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Envers el nou 

Teatre
LA ESCENOGRAFIA

El problema teatral d'avui és essen* | 
cialment mecanic; fins els problemes j 
técnica de la seva composició literaria I 
son mecánica. Si en el teatre existeix la ¡ 
ficció, aqueata demana perfecció. Si l’en- 
gdiiy éa burd. el convencionalisme no no 
soporta i tot ea derrueix. La representa- 
ció acaba i comenga el ridicul.

Quan més difícil sia portar i exaltar 
la realitat del truc, tant més será exi
gida la perfecció del trucatge. Avui, a- 
questa exigencia imposá la rapidesa en 
cls truca; heus ací el problema que deu 
estudiar-se.

Bragaglia, el més interessant escenó- 
graf modern, és deis que consideren que 
per la renovació del teatre, és impres
cindible una cosa: renovar Tescenari. I 
no recula davant les teories més raona- 
des o més raonablea; porta al seu esce- 
narí tota innovació, tota possible reno- 
vació plástica.

El camp d’experimentació fou el “Tea
tre del Independents'*, que es fundá a 
Roma fará uns 14 o 15 anys. El seu 
coDcepte ideológic, ampliament desenrot- 
liat en el seu teatre era aquest: L*au- 
tor teatral no és sinó un deis elementa 
del teatre. Es necessari, peró no impres
cindible. L’autor no deu ésser el tira de 
respectacle. sinó que necessita de la col- 
laboració easencial deis aparells escé- 
nics diversos i la seva tasca ha d*estar 
perfectament coordinada amb Tobra del 
“meteur en escena”, que no deu subordi- 
r.ar-se al comediógraf o al dramaturg.

Les normes escéniques modernes, va- 
tiades i complexes, ben inspirades en el 
modern art o en els "complexes plástica 
H'ovibles", de Jacopo Baila i F. Dapero, 
com diu Bragaglia, que vol prendre ais 
tusaos tota possible originalitat, o bé 
inspirades en el remotissim art escénic 
grec, van ocupant els millors i més im- 
portants teatres del món. Pero a penes 
tls nostres.

A vegades, aqüestes normes escéni
ques senyalen escenes construídes, no 
pintados, i de molt diferenta acomoda- 
tió com en el teatre Kamemy, en les 
que ademés, una curiosa iUuminació 
combinada i efectista, produeix l’entona- 
cíó i ambient que es precisa. Altres ve- 
Fades, les escenes han estat conseguidos 
Pat mitjá de senzills bastidors plans, im- 
móblls, de diversos tamanys l d’un color 
gris opac, en els quo es tallen els prac
ticables necessaris i convenients, fines- 
ttes i portes per ais interiors, logrant-se 
cls exteriora de la forma més pura i sin- 
tétlca (per exemplc, coHocant davant 
'ma simple cortina que serveix de fons, 
t’ua barana i uns te.stos).

Aquesta austera decorats produeixen 
Í**andio6os efectes per com está de jus- 
tament estudiada 1?. deguda coHocació 
*̂ ols Plans.

Sense anar més lluny, l’obra moderna 
teatre flamenc no és en realitat al •

Medilacions Iliures

ELS HONORS DEGUTS ALS HEROIS

tre cosa que el renaixement de la forma 
espectacular dramática de l’época mit- 
javal, que tenia com a característiques 
la concisió i el sintetisme, i en les que 
l’acció es limitava, en la majoria deis 
C8SSOS, a la successiva coUocació deis ac- 
ters, en una o altra part de Tescenari 
üividit idealment en plans que simbolit- 
zaven esquemáticament els diversos llocs 
i moments en que es desenrotllava l’ac- 
ció. En aquest sentit es donen actual- 
ment representacions en el teatre fla
menc. En el seu escenari, per exemple, 
una part representava. Tinterior d’un pa- 
lau, on el fons practicable deixa veure 
un carrer: a un i altre costat, unes plan
tes indiquen un camp o un camí. Els 
e.ctors situant-se en un o altre punt de 
1 escenari, van represeiitant les diverses 
escenes de l’obra, i és el més curiós que 
la varietat en la forma escenográfica no 
perjudica a la necessária unitat escéni
ca. ni distreu ni confon: ans al contrari, 
és més formal i més exacte Texpressió 
plástica de i’obra.

Vol dir aixó que el teatre toma a les 
primitives normes escéniques? Ningú 
s'atreviria a assegurar-ho formalment. 
Car l’art escenográfic, al renovar-se, re- 
coUeix, en vista de rexperiéncia del pas- 
f-.at, l’aprofitable d’ell Tútil per no aros- 
segar-se, donant per inútils les formes 
anacróniques que rcstulticia d’una part 
del públic, —que s’entusiasma amb deco* 
racions que són com immenses postáis 
iUuminades— ha situat com a verita- 
bles, ans es renova i evoluciona cada 
cop amb amplitud més insospitada. Evo- 
lució incompresa a la que no es presta 
la deguda atenció que a l’estranger l’hi 
concedeixen quants són aimants d'a- 
questes qüestions. No és, certament, 
perqué hom es pensi que dos, quan 
menys deis innovadors, són espanyols, 
ai mirar dintre els nostres escenaris 
plens de mesquinessa, d’anacronismes, 
encara amb els fastigosos telons més 
bruts per la porquería i el temps, ni les 
bambalines i bastidors de tela i paper 
pintat que va portar el segle passat (se- 
gle de decoracions pompiers i del meti- 
culós verisme, de Tabarrocament orna
mental i de l'exacte realisme de la re- 
presentació plástica de les escenes).

Les noves tendéncies estetiques senya
len rinnecessari de l’escenari iHusori i 
convencional del teatre deis nostres dies. 
I/escenari modern ha de deixar de ban
da la totíeráncia balumba de bastidors. 
Es necessita avui que Tactor treballi en 
un medi modern que sia real i corpori, 
no pintat. Es segueix la tendéncia de la 
plasticitat escénica, tot ha d’ésser efec- 
tíu: columnas, baranes, cases, arbres, 
mobles... etc.

O escena realista, o simple escenari re- 
t.allat per cortinatges amplia, entonats i 
plens d’un sentit etera...

J . R. Tuset.

Tots els homenatges i demostracions 
de gratitud que sien tributáis ais heroics 
inilicians que lluiten ais fronts de com- 
bat, ens semblaran sempre pocs. car per 
molt que es fací per tal d’honorar la se
va memoria, mai es fará res que estigul 
a Tallada deis seus mereixements. Vo- 
lem dir amb aixd. que trobem molt na
tural i posat en la raó que el poblé es 
niovUitzi en mansa per tal d’assistir ais 
enterraments d’a<|uests germans nostres, 
quan les seves despulles reben térra ací 
a Tarragona.

Aixó. pero a banda, ens heni pregun- 
tat mantés vegades a nosaltres matei- 
xos si és prudent i si convé des del punt 
de vista deis moments que vivim, la sls- 
tematit'/ació d*aquests enterraments es- 
pectaculars de milicians a ciutat i si real- 
ment són indispensables per a la major 
gloria deis catguts.

Alió que considerem evident, és que 
en el curs d’una guerra qualsevulga, tan 
important com mantenir viva i optimis
ta la moral deis elements del front, és 
iiantenir en el mateix to. la moral deis 
ciutadans de la reraguarda. Especial- 
nenty la deis famiUars deis Uuitadors. i 
la deis possibles Uuitadors de demá i de 
es seves families respectivos.

També és evident que són molts els 
que tenen la suficient enteresa per tal 
do no donar a certs esdeveniments ma
jor importancia de la que tenen en reali- 
ta t  L’enterrament a  ciutat d’un milicia 
caigut gioriosament on la Uuita, por ells 
no comporta cap motiu de decandimont 
ni pot presentar-lo. H¡ ha dret, peró, a 
esperar de tota la massa clutadana en 
la qual tant pesen els batees de Tánima 
femenina el mateix grau de fortitut i 
d’enteresa?

Sense necessita! de descendir a altres 
detalls que no fóra discret adduir. aca
baren! manifestant que nosaltres pre- 
veiem per al futur una glorifícació col- 
lectiva deis herois del poblé catguts en 
la Iluita, mitjancant Tereccló d*un nio- 
nument que perpetúi a la vista deis bo
rnes Iliures de tots cls temps, la seva 
sagrada memória. Aquell día, que será 
el dia del tríomf, és quan tot el poblé 
podrá rotreMs el grandiós homenatge 
que mereixen i que els retrá, ben segur, 
teta la llumanitat.

LUDOVICÜS.

Posi scriptum al cempany Pallach

Acceptat el punt de vista de Tadap- 
tació en lloc de la traducció. Com so
lucionar, peró, el problema deis milers 
i milers de noms sense adaptació feta 
i que ningú s’atreveix a fer? Es que hem 
de complicar la Geografia peí gust de 
retre cuite a Texcepció?

Altrament: Ens podría fer gaire goig, 
amic, que cls castellans amb Texcusa 
d’adaptar al seu idioma la nostra no- 
nenclatura geogp*áfica estrafessin alió 
que nosaltres hem de voler veure, natu- 
ralraent, respectat en forma íntegra i 
respectuosa ?

En una paraula: Estimem que aquest 
assumpte pot teñir una fácil solució en 
la següent forma: Tinguem sempre per 
les nomenclatures geográfiques alienes, 
aduell mateix tráete de respecte integral 
que nosaltres hera exigit sempre envers 
la nostra. Ni un xic més ni un xic menys. 
Coincidim ?

L.

Les noves zones de 

guerra de Madrid

Madrid, 19. —  Per una ordre de Guer
ra, s’estableix com a zona de guerra els 
territoris compresos en Ies línies avan- 
qades de les nostres forces, i que són; 
Navahermosa, Orgaz. Mora, Yepe, Aran 
juez. Sesea, lUescas, Trinyan, Navalcar- 
uero, Brúñete, Valdemorillo, Colmenare- 
jo, Galapagar, Estació de ViUalba, Man 
zanares el Real, Cabanillas de la Sier
ra, Torrelaguna, Cubillo de Usero, Usa
nos i Alcalá d’Henares.

Per un altre decret es crea la Secre
taria de la Comissaria general de Guer
ra i s’hi designa Felip Pretel i Iglesias.

Acte simpati- 
quíssim deis 
cees i invá- 

lids
Demá, a les quatre de la tarda, la So- 

cietat d’Inválids de la nostra ciutat fara 
Tentrega solemne del primer cotxet a 
un associat, Tinválid Angel Comí, del 
Barrí Marítim. Per tractar-se del pri
mer acte d’aquesla naturalcsa es reves
tirá de ĝ ran solemnitat. Hi assistirá el 
Consell directiu i la major part d’afi- 
lials. L’entrega es verificará al café de 
Cascaró.

La Societat dTnválids i el poblé de 
Tarragona han fet una gran obra. La 
primera perquñ ha encarrilat aquest mo- 
\iment altament humanitari, i el segoii 
perqué sense la seva coUaboració no 
hauria estat possible que els nostres in 
válids recollissin aqueta sabrosos fruits.

A propósit d’aquesla primera entrega, 
•'t la qual seguirán d'allres, tot seguil 
(tue ho permeti la sit nació económica de 
i’entitat, ens plau aconsellar a tots cU

1 P R O P A G l n

larragonins que no deixin d’adquirir els 
cupons que diáriament venen els nos- 
tres germans inválida. Amb Tadquisició 
deis mateixos, s’aconsegueixen diverses 
fínalitats: dotar d’un joma! i del mate
rial indispensable ais inválida, amb la 
qual cosa no trobeu a mancar tant la se
va normalitat física o sia fer una obra 
huminatária i d’assisténcia social, treu-

Són transferídes al mi

nistre de la Governa- 

(ió les facultats (onfe- 

rídes ais milítars

Madrid, 18. — En virtut d’un deoret 
del Ministeri de la Guerra són transfe
ridos al ministre de la Govemació les fa 
cultáis de Tart. 171 que el Codi de Jus
ticia Militar confereix a les autoritats 
inilitars. En virtut d’aixó, aqueU podrá 
dictar els bans ala quals aquell precep
to fa referéncía i que regiran a les po- 
blacions que per aquell són determina- 
oes.

re la mendicitat i fer oposicions ais cinc 
duréis diaris.

Tenim la complerta segúrela! que e! 
poblé de Tarragona, que tantos provee 
ha donat sempre del seu esperit generós, 
seguirá coUaborant. com ho ha vingut 
fent fins ara, a Tobra esplendorosa por
tada a cap pels cees i inválids de la no^ 
ira ciutat.

E ík iiifants en la fesia d'liomcnatge ais marinera russos axiibatié 
a Barcelona en e! vtUxcll “Ziaryjiin”.

’ (Foto “La Humanitat”)
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