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NÜM. 1

Fot Amadeo

EL TEATRE CATALÀ

reconeixement per totes les mostres de distinció de que havem sigut objecte, ens
complavem en remerciar, especialment
als nostres companys de prempsa teatral,
les seves desinteressades demostracions
d'afecte, que'ns obliguen a correspondre
a la seva cortesia amb els nostres actes
d'una franca germanor.
Això vol dir que desitgem viure-hi amb
perfecta armonía, i que la cordialitat de les
nostres relacions no's trencarà mai per
nosaltres.

i

C D O N 1 C A
L TEATRE CATALÀ, aquesta

Revista que avui oferim
al nostre poble, ve amb
tota l'emoció de les coses
que comencen i amb el
pressentiment i confiança
de veure duts a bon terme els seus propòsits.
Però per molt gran que
sigui el nostre entusiasme i ilimitada la
voluntat que posem en aquesta obra d'aspirar a ésser un ressò vibrant de la nostra
escena, potser no'ns hauriem atrevit a i n tentar-la si no haguéssim estat fermament
convençuts de que podiem comptar amb la
simpatia i adhesió de tots aquells elements
afectes al Teatre de Catalunya que amb la
seva ajuda havien de completar forçosament la bondat de les nostres intencions.
Fent tribut a la justícia, i pera satisfacció
nostra i dels amics que des dels primers
moments en que l'idea de la publicació
d'aquesta Revista anava prenent forma ens
allargaren generosament les mans, devem
confessarque havem trobatfrancament obertes totes les portes, que les opinions i concells que havem solicitat ens han empès
a seguir endavant, i que enlloc havem trobat cap desencoratjament ni dificultat sensible que'ns fes témer que anàvem errats al
decidir-nos a lluitar amb tota mena d'armes
lícites per la glòria i l'esplendor del nostre
Teatre Nacional.
A l fer des d'aquest lloc les salutacions
acostumades i expressar el nostre sincer

Les aspiracions d'EL TEATRE CATALÀ ja

estan contingudes en el prospecte de la
nostra publicació; an elles devem afegir
unes quantes consideracions que vindran
a ser ètica de la nostra labor periodística.
En les planes d'EL TEATRE CATALÀ h i

tindran ampla cabuda totes les tendències
i orientacions, i s'hi podran tractar tota
mena d'assumptes d'interès general que
directa o indirectament se refereixin a les
coses i a la gent del nostre art dramàtic,
però mai, absolutament mai, tindran aculliment en aquest periòdic aquella mena de
campanyes que passen d'opinió a insídia,
i d'aquesta a intriga, pera descendir al fons
de les baixes passions.
Estem disposats a situar-nos tant lluny
de l'elogi desmesurat com de la crítica despietada; tindrem en tots casos la nostra
opinió, ben nostra i ben independenta,
però en un terme mitg en que's trobin, per
un costat les naturals exigencias de Tart
escènic, i per l'altre la bona voluntud i entusiasme dels que a sa major honra i glòria hi aporten la florida de les seves iniciatives i la maduresa de les seves obres. Procurarem prodigar més l'elogi que la censura, i quan aquesta's fassi inevitable ho
farem de manera que la nostra lleal opinió pugui ser presa com a saludable advertència i no com a ofensa que fereixi.
Serem, no obstant, inexorables en exigir
el degut respecte en l'interpretació i presentació escènica de les obres dels nostres
escriptors i músics, ben segurs de que
aixís contribuirem a la dignificació del Teatre Català.
Coincideix l'aparició d'aquesta Revista
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amb un aconteixement memorable, d'extraordinaria trascendencia pera'l pervindre
de la nostra literatura dramàtica.
Ens referim al Sindicat d'autors dramàtics de Catalunya, que'l dissabte passat va
inaugurar pública i solemnialment les seves
tasques.
Cal que'ns en felicitem, com a catalans
i com a aimants del nostre art escènic, de
la formació
d'aqueixa
entitat, que
ve aferpossi b 1 e l a
constitució
defi n i t i v a
del Teatre
Nacional de
Catalunya,
gran, potent i v i g o r ó s , dotat de tots
aquells atributs q u e ' l
facin acreedor a l'orgull nostre
i a l'admir a c i ó dels
extranys.

77

Feia tant
temps que's
parlava
d'una suposada c r i s i
del t e a t r e
català i de
la necessitat
evidenta de
procurar solucions enèrgiques i peremptòries pera evitar una probable decadència
i encaminar una segura realització d'afanys,
somnis i ilusions, que'l novell Sindicat ve
a donar una orientació pràctica que a tots
ens obliga a secundar patriòticament i a donarli l'escalf i l'entusiasme que's mereix pera
que pugui seguir triomfal i profitosament
el seu camí.
Sens ànim ni pretensió de molestar a cap
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dels honorables membres que componen
el Sindicat, creiem que en el rosari de sacrificis que's prepara fins a la consolidació de
l'obra empresa pels autors dramàtics, la
majorpartd'aqueixos sacrificis deuen recaure sobre d'ells mateixos, evitant, com tot fa
creure que aixís serà, possibles discòrdies,
i cedint cadascú quelcom del seu interès
particular en benefici de l'interès colectiu.
Si l'altesa
de mires i el
méspurpatriotisme
segueixen
animant
com fins ara
als inscrits
al Sindicat
d'Autors
Dramàtics
C a t a l a n s,
nosaltres no
dubtem que
l'èxit m é s
falaguer cor o n a r à les
belles i n i ciativesdels
que per fi
s'acobl e n
pera fer
o b r a positiva en bé
de l'art i la
cultura catalana.
En el seu
èxit h i tenim posades totes les
esperances, i els desitgem tants jorns de
glòria com a nosaltres llarga vida pera
contarlos. — X.
***

L

'excés
d'original ens ha fet quedar en cartera
'e>
u na pila de coses interessants: un article de'n
M . Folch i Torres, ple d'idees d'una oportunitat
manifesta; un altre d'en Josep Morató, escrit amb
aquella galanura que'l caracteritza; informacions de
fóra i de societats, i altres treballs i seccions que
aniran sortint a mida que'l lloc ens ho permeti.
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EL SINDICAT D'AUTORS DRAMÀTICS CATALANS
tothom, celebraren les reunions precises pera poo cal retreure, per ésser sobrasar-se d'acord, i aprovar el reglament pel qual, dedament coneguts, els motius
vien regir-se i nomenar la Junta Directiva, pera la
que originaren la creació
qual foren elegits els senyors Àngel Guimerà, Sand'aquesta entitat, cridada a
tiago Rusinol i Ignasi Iglesias, presidents honoraris;
ésser una institució nacional
Apeles Mestres, president efectiu; M . Folch i Torde Catalunya. En la memòria
res, secretari; Martí Giol, tresorer; Avelí Artis,
de tots els qui s'interessen
comptador, i J. Pous i Pagès i Josep Morató, vocals.
per les coses literàries i artísEl Sindicat estava, doncs, constituït. Lo que fou
tiques estan les circumstanidea nascuda a l'escalf d'un moment d'indignació's
cies de la seva naixença. Però
convertia en força latent que anava a treballar pera'l
sí cal remarcar que aquestes
major esplendor del nostre Teatre. I a que aquest se
circumstancies foren puraconvertís en una institució ferma i vigorosa, en la
ment accidentals, sense tenir
qual contribuïssin amb el seu esforç totes les clasque veure amb Tessencia i
ses de la nostra societat, encaminà el naixent Sinamb el fi de l'entitat que va eixir-ne constituïda.
dicat els seus primers
La necessitat d'acoblarse
passos.
els autors pera intentar
La classe popular i la
la regeneració del nostre
mitja ja la teníem d'anys
teatre era ja de temps
al nostre costat. Per una
sentida per la majoria
injusta prevenció estadels que l i han dedicat
ven allunyades de la nosel seu talent i els seus estra escena les classes acaforços, i aquest acoblabalades i era precís que
ment s'hauria fet de la
elles s'interessessin en
mateixa manera sense
l'obra del Sindicat pera
les genialitats de cert
q u í aquesta fos l'obra
empresari. Allò fou no
nacional que calia emmés el motiu que donà
pendre. Cal dir que tropeu a que la cosa cristabà desseguida tota mena
llitzés una mica abans
de facilitats. La necesque no ho hauria fet potsitat de regenerar el nosser d'altra manera. Però
tre Teatre era cosa tant
consti que, més tard o
generalment sentida, que
més d'hora, el Sindicat
les gestions del Sindicat
d'Autors s'hauria consse vegeren acullides per
tituit igualment, i que,
tothom amb gran simper tant, el seu fi no era
patia i entusiasme.
anar contra una determinada empresa, s i n ó
A v u i aquestes gestreballar pera treure el
tions no estan encara
Teatre Català del decanacabades. Però ja disdiment en que avui està
posa el Sindicat, a més
i portar-lo al floreixede la s u b v e n c i ó de
ment que l i pertoca.
l'Ajuntament barceloní,
de 30,000 pessetes pera
Tot just llençada l'idea
aquesta temporada, amb
de la constitució del Sinla colaboració e c o n ò dicat despertà en el nosmica d'homes tant signitre públic la més viva
ficats, tant representasimpatia, i enardits els
tius com els següents:
autors dramàtics catasenyor comte de Güell,
lans per aquesta conApeles Mestres, president
J- E· Pu58 don Josep Collaso, don
fiança que trobaren en

Pompeu Crehuet, vis-president

Martí Giol, tresorer

M. Folch i Torres, secretari
Fots. Amadeo i Audouard
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Avelí Artís, comptador

Josep Morató, vocal

J. Pous i Pagès, vocal
Fets. Amadeo

Ildefons Sunol, don Raimond d'Abadal, don Jaume Carner, senyor comte de Lavern, senyor marquès d'Alella, don J. Ventosa i Calvell, don Josep
Llimona, don Pere Milà i Camps, don Oriol Martorell, don Romà Fabra, don Lluís Plandiura, don
Joaquim Cabol, don Eduard Calvell, don Josep Matheu, don Miquel Fargas, don Joan Garriga i Massó,
don Trinitat Monegal, don Ignasi Girona, senyors
Conde, Puerto i Companyia, don Josep Serra, don
Àngel Amat/Mon Francesc Planas, don Joaquim
Morelló, don Nicolau Juncosa, i molts altres que
ara no'ns venen a la memòria.
L'èxit i l'acullida dispensada per l'alta societat
barcelonina al Sindicat foren un esperó més pera
que'ls seus components seguissin amb entusiasme
la persecució del fi que'ls guiava: l'immediata organització d'una campanya artística.
Però era precís calcular be lo que s'anava a fer
pera donar-li les majors garanties d'èxit i solidesa.
H i havia dues formes d'organització igualment
perilloses: la de ferse el Sindicat empresari i la de
entregar l'obra a mans d una empresa teatral que
oferís compensacions i garanties.
Tant per mancar-li la deguda experiència en negocis teatrals, com perla seva complexa constitució,
massa recent encara pera ser ben sòlida, no hauria
sigut prudent exposar el Sindicat a tots els conflictes i a tot el tràngol que una temporada teatral
porta, amb perill de comprometre la seva coesió, no
ben establerta encara, i de fer fracassar una obra
que es massa trascendent pera començar-la amb
lleugeresa.
D'altra banda, la solució de l'empresari no era
acceptable, perquè tothom estava prou indignat de

la manera com havien dut a la ruina el Teatre Català les empreses que l'havien tingut baix la seva
tutela fins ara.
Llavors se pensà en constituir una empresa mixta,
havent-hi un empresari, home expert en negocis
teatrals, i formant el Sindicat l'altra part de l'empresa. Aquesta fou la solució que s'acceptà. D'una
banda tenia l'aventatge de posar el timó en mans de
persona d'experiència en aquesta mena de negocis,
i de l'altra donava dret al Sindicat pera intervenir-hi,
vigilant i fent que les obres se posessin amb la deguda dignitat artística.
Fetes les gestions necessàries, el Sindicat ttobà
en don Joan Gumà, arrendatari del teatre Eldorado,
l'home que l i feia falta. Empresari d'anys, coneixedor del teatre, d'una serietat comercial absoluta, el
Sindicat l i confià el règim de la temporada, reservant-se la deguda fiscalització en la part artística
i en l'econòmica; i una vegada establert el contracte, se tiraren endavant els treballs de l'empresa,
que es a partir de pèrdues i ganancies entre'l Sindicat i el coempresari.
Trobada la forma i aprovada que fou pel Sindicat
en ple, s'anà desseguida a estudiar la manera de dur
la temporada que ara comença, i entenent que una
de les coses que més han contribuit a l'actual decadència del Teatre Català ha estat la poca conciencia
de les empreses en posar obres grolleres, mancades
de tota condició literària i artística, a fi d'evitar que
les recomanacions o el companyerisme poguessin
perpetuar aquests desacerts, el Sindicat ha encomanat a un Comitè de Lectura l'examen de totes les
obres que hagin de representar-se, tant les inèdites
com les ja estrenades, no podent-se'n posar cap en

,r-

Emili Tintorer, del Comitè
de lectura

Joan Gumà, coempresari i del
Comitè de lectura

V.

J . Roca 1 Roca, del Comitè
de lectura
Fots. Company, Esplugas i Amadeo
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han de contribuir al seu esescena que dit Comitè no
plendor, siguin de persohagi dictaminat favorablenalitats ja consagrades, siment respecte de la mateixa.
guin de joves que prometin.
Aquest Comitè el formen
Igual procurarà fer-se en
t h coneguts literats don Joquant als actors. La compasep Roca i Roca i don Emili
nyia que ara s'ha format es
Tintorer, el representant del
Sindicat, don J. Pous i Paexcelent. En ella hi figuren
gès, i el gerent de l'empresa,
els senyors Borràs, Bergés,
don Joan Gumà. Aquests
Barbosa, Bardem, Blanca,
noms són garantia d'acert,
Capdevila, Donato, Farnés,
i la diversitat de temperaGalceràn, Guixer, Martori,
ment de certs individus
Puiggarí, Tor i Torres, i les
del C n n i t è fan fiança de
senyores B a r ó , Buxadós,
que cap tendència's veurà
Castejón, Frcmont, Gumà,
exclosa mentres l'obra tinHuguet, Mestres, Persiva,
gui condicions teatrals i l i Pla, Roldan, Sorribas i Verteràries.
dier, i es probable que entraran a formar part de la
Cal advertir que'l Sindicat no tancarà les portes del
mateixa, quan acabin els
seu teatre als autors dramàcompromisos que actualtics que no formin en les Capçalera del cartell del Teatre de Catalunya, ori- ment tenen, la senyora Joseves fileres. Vinguin d'ont ginal del dibuixant A. M. Muntanyola (Amyc) sefina Santolaria i els senyors Joaquim Vinas, Alevinguin i siguin de qui sixandre Molla, Vicents Daroqui i Miquel Sirvent.
guin, se faran totes aquelles obres que per les seves
Però a més de reunir un bon conjunt d'elements
belleses puguin contribuir al major lluiment de la
ja reputats com a bons pel públic, el desitg del Sintemporada i a donar glora al nostre teatre.
dicat es obrir la porta als joves que tinguin condiFarà més el Sindicat. Pera obrir les portes del
cions i entusiasmes, fins a conseguir fer una comteatre als autors inèdits, obrirà un concurs pera
panyia de gent coratjosa, disciplinada, que tingui
premiar una obra teatral cada temporada, sense
amor al Teatre Català i fe en l'obra de regenerar-lo.
limitació de. genre ni d'extensió, oferint un premi
de m i l pessetes, quantitat que no's restarà dels drets
Això no es tasca d'un dia, certament. Fins que'l
de proprietat que pugui cobrar l'autor quan l'obra's
Sindicat consegueixi realisar el seu ideal s'han de
representi.
passar més d'una i més de dues temporades. Donar
coesió i homogenitat a una companyia es feina del
En quant a la pmprietat i mirament en posar les
temps.
obres, d'això no cal ni parlarne. Ningú hi ha tant
interessat en que les obres se presentin dignament,
Però quan hi ha voluntat i entusiasme en els qui
i l'intervenció del Sindicat en l empresa es garantia
han de ferho, el plaç de realització s escursa, i en
de que no's regatejarà en aquest capítol. El decorat
això confiem nosaltres. A més, s'ha de tenir en
de les obres s'encarregarà an aquests mestres de
compte que pera facilitar aquell treball de reeducal'escenografia catalana que's diuen Vilomara, M o ció dels actors el Sindicat vol mantenir formada
ragas i Alarma, Junyent, etc, sense que això vulgui
tot l'any la companyia, actuant a Barcelona durant
dir que no's fassi treballar també als escenògrafs
part de la tardor, hivern i primavera, i fent després
que comencen, ja que'l propòsit del Sindicat es apletemporades curtes per les ciutats i viles de Catalugar entorn del teatre totes aquelles energies que
nya ont sigui possible organitzaries. Es també pro-

Dinar ofert per la Junta del S. d'A. D. C. als directors dels diaris de Barcelona, celebrat el dijous passat a can Martin
Fot. Brangulí

EL TEATRE CATALÀ
pòsit del Sindicat que en aquestes temporades s'estrenin obres per primera vegada, o sigui sense haverles fetes a Barcelona, pera donar lloc a una veritable descentralisació artística.

dels germans Corominas Prats; En Joan Bonhome,
d'en Pous y Pagès, i altres que ara no'ns venen
a la memòria.
L'eximi dramaturg don Àngel Guimerà té promès acabar un drama pera estrenar-lo dintre de
la temporada, havent també promès obra en Pompeu Creuhet, l'Avelí Artís i altres.
Hem reservat expressament pera'l final parlar
d'una solemnitat artística que ja està preparant
l'empresa del Sindicat: l'estrena de la tragèdia del
gran poeta Joan Maragall Nausica. Aquesta obra
serà presentada amb tot el mirament que mereix la memòria del seu autor, encomanant-se el
seu decorat als primers dels nostres escenògrafs
i fent-se el vestuari segons figurins d'un dels nostres
primers artistes. El Sindicat té el propòsit de que la
representació sigui un homenatge a la memòria
del nostre poeta nacional, i an aquest fi encaminarà
tots el seus esforços.

*

La primera empenta està donada. En altre lloc
d'EL TEATRE CATALÀ se parla de l'èxit obtingut
el dia de l'inauguració de la temporada. L'Iglesias
fou aclamat, i un crit sortit del públic, un jvisca!
estentori, sintetisà tot lo que'l públic estima al Sindicat i espera del Sindicat. L'endemà, tarda i nit,
hi hagué al Teatre de Catalunya dos altres plens
a vessar. Si això no son bons auguris, no sabem
què ho serà.
Ara cal no abandonar la feina. No decandir, que
diuen en L Alegria que passa.
L'empresa del Sindicat compta amb obres que
anirà posant pera que'l foc de l'entusiasme's renovi, i posant-les be pera que'l caliu se mantingui.
Ja estan preparant-se E l pintor de miracles, sainet d'en Santiago Rusinol, i L'estiuetde Sant Marti,
idili en tres actes de l'Apeles Mestres, havent-hi en
cartera La Verge del Mar i E l despatriat, d'en
Santiago Rusinol; La ceguera de l'Amor, de l'Ignasi Iglesias; Desamor i El gran Aleix, d'en Puig
y Ferreter; Dissabte de Glòria, d'en Manuel Folch
y Torres; L'esbojarrada, de l'Antoni Muntafiola;

*
* *

Aquest es, a grans trets, 1 historial del Sindicat
d'Autors Dramàtics Catalans i el resum condensat
de la feina feta des del dia que va parlar-se de la
seva constitució.
Com se veu, no es poca la tasca realitzada. Que'l
públic, doncs, sàpiga agrair tants esforços, i que'ls
que venen obligats a cooperar en tot lo que fassi
referència a l'enaltiment de Catalunya no deixin
que obra tant bellament començada hagi de morir
per manca de contribuients.

Marina, d'en P. Colomer; E l j a r d í dels magraners, d'en Ponsa; E l tresor, d'en Morató; Max,

O

0

0

l'edifici, referint-se a haver-se parlat i projectat tant
lo de la construcció d'un teatre. «Això té un perill,
\ primera plana d'aquest n ú digué, i es el de que un cop construït amb tota
mero va dedicada al g r a n
sumptuositat el Palau del Teatre Català es vulgui
poeta, perquè creiem dever
haver arribat ja a la consecució de l'ideal i s'oblidi
nostre posar el seu cap venelo més important, que es l'ànima que ha de baterable davant la tasca que cogar a dintre.»
mencem. L ' e s t i m a c i ó que
Troba també perillós encarregar la direcció i funduem a la seva obra prodicionament del Teatre Català a un organisme burogiosa ha estat sempre sentida
cràtic, i creu que no's pot fiar el seu sosteniment
igualment per l'ingeni q u e
a elements que per la seva tendència política p u l'ha creada.
guin desnaturalisar l'essencia de la seva entranya.
— U n cop constituït un Patronat que s'encarreQ u è té d'extrany, doncs,
gués del nostre Teatre—digué—be fos l'Ajuntament
que'l primer dels nostres poe0 la Diputació, o fill de l'iniciativa popular, podria
tes amb qui hem pensat pera
donar-se l'arrendament a concurs, per l'estil de lo
honrar les nostres planes s i que fa a Madrid l'Ajuntament amb el Teatro Esgui ell? I al pensar així, creguérem indispensable
pafíol, cedint-lo al qui oferís millors condicions
visitar-lo, abans que a ningú també, pera paríar-li
dels nostres afanys, pera demanar-li concells pera
1 aventatges, a fi de que'l nostre A r t dramàtic queseguir més confiats el camí que anàvem a empendés revestit de tota aquella dignitat que nosaltres
dre i solicitar la seva valiosa opinió, sempre intedesitgem.
ressant i justa.
En aquest punt la nostra conversa prengué ja
cert aire de confidència que la discreció ens priva
Ens va rebre afectuosament, amb aquella amable
manera de saludar seca, truncada, que l i es pro- de revelar...
— I de traduccions, don Àngel?
pria. Parlàrem amb ell llargament de coses les més
—Tant poques com possible sia.
oposades; i en la quietut del seu despaig la seva
L'interrogàrem també respecte l'obra que prepara
veu era agradable i suau.
pera estrenar aviat, i ens digué que no està decidit.
El mestre parlava i nosaltres escoltàvem. Va dirDe E l món blau sols ne té escrit un acte, i digué
nos paraules elogioses pera 1 obra que anem a emque, si be's posarà a treballar de ferm, encara no
pendre, i el seu cor s'exaltava i ens exaltava a nosestà ben determinat per cap dels diversos assumpaltres, joveníssims, que reculliem amb respecte les
seves paraules plenes de joventut. Ell troba que la tes que té pensats...
tasca que'ns proposem es profitosa, i això sol es
prou pera fer-nos persistir quan ens sobti un defalliment inesperat.
Agraits de l'acullida, ens dcspedírem del mestre.
Don Àngel no ha perdut mai la fe en el Teatre
EL TEATRE CATALÀ l i estima la deferència que
Català ni ha cregut en la seva crisi. «Potser, d i u , la va tenir-li i els elogis que va tributar-li, i una volta
culpa del que passa es de parlar-ne tant, de crisi».
més s'inclina respectuosament davant la testa gloCreu que, en general, ens preocupem massa de
riosa del gran poeta.

PARLANT AMB EN G U I M E R À
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LA COMPANYIA
DEL /INDICAT
D'AVTOD!/ DDA
MATIC/ CATA-
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D'esquerra a dreta, rengle de dalt: senyores Huguet, Castejón, Roldàn i Mestres (J.)
Rengle de baix: senyores Baró, Boxadós, Fremont, Persiva i Mestres (R.)

mk

oo
D'esquerra a dreta, rengle de dalt: senyors Guixer, Baró, Blanca, Capdevila, Martori, Bardem i Galceràn
Rengle de baix: senyors Puiggarí, Bergés, Tor, Borràs i Barbosa. - A Fangol, el director, senyor Borràs
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ESTRENA A BARCELONA DE "FLORS DE CINGLE"

Ignasi Iglesias

I

MPRESSIONS D E L ESTRENA. —

Quan aquest poema fou representat en el bosc de ca'n Tarrés, de La Garriga, al sortir
l'Iglesias a rebre les aclamacions
del públic digué aquestes belles
paraules; «He vingut a La Garriga a recullir unes branques
pera aixecar Tedifici del veritable Teatre Català.»
I be, el miracle s'ha cumplert.
La nit del dissabte passat fou de
glòria pera la nostra escena, i els
entusiastes i sincers aplaudiments de la immensa generació
que omplenava el teatre, no
anaven dedicats al poeta solament, amb tot i correspondre-n'hi
la major part, sinó a la nova
era—tant de bo fos la definitiva—
de Teatre Català que començava.
El Sindicat no desitja ni necessita res més: l'adhesió incondicional i entusiasta del públic.
Sense aquesta cooperació els majors esforços son inútils, i xorcs
i malaguanyats tots els sacrificis
que's fassin.
El dissabte i el diumenge darrers, la generació invadí el que
des d'avui es per nosaltres Teatre
de Catalunya (abans Eldorado).
De desitjar es que cada dia aixís
sigui i perduri aital entusiasme.

Enric Borràs recitant el pròleg de
"Flors de Cingle" quan l'estrena
a La Garriga

Fot. Brangulí

Fot. Arenas

Fora una vergonya que'ns ompliria d'ignominia si permetíem
que's malogrés aquest nou intent
d'enlairament del nostre Teatre.
Que pensin els que's diuen aimants de Catalunya que negar
l ' a j u d a an els que patriòtica
i desinteressadament s'ocupen
de donar prestigi i fortalesa a la
branca més important de la literatura en tots els pobles es una
manca de llealtat an els ideals
que diuen estimar runa covarda
deserció dels més elementals devers de ciutadania.
Si deixàvem decandir i enfeblir aquesta obra, amb quin dret
parlaríem de la nostra superior
cultura i bescantaríem per tot
arreu la nostra capacitat pera
crear i fer viure una propria
personalitat?
Negar el nostre ap^i an el
Sindicat d'Autors, es un perjuri
i una manca de conviccions. Perquè hi ha un fet extraordinari
a remarcar: quan els que's preocupaven de les coses catalanes
cabien en dues taules de cafè, el
Romea s'omplía i guanyava d i ners l'empresa; més endavant,
fins dos teatres de català pogueren viure i donar, tots dos, obres
que han quedat al cartell

EL

En carnbi, ara
que's llegeix més
eh català, que tothom es o ha sigut
catalanista, que tenim una pila de
mils vots i no sé
quants d i p u t a t s ,
que s'ha fet la Solidaritat i a punt
de començarse la
Mancomunitat s'ha
anat donant fins
ara el cas insòlit de
que no hi hagués
públic pera omplir
un teatre català, i
en cambi, aquest
públic que no va
a veure an en Codina al Romea, tot
i venint amb els
llorers conquerits
a Amèrica, acut al
mateix teatre a aclamar an en Calvo,
actor discret, però
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família, com el d'aquells germans de
f e s o m i a diferent,
p e r ò . . . que's veu
que són germans.
Ja sabem que'l
p r i m e r acte fou
pensat i fins escrit
bastants anys enrera , i això confirma lo que acabem

de dir, que Flors

de Cingle pertany
als primers temps,
a l'època romàntica
de l'Iglesias, però
amb tendència j a
a tractar assumptes trascendcntals,
be s o t e r r a n t prejudicis i supersticions, be honorant
justes i llegitimes
aspiracions socials.
L'obra es bella,
interessant, a r m ò nica de construcció, ben dibuixada
démodè,tn un gende personatges i
re d'obres precisaautor de les ilustracions musicals
El
mestre
Cassià
Cassademont,
exquisida de llenment, que haviem
de Cingle"
Fot. Busquets
de
"Flors
guatge. Els versos
quedat en que ja no
delicats de l'Igleatreien gent ni essias ens fan esperar altres versos, i el poema ens fa
taven d'acord amb l'esperit de l'època.
desitjar nous poemes.
Nosaltres creiem que'l poble de Barcelona omplim
L'ARGUMENT. — El pastor Segimon es víctima
cada dia el Teatre de Catalunya. Si no ho fes, quedel mal nom que tenen els seus pares. El seu pare
daríem desautoritzats, i que els nostres autors i achavia sigut lladre, però d'aquella mena de lladrotors se'ls obligaria a buscar en altres terres i amb
cini noble, si aquest calificatiu val, i la seva mare
altra parla la glòria que aquí se'ls hi nega.
es tinguda per bruixa. Les relacions amoroses d'en
CARÀCTER DE L'OBRA. — Encar que cronològiSegimon amb la Pieht tenen per obstacle aauest
cament sigui Plors de Cingle la darrera obra de
trist record. La Pietat estima an en Segimon malgrat
l·Iglesias, per la seva tendència, per la seva constot, però el pare d'ella, un ric hisendat, no veu amb
trucció i fins pel seu llenguatge pertany a la p r i bons ulls aqueix enllàs. I la mare, pera no ésser
mera època de les produccions del poeta. Per herèamb la seva existència obstacle a la felicitat del seu
tica que sembli la nostra opinió, fins an el mateix
fill, s'estimba, pensant-se endur-se'n amb ella l'esIglesias, nosaltres, si haviem d'aparellar les seves
tigma que'l deshonrava.
obres, posaríem Flors de Cingle al costat de Els
primers freds. Ja sabem que no tenen cap punt de
L ' INTERPRETACIÓ. - No són els artistes del Teacontacte les dues obres, que ni l'ambient es el matre de Catalunya actors excepcionals, però sí lo suteix ni semblanta la forma de ser interpretada la
ficientment discrets pera donar una lluida interseva concepció respectiva, però tenen un aire de
pretació a l'obra, sabent-se tots el paper, oferint

MIQUEL MORAGAS
SALVADOR ALARMA
Autors de les decoracions de "Flors de Cingle*'
Fots. Amadeo i Napoleón
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blic va agrair
l'obra dels pintors.

VESTUARI. —

L'Apeles Mestres, l'eximi l i terat i artista, ha
dibuixat els f i gurins, i no cal
afegir una sola
paraula en son
elogi. Diguem
no més, que la
casa Malatesta
ha seguit dignament els croquis del dibuixant amb la f i delitat que l i es
reconeguda de
molt temps.
L'Ignasi Iglesias va merèixer
els honors del
prosceni al final
de cada acte, i a
l'acabar la representació, foren t a n t s els
aplaud i m e n t s ,
que l'obligaren
"Flors de Cingle" : Decoració de l'acte primer
a parlar. L'IgleDel bocet dels senyors Moragas i Alarma
sias donà visques al Teatre
conjunts notables, i treballant tots amb voluntat
Català i a Catalunya, que foren unànimement coni entusiasme pera realçar l'obra de l'Iglesias i pera
testats.
donar bell començ a la temporada del Sindicat.
El teatre presentava brillant aspecte. Entre la conNostre aplaudiment a tots ells, i com que tots
correncia figuraven les més distingides personalitats
varen dedicar els seus esforços al major èxit de la
en el món de l'art i de les lletres. Solament citarem
festa, no citarem cap n o m : tots compliren com
els noms de l'Angel Guimerà, de l'Enric Borràs,
a bons. Els desitgem que aquesta unitat i aquest
de l'Enric Morera, d'en Casas-Carbó, d'en D o m è entusiasme durin, i no'ls regatejarem els nostres
nec i Montaner, d'en Pompeu Gener, d'en Joan
aplaudiments.
Nualart, i la veterana actriu, glòria de la nostra escena, Agna Monner.
MÚSICA. — El popular mestre Cassià Casademont
ha adornat l'obraambhermoses ilustracions
musicals. T i n gueren bona
acullida els bonics ballets, d i rigits pel coneg u t folklorista
l'Aureli Campmany.

DECORAT. —

N'hi ha prou en
dir que es pintat cfen Moragas i l'Alarma,
i's sabrà lo prodigiós que es de
perspectiva i de
colorit. El p r i mer acte produeix un efecte
i n e s p e r a t . El
natural hi es estudiat amb tanta intrepidesa,
que encara ens
s e m b l a sentir
l'ovació llarga,
llarguíssima,
amb que'l p ú -

mm

"Flors de Cingle"

Decoració dels actes segon 1 tercer
Del bocet dels senyors Moragas i Alarma

EL TEATRE CATALÀ
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TORRE TORRETES", SAINET D'EN JOSEP BURGAS

E

N Burgas ha donat una mostra
més de les seves brillants dots d'humorista amb l'estrena
del sainet Torre To-

El diàleg, elegant
i literari, acredita el
bon gust d'en Burgas i posa de manifest les notables condicions d'aquest disrretes.
tingit escriptor, que
donaran, sens dubte,
La nova obra, que
dies de glòria a l'eses una nota de cocena catalana.
lor que alegra'ls ulls,
En l'execució s'hi
e s t à escrita amb
llueixen, i de veres,
aquella habilitat que
tots els que hi prehi ha en totes les
nen part. H i ha moproduccions que en
ments, sobre tot en
Burgas ha escrit pel
les escenes de conteatre, i per la força
junt, que sembla que
còmica de les seves
el públic va per esescenes i la gràcia
clatar en un aplaudique floreix en el diàment, però s'atura
leg es de lo més fresc
pera no alterar el
que ha produit l'aucaient de v e r i t a t
tor de Jordi Erin.
que'ls actors hi saHi ha moments en
ben donar.
que la realitat hi està
copiada amb tanta
En aquesta obra
traça, que les escehi debutà en Josep
nes que's desenrotBergés, qui des del
llen davant nostre no
primer moment va
semblen de teatre.
apoderar-se de l'aI no obstant, la rialla
tenció del públic. La
Fot. Manetes
us pessigolleja i us
Josep Burgas
seva gràcia natural
fa esclatar sorollosava f e r - l o triomfar
ment per un acudit o una paraula inesperada, i triomfar be, que val per dos triomfs. La
que mai són dites fóra de to ni grollerament. nostra felicitació més sincera.

•D

• • • • • • • • • i
Una escena de "Torre Torretes" : Senyors Martori, Bergés i Bardem, i senyores Verdier 1 Mestres (R.)
Fot. Brangulí

14

EL

TFATRE

CATALÀ

L'ADRIÀ GUAL I LA SEVA OBRA
QUEST home que aquí veus, estimat llegidor, de tracte afable, maneres distingides, caràcter bondadós, paraula serena i reposada, es, potser, la
5/|fl voluntat més poderosa de la
y'ft Catalunya actual,
fe
tfj
Per ell no existeix la paM raula impossible ni li imporm ten els obstacles, perquè abans
ME ha après ha comptar-hi.
No direm que es un fanàtic
W del teatre
català,
perquè'l fanatisme suposa casi
sempre inconsciència i ignorància; però sí que en Gual es
un toçut irreductible que encara que tot i tothom se girés
contra d'ell seguiria imperturbable el seu camí fins a l'assoliment de lo que es. ideal de la
seva vida: la complerta pos-

i

sessió d'un teatre català de
cara al món que arribi per tot
i per tot s'admiri.

En aquest país de les coses
en etern projecte en Gual es
una excepció; té l'instint del
teatre, i an aqaest instint hi
ajunta una cultura extraordinària i un do de continuitat en
la seva obra, que no para fins
aquell límit que la condició humana no pot traspassar.
Cau gloriosament un dia pera aixecar-se encara més gloriosament un altre. Com que
està convençut de que, o no
existirà Catalunya o triomfarà

el Teatre Nacional, batejat a la
bona de Deu, d'un nom ben
clar, que a tots i a tothom s'a-

15 de Janer de 1898, en el desaparegut Teatre Liric,
representant-se Silenci, d'en Gual, i llegint en Maragall el pròleg de l'pbra.
En 10 d'Octubre del mateix any representació en
els jardins del Laberinte de la tragèdia Iflgenia
a Taurida, de Gcethe, traduïda per en Joan Maragall, en la qual en Gual hi representa el paper de
«Filades».
Temporada de 1899 en el Líric—Estrena de

L'alegria que passa. Interior (Maeterlinck), Blanca

flor i La culpable. Aquestes dues darreres obres d'en
Gual són acullides desagradablement pel públic.
En 20 de Març de 1900, en
el mateix Líric, representació
privada de Espectres, de Ibsen
(trad. Casas-Carbó i P. Fabra),
en qual obra prenen part en
Gual, la Carlota de Mena, la
senyoreta Alcalà, en Giménez
i en Puiggarí.
El 10 de Març de 1903 representació admirable, en el
Teatre de Novetats, de la tragèdia de Sòfocles Edip Rei i de
la comèdia de Molière E l casament per força. En aquesta
sessió en Pom peu Gener llegeix una conferencia sobre'1
teatre grec.
La temporada més llarga de
Teatre íntim es la que tingué
lloc en les Arts els anys 1903
i 19'04. S'hi estrenaren les següents obres: E l barber de Sevilla (Beaumarchais); La festa
dels Reis (Shakespeare); Els
teixidors de Silessia (Hauptmann); Margarideta (escenes

del Faust) i Eridon i Amina

(Goethe, trad. J. Maragall); Prometeu encadenat ( / E s c h i l ) ;
L'ordinari Henschel (Hauptmann) L'avar (Molière); Joan
Gabriel Borkman (Ibsen); Cas-

V-i.w

comodi, l'Adrià Gual accepta
aquesta conseqüència absoluta
i l'afirma amb fets, enfront de
la xerrameca dels uns i del defalliment dels altres.
Aristòcrata de temperament,
popularitzà el teatre, no descendint mai a les multituts,sinó
elevant aquestes a un nivell
ont puguin admirar pura i plenament les obres artístiques que
son patrimoni espiritual dels
pobles.
En aquest sentit, la seva tasca d'educació popular i l'innegable tresor que ha aportat a la
nostra cultura nacional són motius suficients pera
fer llustre el nom d'en Gual i mereixedor del agraïment de la pàtria.
Emancipar el teatre de totes traves pera fer-lo un
art digne i elevat damunt totes les arts ha estat
l'ideal que ha mogut sempre l'activitat d'en Gual.
Quinze anys de treball constant ne responen.
Vista en conjunt l'obra duta a terme per l'Adrià
Gual, es immensa, i examinada en detall admira
i sorprèn, duent a l'ànim una admiració envers
aquest home que ha donat a Catalunya moments
de glona immarcible. Heuse-la aquí, aquesta obra:
Teatre íntim—CtlebrsL la seva primera sessió en

sius i Elena (E. Güell); Torque-

Fot. Audouard

mada en el foc (B. Pérez Galdós) i Misteri de dolor (Gual).
Sessions de teatre extranger
a Romea en els mesos de N o vembre i Desembre de 1907
i Janer de 1908. S'estrenen:
Barateria (Andrè de Lorde
i Masson Forestier); Pèl depanotxa (Jules Renard); La mà de
mico (W. W . Jacobí); La llàntia de l'odi (D'Annunzio); La
Victoria dels fllisteus (H. A. Jones), i La campana submergida (G. Hauptmann).

Representacions de la Nova Empresa de Teatre

Català a Novetats (1908-1909): La vida pública
(E. Fabre); Sogra i nora (Pin i Soler): La Baldirona
(A. Guimerà); E l somni d'una nit distin, obra de
Shakespeare amb música de Mendelshon, executada
per una nodrida orquesta baix la direcció del mestre Pallissa i posada en escena amb set decoracions
dels senyors Moragas i Alarma.
Es quasi del tot impossible ressenyar complertament la colaboració d'en Qual en quasi tots els aconteixements de la vida artística de Catalunya: quadros plàstics a Belles Arts amb motiu de les funcions
benèfiques pera la restauració del Monastirde Sant
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Cugat del Vallès; espectacles Graner; representació
del Canigó; idea d'escampar l'art del teatre per tot
Catalunya amb correries artístiques a Terrassa, Sabadell, Manresa, Granollers i Masnou; sessió gratuïta (la primera que s'ha fet a Catalunya), amb la
representació de La campana submergida a Romea, etc...
En més de quaranta conferencies ha propagat els
seus ideals artístics i no ha perdonat ocasió de ferlos efectius.
En Gual volia fer, de tots els elements del Teatre
Català, un sol cos, i no l'han secundat degudament.
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Ara potser se li farà justícia. A Itàlia l i representen
amb èxit immens el Misteri de dolor, i's disposen
a estrenarli La mar brama. A Madrid hi donarà una
tanda de conferencies sobre historia del teatre
i coses de teatre.
Si de tot arreu es solicitat i aplaudit, tindrà ell
i tindrem nosaltres la sort de veure-1 aclamat aquí,
ja que desgraciadament hem de conèixer els nostres
prestigis per les alabances que'n fan els extrangers.
EL TEATRE CATALÀ li rendeix el tribut de la seva
admiració inaugurant la seva biblioteca amb la publicació de l'edició definitiva de Misteri de dolor.

0

0

Tívoli. — Anita la risuena es un nou acert

dels germans Quintero, es un devassall de
gràcia i un primor de tècnica. La música, del
mestre Vives, amb tot i estar sàviament construida, hi sobra. i4mYa la risuena viurà llarg
temps en les taules del Tívoli.
En cambi, la opereta El verbo amar, darrerament estrenada, no durarà. Fou un fracàs al
qual contribuí la descuidada presentació.

ÍNFODMACIONS
BARCELONA
TEATRES
Principal. — La vella comèdia satírica en
cinc actes Rabagas, de V. Sardou, ha estat la
última estrena. El segon acte conserva encara
una forta actualitat entre nosaltres. El quart
i quint resulten diluits i no interessen perquè
s'aparten del primordial motiu de l'obra, que
es la crítica de la falsa política.
La traducció catalana, deguda al senyor Pallardó; es discreta.
Romea. — La companyia que dirigeix l'aplaudit actor Ricard Calvo no ha ofert cap novetat aquesta setmana.
Continúa representant amb èxit algunes
obres clàssiques i del teatre romàntic.
Teatre de Catalunya. — Des del dissabte
venen representant-se diàriament Flors de Cin-

Novetats. — El dimars passat inaugurà una
sèrie de set funcions l'aplaudida primera actriu Roser Pino, com a tournée de despedida.
En parlarem la setmana entrant.
Espanyol. — El drama social en quatre actes La Prisión, original dels senyors Duarte
i Qalvez, que'l retiraren de l'empresa del teatre Espanyol de Madrid, ha obtingut un mitjà
èxit.
Els autors han vist d'aprop els episodis
que traslladen a les taules, però resulten exagerats, i els personatges no's distingeixen per
l'acabada pintura moral. Sobressurten els actes primer i segon.
Nou. — Continúa representant-se amb èxit
l'opereta La casta Susana i Anita la risuena.
El popular actor Santpere es sorollosament celebrat en el paper de «Qaro Faroles», tant i m portant com el de la protagonista.
Els demés teatres mantenen el genre melodramàtic o de varietats a que's dediquen.
Veurem si la setmana entrant serà més pròdiga en novetats.

gle i Torre Torretes, amb èxit gros i força con-

correncia.
Però l'empresa no s'atura en lo de fer feina.
I ja assaja valerosament L'estiuetde Sant Marti, idili en tres actes de l'Apeles Mestres, i El
pintor de miracles, sainet d'en Santiago Rusinol.
L'obra de l'Apeles es l'escenificació del poema seu del mateix títol, i la d'en Rusinol fou
estrenada a Girona fa poques setmanes, amb
un èxit dels que no s'obliden.
Que la companyia del Sindicat posi a contribució els seus mèrits pera que les obres
llueixin, i entre una cosa i altra, tant complementaries, el públic seguirà trobant-se be al
teatre de la plaça de Catalunya.
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MADRID
En Marquina ha estrenat El Rey Trovador, a la
Princesa, i ha tingut un èxit.
Apart el valor de l'obra, coneguda ja dels barcelonins, ha contribuït al triomf l'interpretació que hi
han donat la Guerrero, en Thuillier i en Díaz de
Mendoza, els quals digueren els seus papers tal
com ells saben dir-los.
La crítica en general troba inferior aquesta obra
a les anteriors d'en Marquina. Però l'èxit ha estat
gros, i així cal consignar-ho.
A l'Espanol, res de nou. Fóra en Borràs, el
públic s'ha retret quelcom, malgrat la bona interpretació que en Ruiz Tatay dona a alguns dels t i pus que interpreta.
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L'Enric Bernstein, el celebrat i discutit autor de

La Rajale, Le voleur, Samson, Israel, La griffe,

acaba d'obtenir un èxit sorollós amb l'obra dramàtica L'Assaut, estrenada al Gimnasse.
L'estrena d'aquesta obra oferia ja un interès remarcable: l'audacia d'en Bernstein al comparèixer
de nou davant d'un públic que l i podia ser hostil
(per ser jueu en Bernstein, vergonya per França!)
i la reaparició de l'eminent actor Lucien Quitry.
L'Assaut es una obra que apassionà i toca totes
les cordes del sentiment. A n el públic parisenc l'ha
entusiasmat aquest drama, i , en cambi, estem segurs que a Barcelona no arribaria a assolir ni un

bon succés d'estime

L'argument es aquest: Alexandre Mérital, polític
eminent i en plena popularitat, es estimat, malgrat
ser viudo i passar dels 50 anys, per la Renée de
Rould, casi una nena. Després de mil lluites, se decideix ell a correspondre an aquest amor, quan l i
es precís, de prompte, defensar el seu nom i honra
devant l'acusació que l i feren els seus enemics,
duts pel senador Frépeau, d'un pretès delicte de
robo comès en la seva joventut.
En Mérital surt victoriós de la prova i obliga
a tothom a reconèixer la seva ignoçencia que havien
començat a posar en dubte els seus amics més íntims i fins els seus mateixos fills. Solament] Renée
no s'ha sentit enfeblir la seva estimació envers
Mérital. La consciència d'aquest l i fa dir an aqueixa
noia ingènua i amorosa, an ella sola, que la falta de
que se l'acusa es certa; que anys endrarera, en un
moment d'inconsciència ell va robar una cantitat
i que aquest delicte l'expia encara.
Davant d'aquesta revelació, la Renée, que es tota
amor, s'aferma més com a seva.
— Amb el nom de Aux Jardins de Murcie continua representant-se amb gran èxit a l'Odéon el
drama Maria del Carmen, del nostre Feliu i Codina, traduit per Carles de Batlle i Antoni Lavergne.
— Han obtingut èxit t a m b é : A Varietées, Le
bonheur sous la main, de P. Oavault; a l'Odéon,
Esther, d'André Dumas, meravellosament presentada; al Théàtre Cluny, el vaudeville L'enfant de la
panne, de Guyon i Hamilton.
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NOTICIES

N un dels números pròxims EL TEATRE CATALÀ
publicarà un treball inèdit i escrit exprofés pera
nosaltres per don Àngel Guimerà. També l'Iglesias
ens n'ha promès un, i , degudament autoritzats, podem anunciar la colaboració de don Apeles Mestres, d'en Martí Giol, d'en Pous i Pagès, d'en Josep
Morató, de l'Emili Tintorer, de l'Alexandre Plana,
dels germans Corominas Prats, d'en Manel Folch
i Torres, de l'Adrià Gual, d'en Josep M . de Sucre,
d'en Joan Puig i Ferreter, de l'Ambròs Carrión, d'en
Rafel Marquina, d'en Joan Malagarriga, d'en Lluís
Via i d'en Joan B. Espadaler.

E

N Tirso Escudero, l'empressari del Teatre de la
Comèdia, de Madrit, portarà al nostre Novetats, durant la vinenta primavera, dues notables
companyies extrangeres.
La primera serà la del Gran Guignol, de la que'n

forma part la eminent actriu Sainati, que ara, a Itàlia, està fent una creació del paper de Mariagneta
del Misteri de Dolor, d'en Gual, qual obra es segur
representarà a Barcelona.
Després, actuarà la companyia que dirigeix el
primer actor Flavi Ando, conegut ja del nostre p ú blic per haver vingut ja fa anys a n'aquesta ciutat
junt ab la genial artista Eleonora Duse.

L

'Apeles Mestres ens ha donat una bella mostra
de l'entusiasme amb que va rebre la nova de
la publicació d'EL TEATRE CATALÀ, escrivint expressament pera aquest primer número la poesia
Teatre íntim, que amb els honors deguts insertem.
Ell ha promès sovintejar les fineses i nosaltres l i
hem rendit, una volta m é s , testimoni d'admiració
i afecte.
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N Josep Burgas està malalt. Això va impedir-li
assistir a l'estrena de Torre Torretes i rebre'ls
aplaudiments amb que'l públic va celebrar la seva
obra.
Fem vots perquè aviat pugui abandonar el llit
el notable escriptor, a qui tant estimem els d'aquesta
casa.
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N Borràs, l'Enric, el colós, se troba entre nosaltres. Ve de Madrid, triomfant. I ara's prepara
pera anarse-n a Amèrica novament i novament vol
triomfar. I triomfarà, perquè ell es dels elegits.
Durant la seva estada an aquí, donarà una sola
funció, que serà a benefici dels que ha deixat desamparats la mort den Jaume Martí, aquell venerable actor que tant havia lluitat al costat d'ell.
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i l públic ens ajuda, colaborant a la nostra obra
desinteressada, farem d'aquesta Revista un museu de documents del Teatre Català que servirà pera
dir al món quina es l'empenta de la nostra art dramàtica.
Ara mateix, totjust nascuts-i davant d'aquestes
pàgines aont no'ns hi cab res de lo que h i destinàvem, ja pensem en la glòria de fer un número dedicat an en Soler i Rovirosa, el nom del qual ha
retret tant bellament l'Apeles Mestres, demanant la
rectificació de l'injusticia comesa als seus mèrits
per la nostra ciutat no aixecant-li un monument
que'l perpetuí tant dignament com mereix la seva
memòria. Pensem en lo hermós d'un número tot
ell ple de les obres fortes del gran mestre, reproduint en colors bocets, apunts, coses definitives...
i ja'l donem per fet.
Una altra de les nostres iniciatives serà dedicar
números complerts a cada una de les figures glorioses de la nostra escena.
Se'ns acut, de moment, el record del gran Iscle
Soler i de la gran Agna Monner i ens sembla que
la seva estela ja no'ns ha de deixar en repòs fins
que l i sia pagat el deute, i el projecte va prenent
l'aire de cosa feta.
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RÒXIMAMENT debutarà en el Teatre Municipal
de Perpinyà i en el Principal de Toulouse una
companyia de la que formaran part les primeres
actrius Concepció Llorente i Mercè Ferrer.
A. ARTÍS, impressor-Balmes, 54; Barcelona : Telèfon 2689

