BONA LLEVOIÍ
societat catòlica, la Associació Cdiasancia, tenia un bon teatre i rma
Secció de Joves de força bona voluntat, si be no amb masses disposicions pel conreu del ari de
Td!ía.
Aquells joves son avui els principals actors de la Companyia que
ha aplaudit Malgrat en la primera
representació del Foment Cultural.
Varen tenir una constància quasi
heroica i aixóís ha posat a l'altura
artística en que eslau.
Però això es io de menys pel
nostre cas. Lo que ca! considerar
es que si pregunteu a yran part de
amics de Calella UÍ, diran que
aquells joves no sols sostenien ara
últimament a una societat catòlica,
sinó que s'havien fet un públic seu
i que aquest públic sortia en gran
part de aficionats el cine sobretot .
sense que malbaratés la reunió familiar per que moltes noies que
eren a teatre al cosïsí de la mare.
sinó al cine, haurien :Mgut al pas-,
eig o al carrer amí) l'amiga o u
darrera dels joves.
I sabeu com se'l va fer aquest
públic?
Sovintejant les funcions, fent-ne.
gaire becada festí!...
i <",no creieu qu'aixó es també
•una gran obra social?
Jo crec, doncs, que'n els llocs
on, de fet, ja no exisíeix la vida de
família i !a joventut en genera! es
alreía pels espectacles de nuil genero, com per desgracia sucseieix
en molies viles i ciutats, es molt
pràctic organitzar funcions en soçietais catòliques i sovintejar les
!an quanï les cirçumpsíarsciea ho
aconcellin.
Per a iní es una forma d'afogar l'abundor del nia! amb la del be.
Lo que jo no sconcellaré mai
i'm sa» molí de greu que societats
que jo he estimat molí caiguessin
en aquest defecte -que s'acontentin
amb diversions .$ no fossin res
més.
Per a nsi una societat catòlica
que tingui cafè i teatre i no tingui
res més ni Aspiri a res més, ni res
triés intenti, no .fa gaira honor al
seu nom, ni mereix ésser exaltada;
però, si en l'acció social, rel ligio-
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sa, obrera i patriòtica desplega ies
energies, deixeu-li que ofereixi diversions honestes al públic, sempre en consonància amb les exigències de la localitat; que l'obra de
proselitisme que amb elles farà, li
aplanarà'l camí per a deixar sentir
la seva iníiuenJa benefactora en
esperits qu'aiiramení no'l sentirien,
o per a conservar sota'ls plecs de!
seu peno o una joventut que, en
ella s'aburriría.
Per a mi aquesta es i'ciïsenyença dels fels.
Aquest es el me1.! crileri.
Si'l Sr. Dotras..., o i;n diire. cl
creuen equivocat espero que rn'ho
faran veure.
Qui mes hi sàpiga, que mes hi
digui,
Mn, ï-BANCESC GAY, Pbre.

màtiques, formades aquestes darre"
res per noies casadores, lo més
elegants possible; per senyoretes»
que en els balls i reunions son les
més distingides i obsequiades.
Si Io que ha fet una d'aquestes
associacions en un poble de quin
nom no volem recordar-nos, ha
vegessin fer en e! seu els respectables comeníadors del nostre article»
segurameni que ÒC sentirien, com
nosalíres, apenais a presencia d'un
espectacle fan poc edificant com
resulta la presencia de donçe'les
pietoses en l'escenari, pera rebre
c!> dphniíos ci'abigarrades concunencies s les felicitacions caramelios de's joves cultes.
Aquest es cl teatre quina reprobació constitueix la única finalitat
de les nostres «Pcítexions». Estem
completament conformes amb tot
io que respecíe a la actuació de
Patronats i escoles dominicals.
Centres i Foments catòlics esposen els nostres comenradors en els
seus substancioses escrits; però
Aclarant un punt
volem consignar una vegada més
que cl teatre moralitzador de senyoDos distingits i respectables retes pietoses ens ha causat sempublkisúiü venen ocupani-se en pre repugnància. 1 com tenim oferaquet-» setmanari del article que, ta anys ha la nostra modesta ploma
amb el fífol de «Reflexions,» vàrem d la defensa de les sanes costums
nosoiírcs publicar-hi, 1 com sia que populars, ens hem cregut en e!
dits escriptors atribueixen a la nos- deure d'emetre sobre aquest teatre
Jra publicació un aícanç qu'esta la nostra censura, la nostra opinió
molt lluny de tenir, ja que segons desfavorable.
sembla, ens.consideren enemics del
Les doncelles educades per el
teatre moral, a pesar de que en el
modernisme
aparaíosarrient pietós
nostre.article declarem io contrari,
podran,
ser
fan presentables, tan
ens pïau fer avinent que durant
iota ÍÍÏ nostra joventut fórem coo- cultes i tant artistes com se vulga,
peradors entusiastes d'aquest íea- però en ei nostre concepte, estaran
tre, en el que veiem avui amb com- sempre molí lluny de semblar se a
placcncia cooperar-hi els nostres n'e! tipo de la bona filla de familia,
fills. Lo que a nosaltres no'ns plau- no se semblaran jamai a n'e! tip»
ria,lo que jamai consentirem es que idea! de la dona cristiana.
JOAN DOTRAS
les nostres filles s'exibeixin en cap
teatre públic, com hi fan exhibiries
seves actrius i canlantes certes
associacions pietoses que pretenen
viure ocullides sota e! mantell de la
Verge.
Aquestes associacions artísíiccuitural religioses, fundades i dirigides casi sempre per unes quantes
senyoretes que en el seu temps
varen fer divertidament la joventut,
organitzen seccions chorals i dra-

