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PERSONATGES:

C R I M

E L LLADRE,

L'N POLICIA.

L'HOME.

E L CRIAT.

L IIOME SEGON.

ACTE

LA CAMBRERA.

L A DONA.

UNIC

Primera escena
lialmaríií lilanquinoía. Al fons. vers l'esquerra, finestra. Es de nit. A la lateral drela,
puna praclicablf. Moblai·;)1 lleuger. L'Home, en pijama, fa gimnàstica d'esquena al públic.
LLADRE

(Per la porta. A v a n ç a unes passes, sigilos, pistola en m à . S'atura
i dirigeix la vista vers la porta. A mitja veu, a algú de dintre.)
Ajaçat no, però lleuger de roba.
HOME

( I m m ò b i l , afectant tranquil.litat) E l revòlver està descarregat.
E l vaig trobar en el jardí.
LLADRE

Allà una finestra que d ó n a al jardí. (Després de mirar novament
vers la porta i somriure.) E t procures a l'hivern flors naturals?
HOME

A niés de finestra és mirall...
LLADRE

(Dispara. L'Home cau mort. Se l i apropa, desant-se l'arma. B u r leta.) A m b una branca tan meravellosa a la boca. aprofitaré totes les ocasions, encara que n o m é s sigui per saludar-te amb el
barret. (Cridant en direcció a la porta.) Vols ajudar-me a portar
la velleta ? (Entra el Criat, corpulent, amb lliurea, i es carrega el
c a d à v e r a l'espatlla. Ajudant-lo.) A m u n t ! A r a ! l'oca cosa m é s
que un (ronc d'arbre buit per tiins.
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CRIAT

(Sortint.) Gran gener de la seva vida...
LLADRE

(Regirant els mobles.) Mai no he vist des del bressol una herència legítima. (Pensant, i m m ò b i l on c a i g u é l'home.) Recorda : una
forta estrebada i l'arma li fugi do les mans. (Frega el pezi a terra
lentament.) L a millor manera d'esborrar les taques de l'estora.
(Al llindar de l a porta.) C o m e n ç a a ploure...
S'alça el coll de l'americana i surt de pressa.

Escena segona
Sala rica. L'Iloine segon i la Dona as·tfgiits comodamirnl en bulai|iie> enÇapÜttdM. La
Cambrera avança pel fons. Uc sobte tot a les fosque». Pausa curta. Es tornen a enceadn
eU llums; un Policia ha fet funcionar l'interruptor situat a l'esipierra, prop de b u t í d o n .
L'Home i la Dona ban deaapareáut.
CAMBKERA

(S'ajup rera un sofà. S'alça brandant un espantall dels ocells.)
Veig que són m à n e c s d'escombra vestits.
JOAN BHOSSA
Juliol del 1945
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Leónidas Massine sueco! oportunament eom a
ballarí al perturbat Nijinski. Massine és potser
avui dia la figura mes interessant del ballet, lia
preferit sempre la eoHaboració dels pintors a la
dels músics. H a provat tota classe d'experiències
amb fames, cubistes i surrealistcs. La música,
tan sols un element complementari, l'ha trobada ja resolta en les partitures de Tebaïkowsky, en les de Wagner, Beetboven, Brahms
0 Berlioz. Massine t é un veritable sentit de les
masses, no oblidant però la funció (jue pertoca
a cada dansarí. A desffrat de les discussions que
ha promogut, ens sembla que EU Presagi» és un
dels ballets nies valents i més dinàmics que mai
bem pogut veure. La tècnica i la inspiració coneorden amb encert en cada dansa i , per damunt
de tot, en aquestes desfilades arquitectòniques
dels guerrers junyits inevitablement al Destí.
Contrastant amb la quasi pura abstracció dels
Pretaffis bem conegut un nou ballet de David L l chlne d'un realisme ferotge i espantós. La i n triga de Francesca de R m w i i no |H>dia ésser explicada més ampulosament. La música en ressegueix els contorns fins al paroxisme. I,es passions
bi són violentmcnt remogudes; els dóna una
força més notable encara el fet d'intercalar
hi una plàcida bistória d'amor amb àngels davallats d'una pintura de Fra Angélico.
No cal oblidar el nom de Serge Lifar en les
files dels primers coreògrafs d'avui dia. A Lifar
se l i han retret moltes coses, principalment
aquest afany de proclamar-se ell mateix com a
i'ix principal de tota acció. Tenen importància els
seus intents de ballet atonal com és el cas d'/enr.
Aquesta ba estat fins ara la trajectòria del ballet. Ignorem les darreres aportacions dels escenaris anglesos i americans. Sembla, però, que
aquest art no ha perdut gens el seu vigor. Es
poden dir. encara, moltes coses. I.es deus del ballet són mentrestant noves i fresques, les dimensions incommensurables. Contra la inèrcia palpable de I esperit creador es desclouen avui nous
recursoSf noves i>ossibilitats. Uns llibrets per a
ballet de Joan Brossa han caigut a les nostres
mans. BI jKX'ta branda les formes m é s punyents
amb el seu Gomtntoc. IX'scorre la cortina en un
món de misteri insondejable, perpetu, amb les
seves insospitades melamòrfosis de moviments i
de colors. Cada escena és una lliçó do prestidigitació : assenyala el joc però no la trami>a n i l'engany, mentre una pausa corrobora el m à x i m silenci de les coses dites.
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Bfis

JEAN-PAUL

SAHTHE

L a filosofía hace tiempo que dejó de ser la ciencia que solamente se
ocupa de una determinada categoría de conocimientos. Actualmente es
la clave y el principio de todo conocimiento y ya nada ostenta probabilidad de certeza si antes no ha pasado por su tamiz y se ha sometido al
más profundo análisis.
Hoy es objeto del conocimiento IMosófieo cualquier manifestación vital, desde la m á s pura del pensar hasta la más cotidiana y vulgar. Todo
se ha vuelto sagrado y todo aporta su punto de claridad a la gran incógnita que es el mundo.
Quizás sea preciso que aclaremos algo lo que significa: pensar filosófico. E l pensar filosófico, en contraposición a cualquier otro pensar, es
hacerse cuestión de sí mismo, no en el sentido lógico, sino metafísico;
cuando el pensar se pregunta por la autenticidad real del objeto que lo
llena.
De la ciencia, por ejemplo, podemos decir que toda ella es la certificación del comportamiento de sus objetos, pero prescindiendo del objeto
como tal, de su idea. E l arte, otro ejemplo, también se hace cuestión de
los objetos que lo integran: formas, colores, espíritu que le asiste, pero
no se pregunta por su existir como actividad, que es su objeto real. Procede la actividad del arte, existen realmente objetos diferenciados, estas
son preguntas de genuína cepa filosólica.
Como también nos hemos de preguntar por el valor de todos nuestros
actos, por la consecuencia que han de reportarnos en nuestro plan vital
y lo que se busca es la justificación de la vida, la única fuente de conocimientos que es capaz de poder dar razón, si existe, siendo la que se hace
cargo de la proyección eterna del mero suceder. Esta es la responsabilidad que asume la filosofía.
Por ello, los filósofos más conscientes se han enfrentado con la primera fuente de estos materiales que nos han de dar justificación de nuestra extraña condición. Uno de ellos, Sartre, ha escogido como tema principal de su investigación, los actos m á s simples y vulgares del vivir cotidiano y encarándose con ellos está procurando sacarles todas las trascendencias posibles que les asistan. Esto no ha privado que su pensamiento
haya seguido trabajando en la pura especulación filosófica.
E s por ello por lo que desde aquí quiero hacer constar que muchas
veces se ha solido llamar transmutación de valores a su simple ordenación.
AliNAl.D
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