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LETR ES

CARLES CAPDEVILA

Santiago Rossinyol, editada pels ,«Qua
derna Blaus», que constitueix una petita

POESIA

obra. indispensable per al coneixement
i l'estudi del nostre humorista.
La mort recent de Caries Capdevila pregnats d °phi-mame de sana catala,
La seva novella L'amor .retrobat
ha fet reviure en el =u record els anys nitat, adquirissin un carácter inconfu (1980) és una obra ,de major volada i
que vaig exercir de periodista. Ha estat sible. Quan al diari apareixia un article específica. per a evidenciar el singular
Cantando come rdonna 41,nna
per mi un record dolorós, ja que aquells mancat d'aquestes condicions de sereni talent d'aquest escriptor que la feina
.tnorata
anys representen una convivénéia con tat, sense por d'equivocar-se podia dir quotidiana li ha impedit de donar-nos
.(XXIX Purg. Pant)
Musiques, miralls,
tínua amb aquest home que acaba -de se que no era de Caries Capdevila ; ana tot el que podía. Per aquest motiu, en
rialles i flora;
deixar-nos durant la qual vaig poder litzant bé l'article, hora vela de seguida parlaré amb una extensió tal vegada un
Cantant, cantant
apreciar a fons, la seva bondat, la seva que no posada aquellas boneS condicions poc desmesurada.
i, al ritme deis halls,
oh 1, com se'm fa lleugera
L'amor retrobat no respon a cap in
plaers 1 &Ion;
sinipatia i el seu valer. Nit darrera nit, periodístiques que tenién els seus tre
la dolorosa :vial
Capdevila prodigava als companys de balls.
vocació de la novella catalana. Tampoc
i, al vent deis ventalls,
redacció les seves qualitats animadores,
Penedndre's els cors
Cantant, cantad d'amor,
Abans d'entrar al periodisme, Caries no és una. novetat el seu tema, a basta
paternals i amicals alliora, que captiva Capdevila era ben ,eonegut com actor ment tractat a través de mil prismés
com
foe d'encenalls.
la negra nit que em volta
ven i el feien estimar de tots els que esclnic. Els meus
records sobre l'estre diversos. Es Una novena d'análisi rica i
en albada es canvia I.
el tracteven; la seva desaparició deixa na de L'Auca del Senyor Esteve, de complexa. En aixb radica tot el seu va
l'autor
es
proposa, més
un
buit insubstituible, ádhuc per a Santiago Rossinyol, són massa vagues lor intrínsec;
Cantant, cantad 'd'amor,
aquells que feia ja una anys que les cir
les seves interpretacions anteriors que explorar una ánima crear-la, i ha
la solitud mateixa
ha una cona Juga Ella, amb el ventall, febrosament.
cumstáncies de la vida ens havien sepa tenien lloc quan jo era encara un ,in reeixit sense atenuants.
se'm torna compalnyial
rat.
fant
perqul pugui recordar-ne el seu plaença de la qual deriven els defec Parla Ell, tot baix, baixet, els ulls
a
donar el máxim
Caries Capdevila era tot un carácter, art d'execució. No obstant, vaig poder tes i els encerts
[encesos.
Cantant, cantant" d'amor,
'de personalitat acusada, un poc velat Conlixer la seva labor d'actor en °erigió rendiment a la psicologia estudiada, Es venta Ella molt fort. I Eh, trement,
vull que m'estrenyi, ala
a
esprémer-la.
L'argument
no
és' definí/1 el dard d'un ulls que creu ofesos.
per aquella seva manera d'ésser bo. Era de la representació única que de Silen fins
dolça, la Mort, un dia".1
pretetxt necessari,
sitió un pretext
un borne emprenedor i actiu que donava
Per?)
amaga el ventall, lagrima ardent,
perb qine. hauria pogut conduir aquest
empenta a les empreses 1 sabia fer rut
CARME MONT,ORIOL PUIG
argument cap á un altre camí si Éos pos mentre sorariu Amor calladarnent.
llar els que el voltaven tan sois amb
l'exemple propi i amb paraules amables.
sible que mies nitres acciona produissin
exactament les mateixes reacciens ani
Eh l tenia una idea clara de les coses i les
per a fer naoure aquell ésser
migues
desenvolupava amb seguretat i decisió ;
que és .el centre i nervi de la noveka.
vela les solucions amb un sol cop <l'un
Capdevila sap bé que l'anécdota, per si
definia. amb dos mots. Posseia mera
sola, és un element secundan, i porta
vellosament el do de gents i estava do
El vent tombarelleja
Dissabte barceloní :
aquest principi. fins a velar-la, com
tat d'extraordináries condicions diplo
damunt l'herba humida
quin
dissabte,
aquest
dissabte
través d'un vidre glaçat o com un pal
rnhtiques; era el que se'n diu un heme
i les amples teulades
Dissabte de Carnaval
satge vist des de l'altra banda d'una
fi. A totes les redaccions periodístiques
tenen anhels de largues.
sense disfresses barates.
atmosfera urbana, per l'análisi impetuo
solen rebre's visites desagradables ae
L'única
máscara
xiscla
psicologia
sa de la
d'un sol personatge.
persones que se senten molestades, so
oculta a la reraguarda.
(Quina vela negra infanta
Tant se'ns en dona si la muller de .Ra
vint amb indignació, per una informació
«quinta columna»
(Dominó
en el mar?
mon
i
el
seu
amic
s'entenen
o
no
mordae o ádhuc cruel o bé per un error
amb careta proletaria).
Quin somni rar
per &n'esta causa no és cap defecte que
lamentable, fill de la precipitació amb
Dissabte barceloní :
té la campana?)
des
del
principi
s'endevini
que
Pan?),
s'encarava
qué es fa un diari; Capdevila
quin dissabte, aquest dissabte!
nini
delator
de
l'adulteri
resultará
sen
amb aquestes persones ,penetrava imme
Tramvies congestionats
se fonament
puix que l'essencial és
Darrera els vidres de moges
diatament llurs psicologies i sabia, no so
congestionades les
que
el
protagonista,
podriem
dir
l'únic
finestres es petrifiquen
actituds
irades,
si
lament fer deposar
caçadores i pistoles
personatge de la novena, cregui en l'a
rostres de sal i angúnia
rió convIncer-les fina el punt que tothom
omplint
cinemes,
teatres.
mor illegal d'aquelles dines
ombres.
i remolina de rams de verdea
marxava satisfet i peques vegades ca
Cafés d'atmosfera densa
L'Innima convencional de Ramon és
estrelles s'encenen
llen rectificacions. Davant de qualsevol
damunt
taules,
amb
rnapes
les
presentada al viu. Inflada de vilesa
per les places deis pobles,
persona o d'una actitud sobtada, Cap
amb
solucions
i estratégia
depravació pel fracás, és una ánima opa
intimes com les faldas
devila es concentrava silenciosament i
quincalla.
de generals de
ca que no pot abastar-se. fácilment ;
la
de les mares pilares.
de seguida sabia com havia de compor
I
a Málaga
i a Madrid
La nit es posa de punietes
tar-se; era bo fins a la. dóleesa, i'aix5, ci,d'Adrih Gua], doná el 1921 al Teatre seva corriplexitat .és treballada amb rara
lluitant,
morint per nosaltres.
Ra
per millor retallar, la lluna
unit al seu* do de gents; constituYa una
iriterpretava, coi mon se sent Glatat
Dissabte de Carnaval :
Caixlevila
anorreat, definitivatnent
qualitat i una arma magnífiques.
els sants de les fornicules
posa la má a les espatlles
en l'estrena pública de l'obra el 1903,
posh *entre les
Aquesta bondat no li permetia mal el difícil paper de mestre ; i el rol, no veneut. La- impoténcia
es vesteixen de paish
dels
disfressats
de
lleials
éomportar-se d'una manera autoritária, obstant el sea desentreriament, fou ju máns l'arma homicida: Fou aleshores
se'n van a passejar,
i arrabassails de la cara
que Panbnim el concluí a la reacció. Ra
a desgrat deis cárrecs que ocupava. Com
sense por,
la carota de valent
gat amb una naturalitat sorprenent ; po
esperonat
per
la
nova
fuetada
aquell que no fa res, convencia i s'im sá en les paraules el vel d'emoció d'a
per les enfiles florides
que porten tan mal posada.
cruel que rebia, insospitadament, no
posava per la dolcesa. Suara, Doménec claparament que calla, sense la menor es
Dissabte
barceloní
:
•de verges en flor.
do
de Bellinunt ha parlat d'aquesta seva tridéncia. Per a tots aquells que no ha dispará el gallet, sinó que volgué
vibra arab els hines que cauen
nar-se una existéncia estranya, cona una
bondat i l'ha volguda concentrar en el víein vist o no recordávem el treball
i serva el més clar diumenge
(Quines ales blanques
reencarnació en un altre món. IIavia
seu tracte amb mí, en una Ipoca en la d'actor de
per quan tornin els qui es baten.
Caries Capdevila, fou una devallat tant, ja, que l'oprobi li era la
dormen els infants!
Bellmunt,
for
qaul jo era, segons l'amic
Vigila aquesta alegria
Ens trobávem da salvació. El rar plaer d'esdevenir el ma
veritable
revelació.
Que feixugues de planys
ça boherni ; l'anécdota, explicada ama v.arit d'un actea. intelligent que sabia
inconscient, esbojarrada,
totes les branques!))
ra consentit per a martiritzar refinada
blerrient, té Un bon troe d'exagerada, penetrar el fons del palier que posava
sense nord i sense fita
hipbcritanient, cínicament, la
perb, fet i fet, és un exponent de la en joc i que pel seu encert de naturali ment,
deis que criden i no es baten.
AGUSTI
muller
el
seu amant
doná
amb
vigor
bondat i del tracte afable de Caries Cap tat 11 donava una vida brillant i capti el non até. Era la gelosia, l'amor a la
Pensa en els fronts de combat ;
devila. La meya, joventut de llavors feia, vadora ; ; l'escena catalana hauria ne seva esposa, o bé Pabjecció allb que en
el que
juga la Phtria.
ben segur, qué algunes vegades jo com cessitat actora com
Embolcalla't amb la veu
el
fons
impulsava
Ramon?
Aparent
plís el meu comés pericalístic un poc
deis morts de la nostra mea.
per, fela set anys que ment, només l'emm:enava PabsIncia de
Ileugerament i,. no obstant, mal no
Dissabte barceloní :
de
dignitat,
i així el velera
s'havia
retirat
del
teatre,
desencisat
per
noblesa
i
tnn.'havia endut un reny, per amable que la decadIncia d'aquell art i fastiguejat deixant-se
redreea't com una Ilança
i desesperant-se en
fos de :Caries Capdevila.
oblidada un jorn obscur,
de
la
cerrupció
que
moltes
vegades
reg
notar
que
hom
no. li dedicava la riahle
Fábrica de
bondat, perb, determinava
després ?'un combat, toreada,
que ta irbnica que s'esquela a la seva condi-'
na
de
teló
erina.
Enmig
del
fatic
les falles de Carlea Capdevila. La seva significava, especialment per a un bo ció de cornut. En realitat, perb, la vida
i branda-la al vent que escolta
per a les Arts
dolcesa era multes vegades excessiva. rne veritablement artista com el!, exer nova de Ramon era deguda a veure's
els secrets d'aquest dissabte.
•
Quan sabia, que havia de ferir un senti cir una profesaió* abandonada d'una. ác l'honor iiltratját. .Aquella desesperació,
No 'aúlla, no diguis res.
ment o quan les seves paraules no con tiVitat decadent, Capdevila estudiá la
Perb
sigues
implacable,
reacció
de
la
seva
Inima
tota
clan
nova
Nüpols, 215 Teléfon 55723
venden, no gosava imposar-se. 1 tam camera d'advocrit per a poder-ser). Mu i obscura, fluxs i refluxs, el condueix a
dissaltte de Carnaval
BARCELONA
bé esdevenia a vegades víctima deis rar. No féu mal d'advocat, perb, sinó un estat passional, en el qual la vilesa no
befat per la reraguarda.
abusos d'altri; es coneixien la seva in que abandonh el teatre per a entrar al és ja freda* indiferIncia perversa, sinó
GIMENO-NAVARIC¦
J.
capacitat per a negar res i la seva dis camp periodistic:
protesta impotent d'aquell,.que, en Ilut
ciplina ferma i quan el que en.podríem
No obstant, estimava. massa l'art es ta dolorosa, no vol deturar la maria
dir «altes esferes» del diari havien d'en clnic, que abandoná precisament a cau decidida d'allb, que amarla sotmés a la
era
en.diverses ocasiona, en la seva aria de fou en les traduccions. La seva labor
molestoses,
realitats
irontar-se amb
sa d'aquest seu amor, per a desenten
quietud.
La :fatalitat arróssegá; impla fer més clara, més precisa, Pánima d'incorporació al catalá de grana obres
d'executar-ho
Capdevila l'encarregat
dre's del. tot del teatre. Hl torna &ver cable, el seu destí, i quan ha vist bé
Capdevila dóna a Rarnon teatrals és raagnffica, i la manera de
amb la seva paraula dolça i convineent. sea vegades, perb com a director o com que era noMés el sentiment de Panior creada, Caries
el primer rengle
cara determina
o als
seus actes qualificatius ben bah fer-ho el colloca en
donar
la
de
El no liaver
a escriptor.
el que li desfermava Páninna la Juan ders, ja que es desprenen de l'análisi
entre els trductors Bernard Shaw,
es
arbitrarietats
guau
no
molts cops
Com .a director, demostrh sempre un s'emporta •els dos fantasnies. ''Firis ales
desenvolupament de la novella ; és Cure!, Verhaeren, Orboll, han trobat
poseeix una Moral sana, i Caries Capcle profanad coneixement de l'escena i .posh llores no es dóná compte del seu gran del
qui ha de definir, pels seus ac en Caixlevila un fidel intIrpret. El ma
el
lector
vegada
obligat
a
.més
d'una
velé
vila es
una extraordinária cura en la fidel inter error, fins aleshOrel no ven ?'una ma tea, els personatges, i la insistIncia de teix amor que li hera vist posar en Ves
millor,
de
brae
d'intermediari,
servir
evident- ,la innocIncia. de -la •seva CapdeVila en els qualificatius fa semblar tudi deis personatges que coni a actor
pretació' de les obres.
nera
executor d'injustícies ; adolora, Capcle
C.:apdevila
escriptor,
tenia tatri mullen
qinan el mal és irreparable,
Carlea
•eseriure l'obra tingué una des encarnava i en la direcció escénica, el
yila complimentava l'encárrec, ell que bé un real valor, determinat especial Ramon s'adona. lúcidarrient que ella te que en
veieni en les traducions; i aef s'hi afe
confianea
en la seva foro analística i
sense
molestar
ning,ú,
de
incapaç
era
rrient per l'ús que sabia fer de la seva nia una ánima rica que no havia sabut narativa.
geix el seu talent com a escriptor. Car
procedia.
'deixar entendre
experilncia, de la seva cultura •i de la descubrir mal.
que Carlea Capdevila eserip les Capdevila, traduint, recrea les obres.
En
allb
Novella intensa, en la 'T'al el carác
La personalitat de Caries Capdevila es seva fina percepció.
Jit 11.0.URE-TORENT:
és bastit amb la me tOr reeixí d'una Manera definitiva, perb,
-..El,quart de la. sort,. en- un acte, és la ter de Ramon
manifestava per tres aptivitats distinta,
obra
teatral
;
dotada
'd'ama
ticuloSitat
de
l'orfebre,
L'amor retrobat
en
totes les quals ocupava un lloc *ben seva única
•
tot moment, fibra com un penetrant agulló. L'obra
destacat : el periodisme, l'escena i l'art grácia alada, precisa
fila
d'un
anténtic
literat,
no és pas escrita amb faeilitat.; s'Id. no
literari.
Darreranaent, era el periodisme el que la peça ebtingué una, bona acollida per ten esforeos per a no enterbolir gens el
la crítica i. del pú seu propbsit ; la prosa correcta és. daza
absorbia la 'quasi totalitat de les seves part deis entesos,
i elegant, perb turmentada,* 1 .Pánalisi,
La
Publicitat,
blic.
Pánima
de
hores. Eh era
en
Es palesen més- les cóndicions de Cap en el desig de precisar, :resulta deixata
de la qual fou redactor en cap des de
perb,
diáfana
i
du
devila
a
e
escriptor,
en
Pas
da,
si
bé
és
reflexiva.
Altra
CÓ1T1
la seva chnversió al catalá i director
oferta Ment, degut al fet de presentar gairebé
rara aquests damas anys. En el diari saig, en la seva única nóvella
edat
madura
i un sol personatge,, les reaccions anítni
de
i
trobava
en
anbarima
•quan
.ja
és
esmereava l'energia
ques ,prenen el. ,carlicter de monbleg,
quasi sempre igualment en la taséa de: tradactor.
una activitat,
En: Passaig,• en la seva niajoria dedi que' arriba a la •monotonia.- L'amor-re
anbnima, d'articulista. Els articles de
„Caries Capdevila .eren clara i precisos, cat a la erítiCa'artíatica,-PosseVa una clara irobat, ...Iones; resulta lent.:1 aifectat. •A
,conciálói justa. que li. feia de .estones, .un ..driariatisme •.Puixant d6na
wun estil natural i ple d'elegáncia, sen
el trobareu a la
finir una obra o un autor areb. peques niés intensitat a l'aventura: espiritual
se sequedat ; no empriva aquell
manifestava
.tractada
;
és
anab
tanta.
tina;qae.
es
,raa
tan característic en la majoria paraules i un estil: que es
era
peculiar nifesta, aquest. drarnatiame, ente .causa
deis estils periodística, sinó que, fent com el pe,riodístic que.
ús d'una niateixa concisió, donava als artitzat. La' afta: labor'd'asagísta es tro 'sov.int 'vertadera emoció.:i. en álgunS,.mo
diaria' i de nients,' quán. se n'adona' porta' Pautor a
parágrafs una major amplitud. Cuna ba esparça entre els fulls.
un.- aplee •Pentusiasni'
reautta
fra
truYa 1 raonava amb excellent lbgica. revisteas. .1 ISOdria
pant Coritrast- arias .1a ,acnieít arnb que és
alot aixb feia que els seus articles, raolt riotable:.
eslligats seinpre de la dernagbgia i im-1 Era també autor d'una blografia de traetat el restant de la. ne.vella, Encara
¦•••¦•
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.
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LLETRE
ADAM.
muntar

—

Bona

cavan,

a

pensada, aixó de
no

Un conte de Pere Mas

et sembla ?

Aquest (IV.'assenyala un.), resulta
talment de cursan' més que córrer,
yola, 1 sovint he d'abraçar-m'hi al
con, perqua, si no, perdria l'equi

L'EMANCIPACIO
'ADAM
EVA

libri.,

EVA,

Realment,

—

ara

Perera

t'estalvies

moltes caminades.
ADAM.
Mira, avui he recorre
tut com si res les terres de la riba
esquerra del riu ; ara ja conec tot
l'EdIn. Per cert que he fet força
vocabulari : (Amb Imfasi.) és una q-ne fa als farratges, a les patates,
tasca d'allo més delicada i urgent. a l'herbei i al gra, tenim sort que
EVA.
1 també un esforç cere l'aviram, el bestiar i l'ocellada es
multipliquen amb regularitat, nos
bral massa gran per a tu.
ADAM.
Si tu cm poguessis aju altres cros solets no podrem consu
dar, rai.1 Per6 ja vas yeure l'altre mir tot el te, el café, el suere, el
dia com tens poca imaginació i du cot6, el lli que collim, i fóracómic
pliques els noms. ?A qui s'acut que hi habituéssim els simis, el
d'anomenar «llagosta» dos éssers mamut, el dinosaure, la cigonya o
tan diferents com són un crustaci l'hipopótam. Després tenim les ga
ficat a l'aig-ua tot el sant dia i un llines, els ous, els cabrits, les vede
insecte saltamarges ? Empobriries lles..., I, encara, les pells, les f:Les
innecessariament el laxic. Jo hi vaig
amb més compte, francament : quan
he de batejar plantes, basties o aus,
em preocupo de saber, de primer,
la família i l'espacie á Fina pertá
—

—

—

et deleixes amb la 13011 de les gui
neus
que, per cert, me les has
ben esverat !
No és aix,5?
EVA.
Ben bé aix6 no, perqua
tu suposes que perdo molt el temps
i vols ignorar que he estat jo qui
—

—.

—

suggerit de tenir una balma
dormir, on arrecerar-nos, que
sóc jo qui l'endreço i qui ha trobat
t'ha
on

la

de fer el parament arnb

manera

fang
que

l'aiguamoll, que s6c jo
netejo el corral. El que jo vol
de

si
ho

sembla, pactern-ho.» I així

us

fer. Llavors va fer desfilar
per davant meu tots els aniinals i
els vaig anar posant nom. T'hatt
ria agradat molt
Van trigar flios
dies a passar. Si haguessis vist el
vol deis ocells i deis moixons 1 Qui
nes filigranes ! Van ésser unes dia
des inoblidables ! Més tard, jahva
va voler-me donar ajut i companyia,
de la mateixa manera que el bou
té la vaca ; el lleó, la lleona ; el
vara

nyen,

EVA.

Em fa l'efecte que

cipites endinsant-te

et pre

especialitats
sense més ni més.
Després no bi
haura qui retingui tants
Creu-me, Adam, nosaltres dos, amb
pocs

en

tenim prou.
Aix.5 que tu em propo
ses demostraria 'a la posteritat una
gran peresa .mental nostra.
EVA.
I no la demostra el fet
noms

ADAM.

en

—

—

m'hagis batejat, en
crides, només saps ar
me : •—Ep, la dona!, o bé :
companyal no se t'acut cap nom
afectu6s,
ADAM.
AiX43 .són :romanceries
que

a

mi:

cara? Si

no

em

Ací, a la placeta on hi
Eva.
ha l'arbre de la vida i el de la cién
cia, s'hi está molt bé.
ADAM.—Qua t'empatolles ? Qué
saps tu de la vida i de la ciéncia ?
EVA.
Es que el serpent m'ha
dit...
B01...
ADAM.
Sí, sí, m'ha dit que j'un
EVA,
d'aquests arbres té uns fruits que
fan eterna la vida i que els de
l'altre treuen de la ignorancia i
fan instruides les persones.'
No t'has d'escoltar
ADAM.
ningú, perqua tu ja saps all6 que
tinc convingut amb jahvl i com
m'aprecia. D'antuvi, potser es (ida
que jo m'hauria acontentat d'ésser
un simi més, pero, ja t'he dit al
gunes vegades que quan va adonar
se que in empenyia una noble am
bició, em va cedir l'Eclan, a uondi
ció que li menés les terres a estil
de bon pagas i que m'encarregués
de eonrear-les, de fer les collites i
de netejar els camins, els recs els
raarges. Cal reconaixer que és una
terra de .primera, que tot s'hi fa sol
i que jo només tinc feina a collir i
pron. Per altra part, hi puc criar
el bestiar i l'aviram que vull, sense
que el Senyor s'hagi reservat cap
dret de caça. I, per tot arrenda
ment, ja ho veus !, només m'exigeix
que no culli mai cap fruit d'aquest
perer que tu i el serpent anomeneu
arbre de la vida, ni d'aquesta po
mera que en dieu arbre de la elan
cia. Es dar que l'Edan abans no
era de bon tros aquest paradís que
tu has conegut ; peró és que jo no
hi he planyut res : l'he desbros
sat, hi he fet camins, he seleccio
nat els conreus i ara, té, és ben bl

rePrenen

una

paisatge.)

—

no

sí
que m'avorreixo, perqua aixb d'es
tar-me sempre sola, sense ningú
amb qui parlar, fa les hores llar
gues. Es ciar que procuro distreu
re'm tant com puc amb les galli
nes, els conills, el gat i el gos, perb
resulta molt monoton. Tu, rai, tan
bon punt s'aixeca el dia, et lleves,
em demanes l'esmorzar
ja no
tens espera : tens vas a les teves.
j•o et torno a veure fins a l'hora de
dinar : si trigo un xic a donar-te'',
rondines ; menges com un desespe
rat, talment com si t'empaitessin,
tornes a marxar. Si ara que som tan
sois fas aix5, ? qua no faras el cija
de dema, quan serem méá" colla i
hi hagi passatemps i diversions?
ADAM.
O, les dones !
—

—

(Esverada.) Pluralitzes ?
Bé, dissimula.

"

—

—

ADam„

parió.

—

—

Eva.

sense

—

!a il

coya, estem millor que
pas al ras. De dia, a vegades

joia

EVA.
I dones ! ?Vols dir que
vindrá d'un parell de 'fruits ?
ADAM.
No siguis pertinn,
dona : pactes són pactes.
EVA.
Peró, la terra, no és de
qui la treballa ?
ADAM.
Ui 1, que vas lluny
d'osques, filleta meya! El que dius
és demag&gia pura : deixa-ho per
a uns- altres temps. Altrament, con
t'he dit, aquesta terra és d'alió me:,
bona.
EVA.
Pues, és que el món
caba ací, Mana ?
ADAM.
Deixem-ho córrer ?

EVA.
sQuines nits tan llargues,
pi Aclara?
ADAM.
iT,'avorreixes ?
Eva.
Tróbo amancar l'escal
Toreta del sol, per 'bé que ara, en
p.questa

—

—

llarga pausa. Quan

la conversa, la lluna

lumina el

—

—

una

Oyes.

(Hi Tia

—

em

—

pulles i qué sé jo. Jo pensava de dria és de poder-te comunicar les gall, la gallina ; el porc, la truja...
demanar a jahva que ens faci :aés descobertes i les emocions que cada
EVA.
Ets ben poc gentil, (Pausa curta.) Escolta, qua tens
homes i més dones.
cosa i
cada dia cm proporcionen. Adam.
als llavis ? Te'ls has pintat ?
EVA.
(Decebuda.) Que en s6c Poder-te confiar els meus dalers i
Eva.
Apard.
Veus?, ja hi çom
(Sorpresa.) No, per qué ?
de dissortada, Senyor ! L'Adam els meus sentiments i conlixer els Dient les veritáts,.. Després d'una
ADAM.
I aquest color negranc,
esta cansat de mi !
teus, vet ací el que voldria.
dormida llarga, váig trobarne al dones ?
ADAM.
No m'exasperis, noia
ADAM.
Voldries comarejar ?
meu
EVA.
Es que he menjat ma
coatat. Em. miraves encurio
t'he dit el que feia al cas.
EVA.
No vull parlar de coses sida: Jahva va presentar-nos, i. cm grana.
EVA.
1 per qua no tenim ca agradables. Tu saps a bastament va• dir «Ad.' tens la dona, ta con
ADAM.
Trobo que aquest to
dells, nosaltres ? De vegades, en que mai no en parlem.
panya.1 Aik6 és tot Si eh parlem t'afavoreix i dala al teu rostre una
veure la truja, la vaca, la cabra c.
ADAM.
1 tu també saps que cada dia. arribar= a cansar les expressió que abans no tenia. Noto
la femella de l'orangutan o quaise si parlo deis bous, de les lluites pedres.
que tens un fort atractiu ; no me
vol altre animaló com crien ;lurs de galls o de les pugnes entre l'e
EVA.
No és predsament aixo n'havia adonat mai !
cadells, he desitját de tenir-ne jo. lefant i el lleó, cm,
que els es el que vull. Tu no.tes per a mi
EVA.
Em fas ruboritzar tota,
Et contradius tu ma pectacles, violents et desplauen ; ni un raot gentil, ni 'una frase fa Adam. Qui t'ha canviat així ? Al
ADAM.
teixa : no fa pas gaireá dies que, que si parlo de les curses de les laguera, ni un sentim'erit afectu6s. guna sirena?
en
demanar-me que matés una liebres i els Ilebrers, del tigre i la No 'etS un home gálant; ni refinat
ADAM.
Ets gelOsa i, per tor
guineu per a huir la seva pell, cm gasela, de l'aliga i el colom, cm
ADAM.
Coqueta!
na, supersticiosa : de sirenes no
retreies la deformació de la truja i repliques que no ames la caça ; que
Eva.
Mai 'no em confesses res n'hi ha, ni n'hi ha hagut mai.
de la femella de l'orangutan prenys á t'explico res de les foques, deis del que passa, 1 ten interior. No
Eva.
(Consirosa.) Passes tan•
i dejes que t'horroritzava de pensar siniis o dels Usos, respons que el rn'has dit flmi quina inipressió et tes hores a la vora del mar 1
que tu haguessis de tenir cadells circ et produeix migranya ; que si faig, si Va.grado..., si •m'estimes...
ADAM.
Es que és un espec:com
elles!
parlo de la sega, de la verema o de 1, ,per altra, pa•t, ,el ten subcons tacle deliciós. Aquell rutilar de les
EVA.
No hi ha contradicció, l'engreix dels porcs, era contestes cient és inexpressiu del tot, i no ones sota la llum del sol, talment
perqua l'estruç, la gallina i els que l'economia és massa árida per era queda ni el recnrs d'explorar-lo una escata immensa, m'entusiasma 1
moixons bé en tenen i, en canvi, a tu, i si vull fer-te fixar en tes pel meu compte !
Si fos poeta!
coven ous.
I jahva bé va fer les performances deis angels, deis fal
ADAM.
COM 'vols que et
EVA.
Ets molt entusiasta, tu.
primeres gallines i el primer oran ziots o de les orenetes acabes mal si m'agrades, 'si ets la primera dona ADAM.
Amb tot, no cree pas
gutan, com nosaltres. 1 si ara, cora parlant deis esports.
quevéig ? Si la teva carn és si fa que et puguis queixar. L'altre dia
ells, poguéssim tenir pollets o ca
EVA.
Es que podries parlar no .fa., com la, meya, ;per bé que no vaig dur-te un corn que t'estalviará
dells, tu no hauries de pensar que de tu i de mi.
tan ,vermelloSa,? ?Si, el teu pit és de cridar-me ; ahir, mareperles
Jahva et fes més homes i més do
ADAM.
Aviat esta parlat. Veu deformat per aqueixes dues protu —ben bé en sortirá un collaret
;
nes, com vols demanar-li. A mi ras. Un bon dia, Jahva,
meutre beráncies ? ?Com Vols que t'estirni, avui, marisc i llagostes
que en
aix6 de tenir cadells cm fa iHusió, rumiava qua faria, va entretenir-se si et conec de fa tres mesos ?
a cara no n'haviem menjat mai —;
perqua ern permetria de tenir algú a fer figuretes d'un fang molt ver mi, francament, no cm sembla gens peró, com que tu t'has tornat tota
més amb qui conversar.
mellós : havia fet ja l'orangutan, seriós de fer l'amor a la primera desagradosa, no sé si per culpa de
ADAM.
Així reconeixes que jo el ximpanzé i una gran varietat de dona que se'm posa al davant
Pangel o de la serp, no &mes ca
no mereixo la teva conversa.
simis, i, quan u restava poc fang, EVA.
No tan Sois no etl ga importancia als meus obsequis.
just ! Fes l'orni ara. va pastar-me a mi i, com que el lant, ans ets orgullós, infatuat, pre
EVA.
EVA.
No vull adular-te fer:'
T'ha interessat mai a tu de saber fang li venia curt, va entreteuir tensiósi insolent. 1, al capdavall, l'elogi del que no
he pogut apre
alió que jo faig o deixo de fer ?
s'hi una mica més. Un cop vaig as un tras de fang de l'aiguamoll deis ciar encara. Les
i el ma
llagostes
ADAM.
Prou maldecaps tinc per secar-me, va avivar-me amb el seu ximpanzés. Es irritant 1
risc
veus?, m'han deixat
a mi tot sol, perqué hagi de c.arre
vida
comuna
ADAM.
ala. De primer, jo feia
Més val que dormim, satisfeta : son una menja
exce•lent.
—

—
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oldries .1ligat als teus cabells tot
el día. No ens veiem, ara? No par
lem, ara ? N'hi ha prou ; altrament
h conversa perdria interés i, 'de
passada, ens faria perdre molt
temps. Tu saps prou bé que la
meva divisa és : «qui no treballa,
no menja». Si jo no acomplia el meu
pla ?le producció i de consum —que
ypl el seu temps--7,, si no donava
cada dia una ullada a aquesta delí
cia de terres, si no vetllava per la
listribució, justa del treball i de
l'oci, aix5 no rutllaria. Si no me..
nava jo mateix les terres, si
cm
lesentenia de l'ordre, aquest Edln
kleixaria d'ésser un paradís i esde
yindria una olla. El nostre dos té
molts jornals de terra de primera
i s'hi fa de tot amb molta facilitat :
produitn molt i consumim poc, ve
una collita rera l'altra i no tenim
on posar-les. Si jo no hi poso re
mei, ens arruinarem. Qua cal fet ? gar-me amb els teus. De totes ma amb els meus germans de terra, creu-me !
* *
*
Cremar les collites ? Tirar-les a neres, suposo com passes el temps : perb un día Jahva va agafar-me a
mar ? Fóra antieconómic. Cal pen
passejant per la vora del riu, quan soles i cm va dir : «Mira, Adam,
(Eva i Adam passegen per l'E..
sar en la industrialització i cercar no tens cura de les bestioles del
conrearas i guardaras aquest pa den.)
vara muntar radís, on hi ha arbres i plantes de
EVA.
una sortida normal als produczes, corral de canyes que
Una ombra, V015 ?
perqua, altrament, ens amenaça una la setmana passada, o no parles tota mena.» I jo, que sé com es fan ADAM.
Sí, el sol és massa
érisi de sobreproducció. Si be pel amb el querubí del baluard o no les coses, li vaie- dir : «Bé, cloncs, fort avui.
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•c tota una altra i tot, i tu també,
Adam. Les mareperles, encara no
les he obertes. 1 el corn, potser
m'estalviara
d'escridassar, rezó
ningú no m'assegura que acabi mal
metent-me el pit.
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La humanitat progressrva
commem.ora el centenari
de Puixkin
dies de febrer es complei
els cent anys de la mort del més
gran poeta del poble Tul : Alexandre
Sergeivitx Puixkin. La gloriosa obra de
Puixkin, traspassant totes les fronte
res, el colloca com un deis rrnilors va
lors de la Cultura mund'ial.

Aquests

xen

a

En aquesta

'reunió,

en

nom

del Govern,

participarh

el ministre d'Educació,
Frank. Al «Comité Puixkin», que tre
balla sota el patronat del President de
la República, Eduard Benes, hi partici
pen els reipmentants més qualificats
de les enrieles socials i deis cercles po
lítica i intellectuals txecoslovadt. La
PresidIncia d'Honor del Comité l'ocu
pen el cap del Govérn, Godja ; els presi
dents del Parlament i del Senat, el mi
nistre de Relacions, el president de l'A
cadlinia de Ciéncies, etc.
A París ha tingut lloc, a la Sorbona,
una gran vetllada en la qual participa
ren l'ambaixador de la U. R. S. S., ca
marada Potemkin, i el ministre d'Ins
trucció pública, etre alma personali
tats. El ministre pronunciá un discurs
en el qual féu notar la gran influlncia
del poeta rus en la literatura mundial.
Digué que Puixkin és un valor popular,
les produccions del qual han estat extra
ordináriament adoses pels séviets. La
vetllada acaba amb un concert escollit.
S'executaren una série d'obres musicals,
escrites sobre textos de Puixkin.
El .«Comité Puixkin», que porta a
una

labor,

gran

prepara

tes
de

Terebener, contemporani del poeta
La Humanitat progressiva .no podia,
sota cap concepte, oblidar el gem popu
lar de Pulxkin, i menys quan l'onada de
regressió i de barbárie amenaça els tre
sors més
preats de l'esperit. Al costat
del noble de la U. R. S. S., els bornes
veritablement cultes de molts paYsos rea
litzen en commemoració de Puixkin un
graan nombre d'actea de gran transcen
déncia. A l'efecte, s'han constitilit «Co
mités Puixkin» que amb la collaboració
de notables peráonalitats del món intel
lectual i social, a cada país respectiu,
s'han encarregat de donar el major re
lleu al Centenari.
Deixant per a un altre treball la re
lació deis actea que amb una profusió
i envergadura colossals es realitzen a
la Unió Soviética, donarem alguns de..
taus sobre les solemnitats que tenen,
lloc a diversos paYsos. A Anglatertra, la
Societat de Relacions Culturals amb
la U. R. S. S., organitza una série de
conferincies i vetllades sobre Puix
kin, a les principals capitals del país.
En aquests actes prenen part grasa
coneixedors dels textos puixkinians,
proiessors d'Universitat, literata, etc.
A Londres s'obre una gran exposició
en
la qual s'exhibeixen profusió de
documents, obres i retrats de Puixkin.
S'esposen les obres .i libres del poeta,
editats

en

el

en

eís quals participaran

bre de societats

franceses

gran

ac

ncan

organismes

polítics.
A BIligica, participen en el Comité el
ministre d'Instrucció ; Emili Vander
velde ; el president de la Cambra ; el
ministre de Finances, de Man ; el grai
escriptor flamenc Feirbink i altres eo
neguts intellectuals. A mitjans d'aquest
mes, tindrá lloc a Brusselles un gran
acte en el qual parlará sebre Puixkin el
líder socialista Emili Vandervelde. Tin
dran lloc conferIncies sobre el gran poe
ta en moltes poblacions belgues. Con

nessin que era
i després d'una

mort,

una

senyora

anat

.a

sent l'ambient

•

—

—

veure

Éorta

discussió els desigs de reconcinació
de Lama no havien estat estimats... A l'últim sembla
que ha prevalgut la versió del suicidi per desé'nganys.
El fet és •que una vida malbaratada jeia allh terra,
sota el mirall trist d'una cambra d'home separat chela
seus, i que una actuació ja molt. densa, .tot i la curtedat
del temps vileut, 'quedava corgelada en l'enterquesa d'a
quell cos phIlid i moradene, cenyit en el vestit encasacat
de l'época.
Mariano José de Larra : o Fígaro, o Ramón de Arría
la, o Juan Pérez de Munguía, Que tots aquests pseuclé
nims acredith eh l amb la seva ploma Incisiva i joiosa de
crític deis costums i deis valors, tumbé visqué les leves
hores de poeta, de novelista i d'home de teatre; pub és
en el
periodisme, cona a crític en un sentit total : com a
crític de la vida espanyola d'aleshores, que és principal

conegut.
Esperit inconformista

ment

i reformador dins del seu humor.
Potser una mica afranoesat : en el vestit, en els gustos li
teraris, en un afany de major educació, i més als darrers
temps, quan, havent visctít una temporada a París, on co
negué Dumas i Delavigne i estudia Balzac, tornava a ésser
a Madrid.
Larra és l'home que no ha trobat prépiament la seva
phtria. I l'home que sofreix l'exacerbació de la precocitat.
precee 4, un autoditacte. Es ,gairebé un
Dins de tot,
nen
que ha de començar a parar els cops de la realitat
vida; una Gra
als quinze anys esoriu, per a guanyar-se
mática castellana i tradueix El Mentor de lo Juventud, viajó crítica perspicae, una individualáát m'és de les citto
d'Homer, i ala divuit ha emprés la públicació de El d'época en época va promovent per revulsió la incurable.
Duende satirico. Casat als vint anys, més tard se separa interilnitat de la vida collectiva ibérica. Són aci un incon-,
rnig per vanitat literhria s'amistalea amb una dona formista, allá un asceta que sorgeixen ensaig de la munió:
casada, i en morir deixava una filleta de quatre anys. com l'encarnació de la conseilncia aguditzadá d'Espanya,
Així com veiem en la seva vida l'home madurat foreada podent-se veure ella mateixa de fora estant, o coni
ment, trobem també en la seva instrucció un carácter una necessitat de concentració pee a refugiar-se de les cos
precipitat i fragmentani : és una formació feta a salta, ses que es moueln al voltant i trobar potser l'embranzida
tasta d'ací, tasta d'allá. Criat sense nutre, el seu pare, metge,
per a millorar-les. •L'asceta i l'inconformista són com el
home que havia figurat a la Cort, viatjador, inquiet, el fruit agrait, el preu del dolor de les nostres llatzéries coral
deixa de petit en un collegi de París, segons uns, o de a país. Inconformistes que, es diguin Pi 1 Marga% Angel
Bordeus. Després passa a Espanya per dues escoles con Ganivet, o Costa, solen acabar "en el retraTment, 1 en el
fessionals, on estudia Humanitats.
cas del pobre Larra, etn el retrdrapnt més negre, que do.
A quinze anys (1824), el trobem a Valladolid alumne el sukidi.
del primer cura de Filosofia, 1 poc després a •Valéricia ;
Llástima de vida rompuda ala
anyít rase
paré tot plegat ha durat tan poc, que un any després el tima de elesaparició amb violIncia, que cris ha privat de
retrobem a Madrid 'havent deixat la Filosofia per la Me poder veure els acabaments que vint, trenta anys més enllh
dicilna. No ha fet sinó encetar l'un i Peltre estudi, i a hauia assolit aquella ra6 crítica d'Espanya encarnada en
l'últim pot més que tot la vocació de Crític periodista un borne. ?Quin valor no hauria tingut P\opinió, en visió
que subterrhniament s'ha anat formant dins seu al calla successiva de Larra, arribat al temps que l'entusiasme, l'u
de les aules i sota els atzars d'una vida precipitada. I fiada rápida i l'inconformisme exigent de la joventut solen
Larra entra de ple en la vocació que faxia d'ell uná per ordenar-se i articular-se més profundament dins l'espe
sonalitat de les més marcades de les primeres décades del rit, en doctrina 1.. en 110? Al préleg de la traducció del
vuit-cents ibéric. Des d'aleshores, sota diversos pseudb
Dogma deis bornes lliures de Lammenais, en la qual Larra
Desplegarh el seu temperament d'inconformista, intercalava idees prépies d'un sentit social reformista, hl
nims.
de reformador satiritza\nt, d'home que canta les veritats ha alguna passatges, i també en la,'Conclusió de la série
jovialment, amb una agilitat tota madrilenya, en ele no d'«El Pobrecito Hablador», i encana en algar' tare article,
tables articles de El Pobrecito Hablador, La Revista Es en els quals surten uns toes de reflexió profunda i Mere
panola, El Espanol, El Redactor ~eral 1 El Mundo.
paciera que ens fan pressentir a qué hauria pogut arribar
El panorama del Madrid de l'época, l'atrnosfera d'a aquell jove precol 1 singular una vegada assolits ele
quella Espanya se senten, es veuen viurp amb una entre renta, els cinquanta anys.
No hauria estat bé deixar pasear la primera ce1ntúria aé
manada objectivitat pintoresca etri els articles del perio
dista satíric que fou Lana. Tot rient rient; les corruPteles, la motrt de Larra sense que testimoniéssim la nostra inemée
les déries inconsistents, les rnanies endarrerides, la su ria fraternal d'escriptors a un deis nostres que entre .soras
perficialitat, el burocratisme 1 l'irredentisme d'aquella riures, rialles i reflexiona —1 tanmateix molta d'hostias&
Espanya hi són presentats en forma de quadre de ces a varices i de sofriment interior
va provar amb el seu
tunas o d'epístola faceeiosa tan divertida com intencionada. humor censurador la inquietud activa del seu 8Mor al País
En alguna d'aquests moments .el periodista eminent acon on nasqué, i que ha d'ésser, a mél a raés, per tois nosal
segueix fer els temes talment iignificatius, que ja no hi tres en go de l'estil un exenaple de claredat 1 senzillesa
veiem un individu o un grup, sinó la figura d'Espanya classic cona fou de l'espontaneYtat, liare de tot amanera
revestida d'anécdota, que el &feo porta a judici amb un ment i que ha deixat en allb que va esoriure tot el .gruix
te d'humor que de tant en tant coraenea a traspuar una 1 el calla, el sabor 1 color kle la seva época.
gravetat altament reflexiva.
rjosEl LTSÓNARTI
•

—

,

temps d'existIncia del

El «Comité Puixkin» organitza un
concert. Les Universitats pre
paren representacions teatrals pula
kinianes i llurs érgans literaria es re
ferian especialrnent a Puixkin. El Pen
Club, al qual pertanyen els literata
anglesos més coneguts, celebrarh un
gran acte commemoratiu. El dia del
Centenari, les grana radioemissores
a
transmetran un progsaina dedicat
articles
i
traduccions
Puixkin. Llargs
líterhries seran publicats per la premsa,

•

En aquests abundants articles es respira, te scispétas
madrileny de barri, de café, d'oficina,
d'escenari, de tertúlia ; hi desfilen les figures fuetejadea
de la componenda, del pensament cohibit, de les coses dei
sedes a mig fer, de la indolencia i de la vanitat iblriquess
Sota aquella vocació integral de censor, en ele muralla dele
seas articles es veia tot Madrid; alguna no s'hi volien recos
néixer i Ilavors venien els ataca i les polliniques. I ell, sena
pre caeregat de protesta, inexhaurible
encaraque l'abe
solutisme de certes hores ?'aquella época de tirabies
fluctuacions no el deixés esplaiar compre a mida del sets'
abrivament
uns dies censurava els una, 1 altres diez
censurava aquells que quan rebien els altres se n'havien ale
grat. Perqul els ulls de Lama eren posats al món per a
veure
l'Espanya en els seus defectea 1 fer-la'n adonar.
Salvades diferIncles de personalitat 1 una mejor con
creció ,en doctrina i programa d'altres casos, Larra no dei
xa d'ésser enmig de la história del segle XIX, per, la
sPva
se

.

régim soviltic.
grandiós

(13 febrer 1837)

Fa cent anys aquest tretze de felirer. Un cap al tarcl,
bienes de gehre els carrers de Madrid, en una cambra
del segon pis del carrer de Santa Clara, número 8, jeia
mort sobre el trespol, d'un tret al cor, un jove de vint-i
vuit anys. Hi havia en la •cambra uns calaixos regiráts,
una vidriera amb un forat de bala, i el mort tenia el cap
recolzat sobre uns volums de Quevedo... Aquell mateix
sliss, el públic illustrat de Madrid encara s'havia girat a
la seva figura coneguda : el pentinat alt 1 la cara fina
barbada sota el barret de copa, arrebossat el cos .esvelt
amb l'ampla capa bruna.
L'endemh, en les tertúlies com la de Parnasillo del
Café del Príncep, en les redaccions, sota els salomons
de les sales, entre aria sessió de les Constituents
encesos
i una notícia de la guerra carlina, el fet de la mort vio
lenta de Larra corria co'nfusament : els uns en paxlaven
com si hazués estat immolat a la política, altres assegura
que s'havia matat en un rampell de bogeria i altres
ven
explicaven com la mateixa tarda, poc abans que s'ado

gran

nombre de vetllades, conferIncies i
°tira

•

monumental puixkiniana per 'al dia -10
de, febrer,
la' sala de la Facultat de
Filosofia de la Universitat de Praga.

terme

Peina estatua de poreelíana,

Centenari de la mort de Lana

o

Bacova,

neta de

Putxam,

vtu

(Ueralna)•
actualment
a

Poltava

certs, rhdioemissions, números espe
cials dele periódics, etc., contribuiran a
donar més relleu a la commemoració.
A Turquia, són diversos ele grana
dramaturgo i escriptors que han escrit
obres i traduccions sobre Puixkin. Nom
brosos actea artística i literaria tindran

etcétera.
A la Xina, les edicions literhries pu
Tot Txecoslovhquia ea prepara per ale bliquen tradaccions especials de Puix
dies de Puixlin. El «C,ornité Puixkin», kM. El dia 10 de febrer es reuniren a
ha traeat un gran programa. Grans con Xang-Hai i a Nanquin ele membres de
ferIncies, conCerts i reunions solemnes la Socitat Cultural Sino-Soviética 1 en
(-4 liad
collaboració amb els escriptors, intel
tindran 11 oc. S'organitza una

lectuals 1 'cerdea socials, per a comme
morar el Centenari. El m'Uslero dé fe
brer de «La Cultura Xinesa i 'la U. R.
S. S.», serh dedicat íntegrament a Pulx
kin.
A América es cámmeroorarl Puixkin
amb nombrosos actea.
No és necessari donar més detalla
per a veure el gran abast que tindran a
tot el món les soleranitats de Puixkin,
que sena dubte constituiran una aporta
cié a l'apropament entre els pobles cultes
que estimen la cultura en el sentit més
humh i 'universal.
F.

FERNANTW.7. srRRATAÇO

La "Petite

Bibliotéque lénine"
i tota meria d'obres en
francés les trobareu a la

Llibreria Internacional
BALMES, 22 (vora

la

Universitat)

DEMANEU CATALEG

.•

MUSI
Una

conversa

interessant amb el

mestre

Bernal

MUSICA A MIDA
2110 'pinerries rd Barce'lona o pot
un pelit 'film docwntental titulat
rúlthrip minuto", presente pel SUEP i'dirigit per Maxim Ferran, per al qual
11:tylestre ,Conrad Bernat ha escrit una partitura linolt interessant. Hem demanat
ll'effilypany Bernat algunes precisions sobre les bases orientadores .del seu treball,
11_4 nua/s, ens. plata 40 publicat :en aquestes pagines,
veure

•

,

enteneu

per radsica 'de film? cident de cotxe per un disc de l'«Ober
tara de l'Oberon» de Weber, traspasr
sada a la cinta sonora. Per als produc
tors capitalistes resulta barat, perb és
h., una Música que s'inspira exclusiva de péssim gust.
Ment en els elements visuals del film
Moltes vegades, els mitjans musicals
en oposició a una música «afílmica», més senzills són suficients per a carac
tiue prové de la inspkació Musical i so teritzar l'ambient. En «El último mi
lanient les lleis rausicals. En aquest sen nuto», uns quants cops de tambor bas.
tit, obres sencerres, cora per exerriple, taran per a localitzar l'ambient d'una
:ahangal-Lii» o «Por qué los pajaritos presó, 1 uns pocs compassos de «rumba»
'11ntan», no poden ésser considerades per a un séparé en un cabaret.
lora. a Música «fílmica», malgrat de ser
La música «fílmica» significa, dones,
ir de base Musical a una films cone
una subordinació rigorosa del material
'gutsw
sonor a
les impressions bptiques de la
Ainb Major drei, es podia designar
les quals determinen tant la seva
lichard Wagner com el primer pzim cinta,
disposició formal com la seva expressió
positor de música áfílmica»,
1 el seu carácter instrumental.
k
te:
10
it
NMI
al
le
tvidentraent, la música «fílmica» té
.77Wagner 'cOrripon, *gairebé sernpre, rriés
d'un punt de contacte amb les ca
partint d'una inspiració visual. En ge racterístiques d'una bona música
d'b
motius
musicals
neral, els seas
formes
pera, pel que es refereix a una venta
es deriven de la visió Mica de l'esce ble coincidéncia entre les diferents es
a. Entre nombrosos exemples,
només feres estetiques. Perb aquesta c oinci
yolem esnientar el motiu de Fafner, l'es dencia
molt niés rigorosa en la pel
!cena del Rin de «L'or del Rin» o «La lícula que no pas en l'bpera, car Par
xernor de la selva».
gument «fílmic» no pren en conside
Per aixb, el «teltmotiI» wagneriá ració les valors prbpies de la música, i
Iroba la seva aplicació també en la rriú aquesta última ha d'expresar molt
lea «fílmica» i precisament en el sentit sovint, dintre el desenrotilament de
'de Wagner, no coni a simple citació pocs nietres, una formidable exaltació
sinó coro: a element evocatiu dinámica o un punt culminánt dramátic.
psicológic, adaptat a les situacions bp
—Ara cm parlen d'una evolució mu
tiques corresponents,
sical «de pocs metres». ?Qué significa
—Quins problenies se us han plante aquesta terminologia?
en escriure la partitura per a «El
—Els músics que treballen per al
alltirno minuto» ?
film, parlem del «nietratge» de la cinta.
—En primer lloc jo bavia de sub Si us dic, que un metre transcorre en
ratIlar la adisposició» esclnica de Par dos segons, ja us podeu augurar que el
gunient. A niés a més, m'havia de pre niúsic ha d'eseriure la seva partitura
ocupar de crear l'«ambient» propici
«fílmica» amb el cronómetre a la mš.
abans de tot, d'exaltar, per mitjá de
—.?Podeu exemplificar aquesta coinci
la Música, l'«efecte»,
filial sobre el dIncia bptico-acústica mitjançant upa
.—?Voleu donar-Me una quants exeiri escena d'«El último minuto»?
manuscrit hi ha' unes escenes
ples del yostre procedirnent de treball? que—Al
ens poden demostrar n'oh signifi
—Pet que es refereix a la «disposi cativament el que vull dir. Us en citaré
etó% la tasca del músic es relativament un fragment :
A la cinta fotográfica áegueix una,
«7. Una peus d'home, coberts de
escena darrera l'altra, de manera que el
músic té la tasca doble, sigui de lligar sabates rriolt gastade.s, caminen de pres
sa i nerviosos, a través deis carrers ;
niusicalment les escenes, relacionades
.per l'argurrient• sigui de separar les s'ataren davant de...
8. un cartell que diu: «Totes les
escenés no reiacionades entre si per mit
places ocupades».
j4 de nous raptius xnusicals.
9.
Els peus, ja amb menys afany,
Pea* ai crear l'«anibient» propici de
continuert el seu camí... i es tornen a
músic
pellícula, el
diáposa de tots aturar.
els niitjans estilístics que puguin vontri
10. Un altre cartell, més gran que
buir a evocar Musicalment les assoeia
el primer, que diu : «No manca má d'o
corresponents
en
l'esputa
cions d'idees
111 on; Una pellícula de l'Ipoca del so bra»!
11. El sense feina, descoratjat, ar
kod6, per exerriple, exigeix, natural rossegant
els peusi s'atara novament...
original
d'a
Ment, una raúsica, sigui
12.
Cartell
molt gran : «No s'adme
'quests temps, sigu1 expressanient ~rito,
ora, 'que evoqui musicalnient el rococó; ten obrers», etc., etc.
17. Els peus, sense cap esperança,
una pellícula que ens condueix a la Xina
Moderna,• necessita forçosanientuna amb gest de desraoralització conipleta,
eoncepció .melbdica instrumental que s'allunyen amb pas vacillant.»
lingui una força suggestiva ««xinesa»
En aquest tros de la pel•ícula, la mú
ilobre. el públic. En fi, un argument sica ha de reflectir el canvi incedsant
Ifílniic»'• del nostre temps
na
d'aquestes escenes de movinient j de
bralnient, 'una Música Moderna.
parada, i, a niés a A.).41, ha d'Alustrar
les 'de )riés absurdincompatible la situació psicolbgica de l'obrer en
ttrab• iota responsabilitat artística., que atar foreós que va de la perspectiva
ler, acorcipanyar, eoni per -exemple sempre renovada de trobar Lema fins a
la .desesperació final.
un ac

-:-.A.bans dé tot, tota mena de inú
%lea dintre el film, 1 particularment la
Música esplCíficament «fílmica», és a

•
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Exposició

de cartells
sobre Prevenció d'Ac
cidents del Treball

El dia 23 del mes passat, organitzada
Secci6 d'Assegurances Socials i
Mutilats de Guerra de la Conselleria de
Treball, i gracies a la cooperació dels
Laboratoris del Nord d'Espanya, que
ha prestat els cartells, s'inaugura al ves
tibul deis F. C. de Sarria (Plaça de
Catalunya), 'una Exposició de cartas
nacionals i internacionals, sobre Preven
ció d'accidents del treball.
Eh cartells exhibas es troben clqssi
ficats com segueix: locals i edificis en
els quals s'efectua el treball ; maquines
en general; útils i eines; prevenCió so
cial conectiva ; organització del treball,
condicions personals i formació proles
per la

sional; protecció individual; ordre; fe
lides, infecció i primera cura; carrega,
descarrega i emmagatzematge; maneig
de productes tax,ics i nocius ; matarles
inflamables i explosives ; automobilisme,
transpon, trafic; ferrocarrils; indús
tríes metanúrgiques; mines, pedreres i
obres paliques; ram de la construcció;
indústries i explotacions agrícoles; apli
cado," de l'electricitat ; indústries qui
migues ; treballs de la fusta i explota
iions forestals; indústries téxtils i si
t..triilars; accidents de la llar i petites
indústries dorrkéstiques diverses.
Per aquesta classificació pot veure's
que l'Exposició está perfectament or
denada i que és d'un magnific meto
dism. e. D'aixa se'n desprIn que el seu
valor de propaganda i d'educació és efi
caç, per la qual cosa la tasca de la
Conselleria de Treball 'és altament trae
ritbria.
Entre e'ls cartells exhibits n'hi ha
diversos 'de notable vbina artística, la
cosa

ens

complaern

a

remarcar.

Durant el cura 'de l'Exposició, que
es 'clausurara el d4.17 ..,.de febrer, hi do

BUFADORS, MANOMETRES,
la SOLDADURA AUTOG,ENA

PIRSSUPOSTOSI ESTUD1S, CONSULTES I ASSAIGS

:».

—Aixb significarla, dones, liquidar el
vell estil sentimental del potpourri a la
nianiaa de nielodies seleccionades de «La
Favorita» i buscar noves formes musi
cals?
—Exacte. El carácter específic de
l'art «fílmic» obliga el músic a dominar
tots els recursos del seu ofici i, d'altra
banda, de trobar la fórmula més con
centrada de l'expressió musical i d'alli
berar-se de tot allb que només significa
un ornament accessori. La música
«fíl
mica» exigeix deis compositors una no
va disciplina que és gairebé
idéntica
amb la que la música moderna imposa
als joves .mestres que senten les inquie
tuds del nostre temps.

qual

teixits.
méstica. GENERADORS,

material

—A les escenes que es refereixen al
19 de julipl, heu utilitzat una mena de
potpourri de tots els hirrines populars
revolucionaris que és d'un gran efecte...
—Perdonen... aquí no ens trobem
davant d'un potpourri en el sentit con
vencional de la paraula. Un potpourri
seria una simple recopilació de melodies
senceres, lligades més o menys arbi
tráriament entre si. Perb no es tracta
d'aixb. La unitat deis fotogrames obli
ga el músic a transformar la multipli
citat de les melodies revolucionáries en
una nova qiialitat musical, és a dir, de
convertir l'exaltació hímnica de cada
una de les melodies en una sola exalta
ció revolucionária que ha de corres
pondre musicalment a la unitat del front
únic antifeixista.
—?Quins procedindents tIcnics us han
servit per a aquesta finalitat?
—Un moviment continu deis balsas,
junt amb tocs de trompeta, fixen
bient dramatic de les escen,es. El soroll
deis tiroteigs 1 canoneigs es fa sentir
en tots els moments que ho exigeix la
imatge de la pantallb.
Els diferents motius, en els seus
fragments més significatius, s'hi barre
gen i formen un contrapunt sempre més
dens i una instrumentació sernpre aug
mentada fina que al final, la veu hu
mana
substitueix l'orquestra, culmi
nant en la caneo i en el crit de «No pas
saran

R-Ain

TEATRE,

EL

no PonferIncies Eni.ili Mira, Antoni

t:1419«[blep.:JillixerPs.
.Ag Tici6al•

i Pellon i joseP

ofici d'autor dramátic
Una peça de teatre, ni .que sigui des
Es vIcieren obligats a continuar exerf
tinada a la eo•lectivitat, només pot. és cint llar ofici, sacrificant una glbria
ser sincera i forta si l'autor hi manté la que hauria pogut
sser eterna, a un pa
seva completa personalitat, una llibertat que era, 'd'una manera segura, quoti.
total de concepció i d'execució.
diá. Esdevingueren els proveklors de
Si l'autor fa intervenir en el seu tre teatre «de Boulevard», els amants del
ball consideracions d'ordre comercial qual es tornaren cada any més burgel,'
(no excitar per exemple els gustos i cos sos perqul el poble s'havka tirat al
tums del públic per així aconseguir mi nema, menys car, més confortable I
llor el seu favor), la seva obra, reeixida més diversament atractiu. Aquests au'r
com sigui, seráe fruit del raonament
tors es dedicaren finalment a executat
no de l'instint. I la histbria del teatre
i de vegades amb esclat singulat
ens ensenya
que les grans obres (els
noves variacions sobre els vells te
trágics grecs, Shaliespeare, Moliere, mes favorits del públic elegant 1, en
Beaumarchais i fins i tot Bernard Shaw) particular, sobre el sempitern «trIan41
aarrenquen molta menys força de la in gle» : el marit, la muller i l'amant.
telligIncia del creador que no pas del
Alguns autora intentaren, el 1904,
seu
n#tural i meravellós instint dra de crear un instrument, per modcs,t

cii

—

—

mátic.

El

per tal d'atreure's el públiO
Henri Be,aulieu fundá, arab
un comitl d'escriptors del qual formava
part Romain Rollarid, el Teatre del
Poble de l'avinguda de Clichy. Hom
va representar-hi
molt bé
tot
repertori de peces ardides : «Les
un
Tisserands», «Le Filie Elisa», «Les

Los,
popular.
que

de Romain Rolland ho prova
un cop més. Quan cli escrivia els seus
drames o con-ajes, que són, d'altra
banda, obres de la seva joventut i els
assumptes de les quals manllevava alter
nativament a la Histbria 1 a la Fantasia,
no bela altra cosa que cedir a una impe
riosa perb íntima exigIncia del seu es
perit. No es preocupava gaire de cota
serien representades les seves obres, ni
de si ho serien tampoc. Altrament, no
foren napresentades sinó excepcional
ment en els escenaris d'avantguarda,
per tal com els mateixos directors que
en
reconeixien la valor ne goleen
aventurar-se a oferir a llar clientela
burgesa un producte tan diferent del
que estaven acostumats a donar-li.
Unicament el valent Gémier, que
tota la seva vida ha lluitat per la cau
sa
del teatre popular, tingué l'audá
cia de donar «Le Quatorze Juillet» a
la. .«Renaissance». Va posar-hl ilota la
seca enerlia, tot el seu talent de gran
animador... i també tot el seu diner,
puix que acaba de buidar-li la seva na
gra bossa. Perb el poble no va pas res
pondre a la crida del seu profeta. El
temps de la bona collita encara no era
arribat !
Han calgut més de trenta anys,
dones, perque el teatre de Romain
Rolland rebés* la seva justa consagra
ció. Feliement tenia •la serenitat in
tellectual i pls mitjans materials su
ficients per a esperar-la.
L'esbalaklora d.iversitat deis seas
dons u permetia d'escriure remarca
bles estudis sobre la música, articles
sobre tota mena de qüestions. 1 aixb
fou aviat el par i triomfal éxit de la
serie deis «Jean Christophe».
Perb durant aquells trenta anys en
qul les coriticions
i mo
ral del teatre,
Frani a, eren tan,
desfavorables als esoriptors lijares, ?qul
s'esdevingué a aquells que només te
nien el do d'eXpressar-se teatralment,
que és" gairebé sempre el cas deis mi
llors autors dramátics.
cas

.

•

econbmilues

Oorteaux», «L'Affaire Grizel». Perb
aquesta vegada la gent no va tes,
ipondre al .nostre esforg i vam haver,
ni

de tancar les portes de la nostra casa
estimada, després de q.uatre mesos de

resistIncia desesperada.
Aval, perb, l'any 1937,

tot ens fa
esperançar que ha arribat finalment el
temps del retrobament de l'axt dra
mátic i del poble. Sense parlar del
gran, magnífic, triomfant exemple de
la Rússia soviética, nosaltres creiera
que el Front Popular, a França, pot
i ha de portar-nos auditoris
gents, emotius, palpitants ?'ardor da.
vant dels espectaeles bells.
Tota una colla d'autors
i eniré
ells el l millors del nostre temps— es
tá a punt també, impacient per espol
sar-se el jou a qué els teatres burgesos
els havien sotmés duran u ntan llarg
període i aspirant de no avenir-se més
a
una
incomprensió tant més profun
da com més tracten assumptes més ac
tuals, més vivents, més generosos.
Les espigues són madures. Les hem
d'agavellar nosaltres. Car depin del
obrers, tant com de nosaltres mateixos,
que comenci per fi la bona collita. Np
us quedeu indiferents
davant cap db
les nostres manifestacions teatrals, per
dificultats que trobéssiu de vegades a

comprendre-les

i

a

seguir-les. Apinyeu

fervorosament a les petites i in
confortables velles sales on ara actueifi
provisbriarnent... tot esperant que la
C. G. T. ens doni, finalment, un bou
utillatge d'escena moderna, en un gran
teatre on vosaltres pugueu escoltar 14
obres deis vostres poetes, tots ben as7
seguts, tots de cara, i per cent sou
vos

LUCEN BESNARD

AVUI DIVENDRES SURT

DE LA TORRATXA
amb

un

sensaolonai reportatge titutat:

«La llei de fugues i els conjidents»,
illustrat per Cluselles
Secció «El
nostre fitxer. Fitxa núm. 0914: Ex.
general Queipo de Llano (a) «El Ca
zalla». Secció: «Homes de la Revolu
ció»: LLU1S COMPANYS. Secció re
trospectiva «Ami com ahir», amb ca
ricatures de fa vint anys, per Picarol
Ribas, que són avui de palpitant ac
tualitat.
•

«Editorial», «Cau d'orella», «Notes
del camp facciós», «Efemérides»,
«Consignas d'aotualitat», etc., etc.,
completen aquest interessant suma
ri. Collaboració gráfica deis nos

millo'rs

ninotaires,
ALLOZA,
TISNER, GONI, CLUSELLES, KAL.
DERS,
tres

dibuixants 1

MARTI BAS, BOFARULL,

Antifeixistes:

•

antkis

