; car ells,
en l'acompliment estríete de llur missió edu-
cativa, son els encarregats de fer arribar al
poblé la puresa de l'idioma i el sentiment
de bellesa fet bondat i vida.

Es ciar que, generalment, no és compresa
i estimada així aquesta missió delicada. No
és sempre la fe, Fentusiasme i el bon desis
que munten a l'escena per a oferir a les con-
gregacions populars la flor exquisida i perfil
mada de l'art pur. La vanitat de 1'home re
lega sovint la dignilat de l'artista, el qual,
enlluernat per la gloria fácil i el lucre des-
mesurat es converteix en adulador servil i
menyspreable de les multituds ignares. Tot
tempis i sempre, ahir com avui, ha esiat aques-
ta la causa de la decadencia, no tan sois del
teatre, ans bé de totes les arts. Martínez Fer-
rando, en el próleg que posa al resum de
Cristiá Gaedhe « Das Theater», remarca la va-
cillació, la desorientació que determina en els
repertoris la producció superficial, afalagado-
ra, del públic fácil i les obres de positiva
valor lUerária.

La posició del comediant, fluctúa també, eu-
tre aquests dos extrems. El públic fácil, és l'e-
nemic benigne — sigui'm excusada la parado-
xa — del dramaturg i del comediant. La fa-
mosa Dumesnil, en un afany delirós d'éxit, es
lliurá, cegament, a les exigéncies de la mul-
taturba, desvirtuant de faisó llastimosa les seves
excepcionals qualitats. La Clairon, per contra,
conseqüent amb els seus principis estetics, s'abs-
tingué sempre de concessions que considerava
denigrants i envilidores. S'estimava mes la cen-
sura de dos intelligents que Felogi de dos mil
ignorants. »

La figura de la Clairon, reviu avui en nos-
altres amb un halo gloriós. El record de la
Dumesnil, s'enterboleix en una fumerola de
reprotxc. Aquella, cercant la veritat enlairuva
l'art: aquesta cercant l'art, negava la veritat.

GONCEFrE DE LA VERITAT TEATRAL

La veritat constitueix el principi fonamental
de l'art del comediant. Gal teñir en compte,
pero, com remarca molt encerladament Go-
quelin, que el teatre és un art i, en conse-
qüéncia. la naturalesa s'hi reprodueix per re-
flexe. Així, dones, podría dir-se que Vk art del
comediant es basa en una forma de veritat
circumstanciada; car no és la veritat absolu-
ta que reclama F espectador, sino la sensació
afinada Fennobleix. cmbellint-la. El món de
Fescenari — volguem o no — és i será sempre
fet de convencionalismes. L'escenari redueix
i limita els espais. Per aixó, en moure's en
un pía mes reduit que el de la naturalesa,
la figura humana pren relleu, es detalla i la
veu i el gest s'intensifiquen. Co que en el món
s'esfuma com una exhalado, en el teatre es
precisa osténsiblement. Vn esguard, una vacil-
lació, un breu silenci aplicat a temps, reve-
len un estat d'ánim que pertendeix violenta-
ment en Fesperit de Fespeetador. Tot el se-
cret está en la bona administrado de les fa-
cultats amb qué compta Fexecutant. La missió
del comediant és d'emocionar i plaure d'una
manera digna i equilibrada; i aquesta manera
cal cercar-la en Festudi constant de la vida
mateixa, seleccionant els exemples que ens for-
ma a cada moment la naturalesa. No n'hi ha
prou amb estudiar les lletres i xel carácter
del «rol» que hom ens confia; cal cercar,
també, en el món exterior els matisos mes
adients i propis que poguem aplicar-li. Només
així saconsegueixen interpretadons perfectes.

Intentarem ara de procedir a Fanálisi de Íes
principáis observacions que ens exigeix l'art
de la interpretado. Comenearem per la pa-
raula.

ENRIC LLUELLES

(Continuará).
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CONTRASTOS I PRIMERS PLANS
Justificar certes falles, al-Iegant, ehfáticament,

que s'han comes a consciéncia, de «cara al
púbilc», no és un mérií, ans bé un desmérit.

No mes els impotents. incapaeos d'acarar-se
a un públic i dominar-lo, es soLmeten a les
bañáis exigéncies del públic ja creat.

D

Una vegada, vaig sentir a un actor medio-
cre dogmatitzar d'aquesta manera:

La Tragedia es «declama».
El Poema es « recita».
El Drama s'« interpreta ».
La Comedia es «viu».
El Sainet es «juga».
He posat les deñominacions: Drama, Come-

dia, etc., amb iniciáis, per donar idea de l'am-
pulositat amb qué aquesls conceptes eren
emesos.

Amb normes tan precaries, no va semblar-mc
gens estrany que l'alludit ador i els qui l'es-
coltaven assentint-hi, no bagin sortit de l'ano-
nimat.

Cal advertir, pero, en llur descárrec, que
esdevenen pitjors quan alteren o s'aparten de
la rigidesa d'aquestes normes.

D

Dé la millor obra sen poden dir pcnjaments,
amb conceptes que els -justifiquin, així com
poden lloar-se les obres mes absurdes amb
raonades apreciacions.

Malfieu-vos, pero, tanl del erític que apliqui
els ditirambes sense mesura, com del que ma-
nipuli els anatemes s'ensé pietat. Un i altre
obeeixen la passió i la passió és, en el erític,
una qualitat negativa.

D

No us ha saesejat mai els nervis aquella
remore ta de paper enravenat que fa la por la
en tancar-se darrera un actor massa vehe-
ment? ¡ ,

•
Si un erític s'entreté massa explicant-vos l'ar-

gument de l'obra que comenta, és que no
sap que dir-ne.

O que no vol — o no pot — dir-ne el que
sap.

He dit erític?
Ciar. Cal entendre'ns duna manera o altra.

El erític «pur», pero, on és? Qui pot envanir-
se d'haver procedit sempre amb una objecti-
vitat absoluta?

La crítica, avui per avui — i no pot ésser
d'altra manera — té mes de joc malabar que
de funció específicament analítica.

D

Heu entes bé qué vol dir « professional»?
Hi ha qui creu que « professional» significa

saber el seu ofici.
Absurd. ExtraordináriamenL ingenu. Son pro-

fessionals aquells que viuen de llur professió,
independentment de la valúa que com a ar-
tistes puguin teñir. Si fos el mérit qui adjudi-
ques títols professionals, la d'actor seria una
de les professions mes nombroses i els qua-
dros d'aficionats sen ressenlirien.

« L'home sol, és l'home fort», segons Ibsen
A aquest concepte les cledes d'analfabets am-

biciosos, malerialistes, ignars i barbres, opo-
sen: «La unió fa la forca».

Si aquesta forca, positivament certa, no í'a
estralls, és que els ramals son duls sempre
en pasturatge per «l'home sol, l'home .forl».
Quan se n'evadeixen son catastrófiques. Finil-
ment i jsempre, sempre, han d'estar sotme.scs
a l'home sol. Per aixó és tan mansoi el dit
teatre de niasses — estridéiicies evaporades
en un ambient de hegacions — i lan enérgi-
cament revolucionan el teatre d'ibsen.

V. CALDES ARUS.
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L'ACTUALITAT TEATRAL CATALANA
TEATRE CÁTALA ROMEA. 7 Gener.-Estrena de "AMOR", comedia en

tres actes, de Josep M.a Planas.

Josep M.a Planas

Un home provist d'un amor amb A majús-
cula, pero completament utopic, s'ha casat amb
una actriu d'anomenada. Ella, no sap perqué
s'hi ha casat: si per caprici o perqué l'estima
un bri. En tot cas, mancada de la mes rudi-
mentaria sensibilitat, obsequia tothora al marit
amb l'espectacle del tráete amb homes, antíes
amics — amants?... — es ía cómplice de Tex-
plotació a qué els familiars: mare i germá,
el so ¡.meten i encara el repta i es riu de les
protestes d'ell, minses, mansoies, revoltants.
L'actriu no s'adona que podrá estimar-lo, fins
que en dur-lo a Fexasperació ell li pega, des-
prés d'liaver tret de casa 1'home amb el qual
ella anava a fugir. Pero aquesta revolta ha
estaí efímera; de seguida es penedeix de la
seva energia, insisteix sobre les excelléncies
de la seva estranya passió i, per bé que en
caure la cortina veieu molt junts al matrimoni
i ella faci un primer gest d'esmena, teniu tot
el dret a creure que us serveixen com a plat
final un armistici, no una victoria.

Amb aquest argument tan refutable, Josep

M.a Planas ha fet el malaguanyat miracle d'es-
criure tres actes de comedia.

El motilo del marit no és pas una innova-
do d'aquest autor — l'obra ens ha fel pensar
forca en «Jean la lune -, d'Achard, pero de
tal motilo no en poden sortir mes que perso-
natges ridículs i mancáis de base, és a dir,
falsos.

Un marit com « Pere » no es casa amb una
actriu; si existeix en la vida real, sempre fará
un perfecle mártir i cal no oblidar que els
mártirs, abans d'ésser sants, sempre passarcu
per la riota deis que no ni creien i tots mo-
riren en mig de la befa de llurs butxins.

L'obra, en mnas d'un autor francés, tindria
probabilitats de guanyar en gracia, mai en
versemblanca.

En mans de Josep M.a Planas, «Pere» és
un bon home que conta al públie falses ex-
celsituds i davant de les reticéncies lógiques
i alhora cíniques deis que 1"escolten, es veu
obligat a repetir-se sense treva. D'aqui la mo-
notonía del diáleg, l'abús de les situacions ab-
surdes i 3.a semblanca deis trucs per a provo-
car la rialla.

Un amor amb majúscula no pot resistir la
indiferencia; dona massa perqué li sigui pos-
si ble el miracle de perseverar sense ésser cor-
respost.

Tots els altres personatges: la dona, la mare.
el cunyat, son uns cínics, amb un cinisme
tan convencional i eixarreit, que ni revolta.
No el sentiu combatiu; és d'una especie lan
estranya que sois incita a la curiositat freda.

Fredor; divorci absolut enlre Tescena i el
públie, aixó és el que irradia l'obra de Josep
M.a Planas. Adhuc els artistes senten falsos
llurs papers i els interpreten sense aquella
fíamela d'entusiasme.

Els innovadors en Art haurien de saber que
llur domini té el límit al marge deis sentiments
innats en la humana criatura. Alió que en
consciéncia no concebim ja no sol interés-
sar-nos.
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Enllá deis Iros actes d'« Amor», algún en-
cert psicológic cal esmentar en justicia en ci
segon acte, el moment entre la mare de « Gloti»
i «Pere», quan ella amb mires egoistes li
conta m en lides de la passió de la noia i ell,
crédul, li fa sentir la baixesa de l'acció 35Q
correspondre amb expansions d'una alegría pu-
ríssinia, infantívola. Maria Morera i Pius Daví
jugiien aquesta escena amb exquisit encert.

diaria Yila potser un xic massa altiva, Pius
Daví un punt massa caiguL i gris en el to
i els matisos. Creiem que llurs papers no els
ajuden gens i sois els fem un amical retret.
La presentado, discreta.

A. ROSICH CATALÁN.

Informado de la setmana
Teatre Cátala Romea

Quan déiem, en el número passal, que des-
prés de Tobra' « Amor », de Josep M.a Planas,
toí just estrenada, hom pensava ja en remoure
els cascabells d'un cobejat exil de rialles i
assenyalavem En Mantua, ens equivocávem de
mig a mig.

Ens han fet quedar, de moment, malameni,
puix 1'empresa del teatre del carrer de 1'Hos-
pital, abans de recorrer a la prova definitiva,
vol donar un altre toe, per tal de veure si rceix,
al teatre nord-americá. Es tracta de la immi-
nent presentació de « El misteri de la Quarta
Avinguda», posada en cátala per J. Carné Ri-
balta.

No cal dir que els desitgem forca sort.

Teatre Parthenon

S'ha representat en aquest teatre la popular
comedia en tres actes, « Tenorios »!

La companyia Pujol-Fornaguera hi demoslrá
una vegada mes la seva homogeneital, fent-se
aplaudir tots els que hi prengueren part.

Les senyores Pujol, Hossas, Guart i Arquer,
acompanyades deis Sr. Estivill, Pujol, Forna-
guera, Yiñallonga, Doménech i Gil, íeren les
delicies del públie, i es vegeren obsequiáis pels
aplaudimenls entusiastes de la concurrencia que
emplenava la sala.

Centre Autonomista de Dependents del
Comerc i de la Industria

Dcma, diumenge, a dos quarls de cinc de ia
larda, es representará per segona vegada en
el teatre del C. A. D. G. I., l'obra dramática
en tres actes, de Pere Cavallé, « El Vedell d'or »,
la qual tingué un bon éxit quan fou estrenada
en el mateix local.

Formant part de la serie de representacions
de Teatre Selecte org.milzades per dita entitat,
properament la Companyia Buxadós-Rovira es-
trenará el poema dramátic «L'amor infinit»,
de J. Gimeno Navarro, de qual obra teniin les
millors impressions.

REUS

Teatre Bartrina
Segueixen amb éxit les representacions que

dona en dit teatre la notable companyia ca-
talana de Pepeta Fornés.

Darrerament ha posat en escena « La Senyo-
ra X », comedia dramática en quatre actes,
d'Alexandre Bisson. traducció catalana de Nar-
cís Oller i ha reestrenat la bonica comedia en
tres actes, « Pare sense filis , de Pere Cavaller.

Es digne de tot elogi la brillant tasca que
está efectuant en terres tarragonines resmen-
tada Companyia.
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TEATRE CÁTALA "AMATEUR"

FEDERACIO CATALA-
NA DE SOCÍETATS DE
TEATRE "AMATEUR"

II CONCURS DE TEATRE
CÁTALA AMATEUR

El darrer diumenge, dia 8, a
la tarda, tingué lloc al Teatre de
la Societat «Els Tres Pins», de
Cardedeu, la quarta prova de
competido del II Concurs de
Teatre Cátala «Amateur».

La sessió anava a carree del
grup escénic «Aficions d'Art»,
de dita poblado, que dirigeix
Joan Brutau Sala.

Com en tots els actes cele-
brats fins ara, el teatre estava
atape'it d'un públie nombrós i,
atent, lo qual és un altre éxit a
remarcar.

Aba.ns de comencar la repre-
sentació, el nostre company de
redacció Ramón Vinyes, adreca
unes eloqüents paraules ais
«amateurs» concursants i a l'au-
ditori, en les qauls feu un férvid
elogi de l'actuació deis aficio-
náis en quan s'entregaven a l'art
per satisfer una necessitat espi-
ritual, sense afany de recompen-
sa material de cap mena, guiats
única i exclussivament per desig
d'aportar a l'obra de conjunt
Dur esforc col-lectiu, d'agerma-
narnent en una labor comuna,
excloent els personalismes i la
materialització de Tart.

Fou molt aplaudit.
Seguidament es representaren

els actes de concurs, sots el se-
güent repartimeni ¡

«La morta», de Pompeu Cre-
huet (imposada). — «Eloi», Noi
Víctor Busquet; «En Jaume», se-
nyor Joan Brutau; «En Quirze»,
Sr. Francesc Rovira; «L'Anto-
nia», Srta. Mercé Ballart; «La.
Rosa», Srta. Antonia Salles; «La
Teresa», Srta. Anna Gabarro.

Qeeon acte de «Terra baix.^
d'Angel Guimerá (de lliure elec-
ció). — «Marta», Srta. Antonia
Salles; «Pepa», Srta. Mercé Ba-
llart; «Nuri», Srta. Maria Viadé;
«Antonia», Srta. Anna Gabarro;
«Manelic», Sr. Joan Brutau; «Se-
bastiá», Sr. Manuel Fonoll; «To-
más» Sr. Francesc Rovira; «Mos-
sén», Sr. Joan Verdaguer; «Jo-
sep». Sr. Tomás Busquet; «Nan-
do», Sr. Juli Pey; «Perruca», se-
nyor Josep Soler.

Per a la representado de dites
cores estrenaren dos decorats
deis escenógrafs Srs. Pou i Su-
nyer.

El Jurat estava compost pels
senyors: Lluís Masriera, Josep
M.! Folch i Torres, Ramón Vi-
nyes, Enric Lluelles, Francesc
Curet i Tomás Roig i Llop, ac-
tuant de Secretari el Sr. Claudi
Fernández.

Demá. diumenge, a les 5 de la
tarde, concursará a Calella, el
quadro dramátic de l'«Orfeó Ca-
lellenc», que dirigeix Josep Pera
Masó. Representará «La morta»,
de Pompeu Crehuet (imposada)
i el segon acte de «La llar apa-
gada», d'Ignasi Iglesias (de lliu-
re elecció).

Constituirán el Jurat el senvors
Doménec Guansé, Octavi Saltor,
Enric Lluelles. Francesc Curet,
J. Cortés Vidal i Segimon Rovi-
ra. Actuará de secretari el se-
nyor Miquel Clivillé.

El vinent. dimecres, dia 18, ac-
tuará el grurj lírico-dramátic del
Cassino «L'Alianca», del Poblé
Xou, que dirigeix Joan Pous Ca-
safont. Es representaran «Un
cop d'estat», de J. Pous i Pagés
(imposada) i el tercer acte de
«La bona gent», de Santiago
Russinyol (de lliure elecció).

"AMATEURS • NOTABLES

Jaume Prats

Jaume Prats és. sens dubte,
l'aficionat mes antic de Manre-
sa; es el degá, puix les seves afi-
cions a l'art teatral daten de
mes de quaranta anys havent
pres part en quasi tots els qua-
dros d'«amateurs» de nostra ciu-
tat.

Nasqué en 1'any 1866, i a l'é-
dat de 15 anys ja va comengar a
actuar en l'entitat manresana
«El Pinzell», avui coneguda amb
el nom del «Chor de la Unió».
Era i és encara, un entusiasta
devot de les obres d'en Pitarra 1
ha interpretat notablemente els
principáis personatges de «La
creu de la masia», «Les joies de
la Roser», «El ferrer de tall» i
altres de l'esmentat autor. Es
també notabilíssim com a direc-
tor d'escena, coneixent tots els
complicats ressorts de taules en-
ciins; bon amic i company deis
seus dirigits, d'un carácter afa-
ble i compren siu.

Sempre i a totes hores s'ha
ofert; desinteressadament, en
qualsevol lloc on se l'ha dema-
nat, conformant-se amb els pa-
pers que se li han destinat, sense
pretensions ni exigéncies-

Nosaltres el creiem ben digne
i mereixedor del petit homenatge
que li retem des de les acollido-
res pagines de la nostra Revista,
puix «Teatre Cátala», en la se-



30 TEATRE CÁTALA

va galería d'aamateurs nota- foren del seu gust. Per a.vui anun- En a.ixecar-se el teló, el públic
bles», es complau en remembrar cien «D'un món a l'altre». aplaudeix el decorat fet peí senyor
tots els bons aficionats que com i n T T A n Agk r . . Carcellé, ben vistos iamb molt ca-
TaiiniP Prats han rnltivai- i rsti <(LA FALTAD», d e Gracia. — racter.; pero tot segmt ens fa l'efec.
Jaume 1 rats, han cultivat i esti- E n a q u e s t a Cooperativa, en. la qué te de que la composició de l'esce-
mat el nostre leatre j\acion¿i. actúa amb éxit creixent un quadro nograf no s'ha fet d'acord amb el

Que per molts anys poguem escénic a les ordres d'Enric Deva- director de la companyia, puix ob-
comptar-lo encara en els ren nat, han posat en escena la diver- servém que l'espai que resta per
gles d'aficionats de la nostra es- tida comedia «Les delicies de la moure's les figures, es ta.nt petit,
cena, pie de optimisme com Uar». Tots els que hi prengueren que creguerem, com així va ésser,
semnre el trobareu Eli no creu Parfc f o r e n aplaudits per la distin- que. seria la causa del desmereixe-
p n £ r_:Q: JPI n n i ; t r P t p a t r p . P}} 8"lda i nombrosa concurrencia que ment deis que havien de jugar-la,
en ía cnsi uei nubire icdurc, cu a s s i s t e i x a l e 3 representad o-ns que Ho prova que moltes escenes que
GIU que, com totes les coses ae aqUest notable grup ve donant en haurien lluit extraordinariament
la vida, el nostre teatre te alts i aquest teatre. fetes a primer terme no s'hi pogue-
baixos; que un teatre que te ren fer i aixó les desmillorava,
obres immortals com el nostre, NOVA JOVENTUT DE CATA- Una altra de les falles importants
podrá passar temporades dolen- ^UNYA. — El quadro escénic que foren les llums. Mai no es pot ima-
tes desut al temos eme actual- d i r i S e i x e n e l s Srs. Antoni Moran- ginar el que distreu l'atenció del
m e n c o r r e m d W a c i ó DolSca i C*? * I s \ d r e B°™J» ha- representat públic aquell espetec de claror en
ment correm d agitacio política i ( (E1 s o m e t e n t d e Girona>,, de Ferran el fons i en els moments que tothom
social pero que ja tornaran els A g u l l o v i d a l ¿ l a c o m e d i a C(La m e . ^ d o r m i r . e l f a n & 1 d ^ e

c a m a r 0 ^
dies gloriosos, puix el leatre La- va senyora», de Joan Mallol i J. és apagat. Éns dol haver d'asse-
tala té elements per a no morir Robert. nyalar aquests detalls i mes tenint
ni decaure mai. E n l a interpretado de la primera en compte que per part deis intér-

Esperem que el temps li dona. d e les susdites obres sobre&ortiren, p r e t s r o b r a f o u b a s t a n t ben porta-
y ] A ^•Jn" unn< notable actuacio, les se- d a ^

a ^ 'MARC MIRAVITLLES Rwff l av ina E^eta'ouiBffllT Jf S r a ' C^le,ias. ? s ,fe,u u n a

riieid. i ía nena £,i\iieia yumuiia. ((Blanca» amb la justa dolcesa i
Foren també molt aplaudits els se_ a m o r o s i t a t aue Tautor exie-eix- pl

Manresa, gener i 9 3 3 . nyors Joan Vinyals, Josep Sanie- |™%°Zvtésel el «Sak?Sott'béí
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ hu, Antoni Morancho, Joan Virgüi, t i n é m o m e n t s f e l i s ¿ ^ ¿ J de-

= Francesc Riera, Pere Zahonero, crudament el seu amor

Informado S ^
|5 JSSSSSS

nombrós públic que assistí a la ^ r l % ™ ^ f T » efeLlen
1
ts- E l s

rAQAT rRArTFW NAPTONA festa Srs. Panades 1 \alls feren els seus

T TOÍA S A G I E T C t í t X ^? ; Papers amb discreció, mantenint-se
LISTA. — El quadro escénic qu- Kistos en tota l'obra Fl <*r Kará
dirigeixen els Srs. Claramunt i TEATRE ESCOLA - El. dissap- ^X^l^'^lñ
Munte, posaren en escena dmmen- te, día 7, l'<(Association des An_
ge passat, a la tarda, la comedia ciens Eleves des Escoles Frangaises J 1 ^ 1 Sef°

t t Af P d B l l b ^ ^ ^

ge passat , a la a , a e s des E e s F r a n g a s J ^ f % ¿ f e ^ e l
en tres actes uAfnca». Prengueren de Barcelona», va celebrar una ̂ ^ ^ t e no sabem De? c îa?
part en la seva interpretado les funció de teatre en la qual, després n o ens va a m d a H a S Fl
senvores Riera i Sempere i els se d'una obra francesa representaren ^ :
p p q , p n o ens va a m d a H a S Fl , P Í
senvores Riera i Sempere i els se- d'una obra francesa, representaren MartínP7 i Morti OTV,u^: ¿enyor- s

nyors Munté. Claramunt, Fiol, la comedia «La llum deis ulls», fJ^R ^ i ^ 1 ' ^ b £ ° S b e n e i í
Puig-dols Labória Brunet Gis- d'Avelf Artís
y fJ^

Puig-dols, Labória, Brunet, Gis- d'Avelf Artís. mofn rtíSmhnlíiro n ^ i
pert i Prats essent molt aplaudits l t í / Ppert i Prats, essent molt aplaudits i o g

peí pubhc, que cada día es mes SOCIETAT OBRERA «L'ARTE. cia el parlar com IV
nombrós, prova evident de que la S A ) ) j d e Gracia. - El passat din- a ix6 perqué en algún diáleg del"
companyia va guanyant en homo. m e n g e 9 q u e s t a S o c i e t a t e s v e i é ^ 4 aagun o^aieg aeis
genertat, i, per tant, els espectadors molt concorreguda en anunciar la que llurs cares no nrenÍPn IVvnrp?
que ho celebren, no regateigen ela representado de l'obra d'Angel sió que calia L'actor ha d1 exprés
aplaudiments. Guimerá «Mar i cel» de la qual, el sar tant en el gest, quan calla, com

quadro dramatic de la casa que di- en les paraule5? auan na Ha
FOMENT AUTONOMISTA CA- rigeix F. Martínez, amb la col.la- Els demés Srs Ramos V ó Mar

TALA. — L'Elenc artístic d'aques- boració de la Sra. María Callejas, gineda i Carreras feren 'tot el pos-
ta entitat, sota la direcció d'An- confiavgi fer-ne una de les mes reei- siDie p e r n o desmeréixer en res
dreu Guixer, ha, posat en escena la xides interpretacions. Tots hi posa. d e i s altres companvs contribuid
comedia en tres actes de F. Freí- ren la voluntat per aconseguir-ho i així a fer un coniunt bonic i crup el
xas i M. Gras Vila, «El Pugó» es- aixó es digne d'elogi. p ú b l i c s o r t í s s a t i s f e t d e j J
sent representada per les senyores Hi hague alguna falla, que con- sentació
Ricart, Lliteras, Prats, Duran i signarem no amb altre intent que
Riera i els Srs. Permanyer, Enric, el d'qjudar a la formado de bons
Mingo, Borrellas, Solsona i Ma- ocnjunts entre els quadros d'amá"- ALELLA
sachs. teurs que com aquest, está consti-

El públic que einplenava del tot tuit amb elements que están dotats TEATRE «UNION ALELLENSE»
la sala, demostrá amb el seu aplau- de condicions ben acceptables, i, — L'aplaudida Companyia «Ideal
diments, que la presentació i exe- per tant, poden donar millor rendi- Art», que dirigeix el notable actor
cució de l'obra, for?a arrodonides, ment. i escriptor Tomás Ribas i de la que
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forma part la, distingida primera
actriu Eduvigis Tarros de Ribas,
va actuar el dia de Cap d'any, re-
presentant «El cant deis segadors»,
poema dramátic del Director Se.
nyor Ribas.

La representació ob ingué un
bon éxit, essent molt aplaudits els
intérprets Sra. Tarros de Ribas, se-
nyoreta Rosa Tarros i els senyors
Tomás Ribas, Salvador Torrents,
Antoni Floriach, Josep Reniu, Fe-
iiíin Coromines, Daniel Bartrolí i
Antoni Francisco.

ARGENTONA

CERCLE CATOLIjC DEL PATRO-
\ \T OBRER DE SAXT TSIDRE. —

El dia de Cap d'Any, l'agrupació
infantil que dirigeix el s>nyor Do-
ménec Molisi posa en escena la vi-
sió biblico-pastoíal «Lo- llum a 1
tablia,», obra lírica en quatre actes,
llibre de mossen Marías Tubau
Pvre. i música del ¡ove sacerdot i
inspirai compositor mossén Josep
Yin veta, Pvre.

La. sala d'espectacles estava ata-
peida d'una nombrosa i selecta
concurrencia que va. aplaudir l'<>-
bra i els seiis ¡oves ¡ntorprots. D'a-
ipicsts os distingiren Cata, "Roba,
Forns i Valls.

La part musical a,ná a carree del
¡ovo argentoní Genis Serra i fon
també molt alebrada.

FOMENT REPÚBLICA FEDE
i: \L El 25 do desombre, diada
,!•• Nadal, l'agrupació dramática
Joventuf Vrtística», sota la diree-

ció de .TDKOJ) Suari, representé la
popular obra «El BressoJ de Jesús»,
do Frederic Soler. Talment com ja

sperava, la funció f<>u un éxii
que salisfó plenament a la nom-
brosa concurrencia <rno hi assistí.

Esmentarem la presentado per
i rimera vegada en escena do la

poreta Ullastres <iuo, en la. in-
terpretació de La. Verge María»,
fou concebre les mes falagueres es.
perances en les seves futuros ac-
tuacions Molt bé la Benyora Illa
i, ou segón tormo, los sonyorotos
Pacheco i Parboro. També va dis-
fcrnsrir-se la nena Carbonoll.

Els senyors Rabnssa. i Carbonoll
encarnaren d'una manera insupe-
rable els papera cómics de «Garro-
fa» i «Paílanga».

Es portaron d'una manei
reixedora d'aplaudiment els SP-
nyors Casas CaT'bonell. B • ' Pan
íjla. Abril. Liado, Plandolit Pon i
demés interprots.

í.es parts musical i escenográ-
fica molt a to amb roxrol.lont in-
terpretació donada a l'obra.

CATOLIC El dia
do Sant Esteve es representa «L'Or-

fanet i la Pastora», distingint-se
en primer lloc els germans Molist,
molt ben secundats per la resta de
la Companyia. Tots foren molt
aplaudits.

GÉLIDA

Fou un éxit la representació del
drama <(E1 lliri d'aigua», de Frede.
lie Soler. La protagonista ana a
carree de la notable actriu Laura
Riera, dotada, d'excel.lents quali-
tats per a desempenyar papers al-
tament comics com fortament dro,-
mátics. Estigué enceraadissima en
tota l'obra, especialment en el ter-
cer acte que escolta una merescuda
ovació.

Pleguó moltissim la sonyoreta
Nuri Llopart que interpreta el son
paper amb la. major naturalitat.

Cal remarcar el magnífic troball
iitat per la nt-na. Mnria-F!

que fou ajtlaudidíssima
eJ paper do «Riteta».

Molt bó els senyors Solsona. Cal-
vot i Llopart, espeoialment aqi.
darrer en el paper do «Relluguet».

demés compliren.
Per fi do íesta es posa ((La criada

nova», <\> la que on fou una crea-
ció la senvora Laura Riera, molt

secundar!,i ^onyors Solso-
na, S. CalvotS i Pérez.

GRANOLLERS

\S1XO DE r,R WOTJ/ERS —
\v. n^ats ja els assaigs do l'obra

d1 \ \eií Artís, • [
• ird si ol cor os jovo ; aviat tin.

(ii-,'i lloc Tacto a bonofici de la cons-
trucció del Pavelló d'Tnfocciosos de
i'Hospital-Asil.

L\ \LTÍ \^í^.^{ \. — Hi ha el pro-
¡ecte <1̂  efectuar una imnortant
reforma en aquesi teatro, la qual
consistirá en dotarlo d*una map-

o grada a 1'obiecte <\o don
s o-ran eabuda i emnondro, dll-

rant la Q1inro5;ma- una brillant
temporada de teatro.

í.\ r»UNIO TJP.EPAL" - El
quadro escénic d'aauosta ontitat

lija por T representar en brou
cEl reí ha reTHscat», parodia de
T i reina ha rolliscat^, amb la con.

peració de l'orquesti T .i TTnió
Vrtíst.i

LA RISBAL
V.1 soî nn dia de Xndal pla_

ca a aefuesta cintat, en visita
cermanor a 1'' Secció Dram" I
do PAt^neu Pi i Marerall rAgru-

Romoa« do Sant Feliu de
Guixols.

La S letal tenia pi • ' i
anunciada una Vetüada per ais

-is i families i fou confiada

a la susdita Agrupa ció santfeliuen-
Representa amb una singular

justesa la magnífica obra dramáti-
ca de J. Y tresor», sota
1a direcció de Benet Escriba.

- singularitzen en la se\^i ac-
tuació les Srtes. Francesca MarteU
i Josepa Giner i els Srs. E. Joan
Trias (colossal en el sen rol de «El
Cabra)" Miquel Jacomet, Josep Ja-
coniet i Emili Casanov un-

lament pels demés inte-
. í ts de TAgrupado.

ncurréncia, admirada de la
labor deis aficiov tfeliuei
els prodiga entu I B aplaudi.
íüents.

OLESA DE MONTSERRAT

< [RCOL TRADI( [ON ELISTA. —
Dui ons de la immor-
tal producció shakesperiana «Ham.
let», traduida al cátala per Magi
.Morera Caliera, donades els dies
de Nadal, i San1 varen

ts de públie i d'inten
ó.

El paper de protagonista fou en.
carregal al di 'leí e;rii]> i -
nic senyor Joan Pgvill ¡ Cds<
qui en feu ui ¡nsup*
ble.

• sm< titar també la senyor
Montserrat Jové, que interpreta
d'una manera perfecta el paper
d\(Ofélia».

Tota la companyia secunda ad-
mirablemeni amb ia disciplina que
la caractorif/.a i ons plau anotar el
uom d( llevat deis ja,

entats, senyores Carme RojaN.
la i Rosa

ñas ¡ - Duran,
Joaquim \rallde] raume i
nyadoll ! P.enet,

rgarit, Tgnasi Rilia^. Salvador
• 'la. Jaume Pasqual, Felip Gi-

bert, Joan Joi \ dreu Vilá, En.
; ]\t, Ignasi

Vilá, Joai rt, Joso]i Vinyos,
Bou, Josep Valldeporo^, .]>

Crivó. Jaume Barba, 1. Figuei
i \_ ;-'i i: Bertrán.

'uCa a carree
de. ' i Galceran, qui
pinta Cinc 'al com reque-

Tobra.
El públi sfoi i proba

hlomor4 ran altres repre-
sentaci* I magna obra.

REUS

JOVENTUT DE FOMENT X H.
— El diui ^inírué Uoe

do la temporada
• upació Ar-

•ne í i f , i

" • •
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ORFEO REUSENC. — El dia 15
comengará una nova tanda, de re-
presentacions de teatre cátala a
base ;de. les obres «La dama enamo-
ra» l¡i», «El Sant Cristo gros», «Te-
ira baixa», «Les fr.ancesilles» i «La
filia del Carmesí».

RIPOLL

ACADEMIA CATÓLICA. — El
diumenge, dia primer de gener, la
«Secció Artística i Literaria de
l'Eflbaxjo de Santa María», va re-
presentar l'obra pastoral en tres
acijes i sis quadros ((Nadal», lletra
i música deis Rvnds. Francesc Gay
i Damiá Torrents, respectivament.

L'qbra obtingué un grandiós
i-xit i foren extraordiríariament
aplaudits tant els autors com els
interpreta que reeixiren de les difi-
cultats iiaturals d'uria obra de molt
innviment i en la qué hi figuren
:nés de qua rauta personatges.

TARRAGONA

TEATRE PRINCIPAL. — Amb
les funcions de diumenge, dia 8,
s'acomiadá del públic tarragoní la
companyia que de 1' octubre darrer
venia actuant en aquest vell teatre.
A la larda es representaren «Els
dos pillets» i a la nit «La veina del
terrat». La companyia Carreres,
tractá de treure'n un bon partit
(! ambdues obres, si be aquella vo-
luntat no reeixí prou bé. «La, veina
del terrat», tingué una interpreta-
ció fluixa, i llevat de" la Mercé Fre-
nández, que estigué admirable en
el paper de «Maria», els altres no
a.conseguiren arrodonir i enl igar
el conjunt. El públic, pero, sigue
benévol, i al final del tercer acte
obliga, amb llurs eonstants aplau-
diments, a parlar el director se.
nyor Carreres, que digué que s'em"
I torta va, de Tarragona un gai re-
cord, i que passada la temporada
de Carnaval, el 5 de marc,, tornaría
a Tarragona a iniciar de bell nou
la temporada de Qua.resma, i que
procuraría subsanar les deficién.
cies que la practica de la finida
temporada li haviq, aconsellat.

Així sigui, puix que, a dir veri-
tat, de deficiéncíes hom n'albirava
alguna en aquell conjunt.

Eli resultal artístic d'aquesta tem-
porada tarragonina, ha estat mig
passador només. La companyiq, co-
meiKH tnolt bé; gairébé tot el tea-
tre de Segarra fou donat a conéi-
xer, comptant amb dues primeres
actrius. de l'envergadura artística
de 1"Espinosa i de la Fernández.
Pero després causaren, lo primera,
baixa indefinida, i la segona ac-

tuant de tard en tard. La direcció
tingué el desencert de posar en es-
cena, sense aquell indispensable
concurs d'una bona actriu^ males
traduccions com «Del mateix fang».
Resultat d'aixó? La sala del teatre,
que, al principi oferia bell cop de
vista, ana reduint la. concurrencia
a naenys de mitja entrada.

Aquest exemple és alligonqdor. El
públic, per regla general, respon
quan se'l sap portar i se li ofereix
un passador fruit.

Esperem, dones, la nova tempo-
íada, i faci's amb seny i amb mi-
res a la realitat, aquesta realitat
que sembla no voler-la veure la di-
recció de la companyia.

TERRASSA

TEATRE PRINCIPAL. — La dia-
da de Reis, es va celebrar un gran.
dios festival infantil organitzat per
la popular entitat «Centre Socal»
portant a l'escena l'obra d'especta-
cle per a infants «Els Pastorets o
Tadveniment de l'infant Jesús», de
Josep M.a Folch i Torres.

La, festa constituí un éxit escla-
tant, veient-se pie de gom a gom el
Teatre Principal i constituint una
'..ota digne d'esmentar la belluga-
dissa de la m ai nada que aplaudía
fienéticament els acudits de «Llu-
quet», «Rowiló» i <(,Teremise» i les
enredadea de qué era víctima el
«dimoni».

arrub Lluis Tintorer, el patriota
fa poc arribat de Buenos-Aires,
el qual. porta un valuós oferiment
deis senyors Fontova i Llonch,
residents a la capital argentina,
fill i gendre respectivament del
gran actor Lleó Fontova, amb
destí a un museu historie de la
riostra ciutat.

També tenim a punt de publi-
car un notable treball de l'escrip-
tor Salvatore Lo Prestí, de Catá-
ina, en el qual ens parla d'uns
titelles, subsistents encara a Si-
cilia, de genealogía perfecta-
ment catalana.

Notician
Tenim en cartera unes interes-

sants inforrnacions relacionades
amb diversos aspectes de la vida
teatral de Catalunya, les quals
anirem publicant alternades amb
les seccións fixes de costum.

Per exemple, aviat donarem a
conéixer ais nostres llegidors
unes saboroses converses amb
Felip Cortiella, el fundador i l'a-
nima de l'Agrupació «Avenir»,
que a darreries del segle passat i
a comentos de Tactual va iniciar
a les classes populars en el co-
neixement del teatre modern, "i

La Biblioteca d'obres escéni-
ques que cada quinzena fa sor-
tir l'incansable home de teatre
Lluís Milla amb el nom de «Cata-
lunya Teatral»; en el número co-
rresponent al primer de gener
ha publicat la comedia dramáti-
ca «L'esposa» del nostre amic
Florenci Cornet, la qual, com sa-
ben els nostres llegidors, fou es-
trenada el 25 d'octubre passat a
l'Ateneu d'Igualada, amb un éxit
ben remarcable.

El Sr. Cornet ha tingut la gen-
tilesa de dedicar aquesta obra a
totes les companyies d'aficionats
que integren la «Federado Cata-
lana de Societats de Teatre
Amateur».

No cal dir que desitgem al
nostre amic un éxit falaguer de
representacions com el que ha
aconseguit amb la seva afortu-
nada obra «La Fosca».

Els elenes d'aficionats, barcelo-
nins o forans, ais quals interessi de
veure ressenyades llurs actuacions
respectives no teñen mes que assa-
ben^ar-nos de les mateixes, ja siga
per escrit o per mitjá d'un progra-
ma adressat a aquesta redacció.

Rápides Valls, Tapies, 4, Barna.


