
23- Edifici El Nostre Teatre, de València- (L’Horta)

El  Nostre  Teatre  va  obrir  la  seua  seu  al  carrer  de  Pi  i  Margall  de  València,  hui
Russafa, fundat per l’empresari i escriptor afusellat pel franquisme a Paterna en 1940,
Vicent  Miquel  Carceller,  home  significat  pel  seu  radical  anticlericalisme  i  unes
fermes concepcions valencianistes. Fou inaugurat amb molt d’èxit, el 14 d’octubre de
1933, amb obres de J.L. Almunia i F. Melià (Rialles i  Ratolins de casa rica). La
singularitat  d’aquest  teatre  respecte  a  la  resta  de coliseus  de  la  ciutat,  era  el  seu
propòsit inicial de programar únicament obres en valencià, d’afavorir un teatre propi
en llengua pròpia, tant de nova creació com traduccions d’obres conegudes.

El Nostre Teatre va començar la seua activitat teatral amb la representació de Rialles
i Ratolins de casa rica,  de J.L. Almunia i  F. Melià.  També els hòmens ploren de
Manuel  Soto  Lluch  (estrenada  en  1934),  Distints  modos  de  pensar d’E.  Beltran
(estrenada en 1934), Els fills del poble de Francesc Barchino (estrenada en 1936), etc.
Amb l’arribada de la guerra i, amb ella, de la capitalitat cultural de la República, cosa
que comportava la presència de milers de persones castellanoparlants entre refugiats i
funcionaris,  la  programació en valencià quasi va quedar reduïda al Nostre Teatre,
encara que amb èxits de públic molt notables. Foren singularment taquilleres Cap ací
amunt anem i  La bolchevique del Carme, de Peris Celda, Nostra Natatxa, traducció
realitzada per Enrique Beltran de l’obra d’Eduardo Casona, estrenada l’1 d’octubre
de 1936, Pare vosté la burra amic, València a palpes i Els fills del poble, les tres de
Francesc Barchino, les quals van arribar a representar-se més de tres-centes vegades.
Foren, sens dubte, les més aplaudides del moment a València i a Alacant.

«Teatre  popular  i  art  compromés  a  València,  capital  de  la  República»-  Ricard
Bellveser


