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Pogut °frenar si delta& era molt po-
ca cosa. Calla teatit el que tenen altres

i centres qua conserve* amis
amar les meravetles i precioeitats que
ene ha debut tusa retinte& tara prou
admirada. I això han fet. les mentad*
entftats, presentara an !lengua catala-
na, caatellana, francesa, anales& i u-
perantista un historial autoritzat de
les mitres esglésies rocainiques, co-
meneant per /a poblacid primitiva on
s'aleen les elabisies. Segasen( la de.-
cripcid del que fou Bisbat d'Egara,
de la Catedral dirmara i de les tres
actuado <agrien.s i ataba feas histeria
deis seua rics retaules. Després del
text, inclou el 'libre un nombre crea-
cut i forméis de clixés pertanyents
les esgladea, pintores murals, läpides,
de la Verse gótica, retauks, etc.

De la monografía se n'ha fet um
tirada de dos mil exemplars, que si
de moment no seran adquirits en la
seva totalitat, estem segura que no
tardarem en veure'ls esgotats, car la
importancia' de redki6 sera apreciada
tot seguit pele aimant, que a la nostra
terra i fora d'ella tenen els monts-
menta de les esg/esies romanas/es de
la que Lau Egara.

Vagi la felicitació mes afectuosa als
iniciadora (raqueara tasca tan terras-
senca i amarad/ d'un sentiment pre-
gon de la Inés sólida cultura."

ILes Arts
.4 TENEU BARCELONES

Dimarts, dia 28 d'aquest mes, a les
set de la tarda, es reunirá la meció
de Beles Arts de l'Arenen Barcelo-
nés per a l'elecció reglamentaria dele
senyors que hauran d'exercir càrrec
durant nexereici de man a taao.

EL SOPAR DELS
.4QUAREL.LISTES

Al Clreol Artistic s'ha celebrat
sopar organitzat tper rAgrupacid
d'AquareHistes de Catalunya, arnb mo-
do d'haya- celebrat imb ezda a la
Sala Pares, la seca XIX exposici6.

Assistiren a la (esta la senyora
A. de Tort, j els senyors Galofre
011er, Baixeres. Sabater , Dura, Ro'g
Ensenyat (L), Roig Ensenyat (E.),
Risques, Segrellee, Camine, "Valle-
Cluses, Soler Gili, Castells, Sabater
Prunera, Santandreu, Baixes, Armen-
gol Bes, Riera Matad, Carreres, Lie-
nes, Blanes, Gaspar i d'altres.

A l'hora dels brindis, feren ús de
'a paraula la senyora de Tort i els
eenyórs Riegues. Valls-Ouses, Cae-
tells, Segrelles. Bienes i Carreres. Se-
guidament el senyor Gatofre 011er,
president honorar:1 de l'entitat. dragué
per a tots frases encomiàstiques i ex-
presa la satisfacciii que sentia per
l'exit obtingut per l'Agrupació en la
recent exposició celebrada al Círcol
de Selles Arte, de Madrid.

L'actual president senyor Sabater
jama, resumí els discursos, 1 advocä
per a continuar pel cami empres per
tal d'obtenir nous triomfs a benefici
de Part i. especialment del procediment
aquarellistic.

Reeultä un acte agradabilíssim i de
veritable cordialitat.

La política
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'EL TEATRIE
La "Corn6die Française" al Novetats

«Puisq,ie je t'aimei, un acre de Brieux - «Le Pedietin»,
de Char.ee Vildrec - cLes fourberiee d .. Sea, pies',

de Moliere

a

hores eslava en yoga, i • a la qual la 114,115.11.4.
influencia de les denme popuäars do-
nasa un accent, una valor i una sig-
nificaci6 ben remar/tablea.

Es refereix despees Lalo a la pri-
mera representació de la temporada
actual, en la qual es donaren "Fa-
cheux", ballet arnb tnúaica d'Auric:
"Le Renard". de Stravisski, i "Le
fits prodigue", de Prokofiel. Traba.
en et primen una "musiqueta" agiab
pactes veHeitats crickes i petites in-
tencions d ritmes,ures, de molt curt ale
tot plegar t'ob-a de Su-aviaste/ !Sal-

CONFERENCIA SUS--
PESA

, Per ordre governativa ha estar sus-
pesa la conferencia que aquesta tarda
hacia de tenir noc a l'Ateneu Obrer
de Granollers, a cärrec de Domen=

Bellimmt, el qual havia de parlar
de "La joventut t la literatura".

"L'OPINIO"
El número 67 do "L'Opinió" publi-

ca el sumari següent:
"La crisi económica poionem.—E1

desarmantent de Dinamarca (per J.
Aiguader i Miró). — Eens.—Resom
de la setmana: La nos-a Barcelona.—
La solude de la qüestió Sama i
ca. — Les mem6ries de Benes. — El
vol del "Gran Zeppelin".—El bon
caml. L'hora dels intellectua's (per
J. Jover). — Pornpeu Fabra. Otd-
Figueres (per M. Molina i bibrega).
— De retorn a/ fernininne (per Her-
mfnia de Riu de S.). — Com rro-
gressen les Ilengiies competidores de
l'Esperanto (per Sebastiä Cha ler). —
Art i obrerisme (per A.). — Cultura
obrera. — Deu dies que trontollaren
el món (opusclea per John Reed."

ERNEST BOVET A
BARCELONA

La conferencia que el savi profes-
sor Ernest Bovet, de /a Universitet
de Lausanne, ha de donar a rAteneu
Barcelonès, sobre el tensa "Quelques
problemes actuals des relations
nationales", s'efectuarä dimana prop-
vinent. dia	 a les set de la tarda.

Aquesta interessandssima conferen-
cia sea pública.

EL SENYOR ORTEGA
I GASSET A BARCE-
LONA

El senyor jaco Ortega 1 Gasa"
que ea traba en aquesta ciutat a bord
del varad] "Telele", convertlt en ho-
tel, contesta:* a tn: rtpreaentant de
"Conferéntia Club", que ha estat a
Invitar-lo {tenme dones tina conferen-
cia, ha dit que no pesaanterar-
perque esteva aquí de rigor& incògnit,.
"Després d'un any i zeig de trehall
actiu, són agur** — diu les pri-
meres vacances que em puc permetre,
i no puc interrompre-les per a donar
ruta conferencia que precisament per
fuer per a Catalunya he de tertir
cura uses que d'altres que unten do-
nar-se per a sortir del pas. Ja MI
va eseriure Canee, 1 rula parla la
duquesa de Dato però no m'es pos-
slie donar ara acuesta conferencia."
El senyor Ortega i Gaseet es propasa
Alar e Arabia pel juliol.

. A la «va tornada d'Amèrica vin-
drà a Barcelona , on penca comiere
un quant de tema 1 donar la con-
ferencia que se li ha soHicitat.
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tila  ectors que diumengc passat

o tiore
n 

en el !regulan' que tea-
eß1 ti un treball del notabilissim

ale& italià Ettore Desderiso

re	

-
-Les tendencies actuals de lati.

sica", els pleura segurament que
,iegtm asan altres fragmente que

,ompleten 1 exposició del petisa-
, d'aqucst tan docuhaentat i poli-

ierst escutor•
El capital d'aquest treball que ens

• ya creas particularment ratenció es
lsteressanm per a nosaltres, i te,
foretot. en aquests moments, una
n'apreciabl e valor cractualitat, per

COiî n/ aqui mateix aquests dies ha
an; t represa Fantiga discussió sobre

tendencies popularistes de la nos-
música . En contrast amb la nova

oies ..::va iniciada aqui contra a ques-
te tender.cies i els compositora que
• segueixen, fa bo de remarcar la
brillant exposició de fets que re-
mas Desderi, acompanyada de lú-
a, i oportunissims comentaris.
Fea remarcar l'esmentat escriptor

>t, ei seu darrer paràgraf transcrit
px els compositors davui, abando-
gg: felicment la supersticiO inter-

•wiecalista, s'apliquen a recalcar
aaib forca i a preciear els caràcters
darencials, el "nacionalisme estilis-
c' dede Ilur llenguatge. I continua

*oree:
•Fecomen general, sense cap dubte,

sis signes del qual són evidentíssims,
'aicbrosc s i substancial sen la música
fiad, 1 d'una importancia que no
Itt esser cegada; general, no sola-
Des perque en cada nació es difon
tuja dia mea la tendencia a diferen-
(Y:4e i a valer-se sempre més i mis
'e:material que li es propi, sinó tam-
ioerque arqueara tendencia es sen-
tida fíes per pobles que fine avui
• reas estranys a les manifes-
seso artistiques rnusicals (grecs,
grenis orientals) o que, tot parti-
éxt.hi. no havien donat a llur pre-
axil un carácter nacional (anglesos.
peuguesos). Avui, corn podia pre-
erze •s, ja s'ha arribat a una exage-
ad, que pot Esser definida com a re-

lista. No es vol dir amb això que
polonesos, serbis, búlgars i

',eres po'sles eslaus no presentin trets
pm:raían que diferencien la seva
aérea de la dels nobles que els ser
:fe!. e1:55OS o bakänics; de la ma-
ten rr.anera que existeixen llengües
prerinents d'un nucli germinal únic.
xia netament diverses per fonètica

existeixen tambe expressions
ceicals que han florit en regions di-
luente. pera que una font comuna
fa relacionar fäcilment. El regiona-
Ins es soviet una degeneració (ra-
ro• ar és entes cota a simple mitjà
(nilisi destinar a procurar als esta-
.L'osDs i ale artistes el mejor nombre
aasible d'elements tics, variats,

autèntics, per ml que puguin
kure a les fonts pures de la mea)
ye ca:7:a de la qual, mes que a la
lleno es tendeix al dialecte i s'ar-
dre a resultats l'orca apreciables al-
ma vezada. però de massa limitades
,xsibilitats de desenrotllament L'e-
;aprecie, amb tot, no perjudica de
ic a sa.eitat i l'utilitat del moviment
• mereix prou d'esser estudiar i
est ft amb e/ Mil' CiM interès.
Es tendeix, dones, en cada nació, a

ltrzur, o a definir millar, la "coas-
jaca nacional" musical. combatent
promrant allunyar les intrusions

(demente estranys, les deformacions
prouis, i determinant, dins de

as lírr- is naturalment, per quin ca-
n' es pot arribar a Ama puresa de
:24:r2 musical parallela a la de la
íe-ppoa literäria_ latear nobilissim,
'mcessant i ardo. Noble en quant
eimen:a un orgull de raça digna del
eitra respaete i no tan cec que
nleii per alzó cloure's en un isola

-t tan absurd corn inútil, ni que
goi abdicar aquella possibilitat d'ex-

lari6 que l'art musical, com les arts
retaati • e,. posseeix en grau tan alt
etament perque no esti vinculada a
uDression; verbale incomprensibles
Paeralreent fora de les fronteres que

ele paisos d'origen; interes-
Rnt, yergue a la formació d'aquesta
:a:ciencia nacional colaboren i con-
lenta tant el cant popular con, la
halleie artística, tant el clima com
lls tostens, tant el desenrotIlament de
'ct arte germanes com les vicissituds
Wilignes: ardo, finalrnent, donada la
eietat i la vastitud de la materia a
etar. la dificultar d'especular-ne

. tatentic: .at, i ardu. sobretot, per a
ele. que es proposi de treure del

ll analític realitzat síntesis con, -
i deduccions que permetin

d'esquemea, encara que siguin
menys determinat s i precisos

Hei científica, però a basta-
eersernblants 1 recolzats en exem-

N	 a l -em demostrados, per?', al-.. illustratitre ,i en sigan anee,.
Nilieatius i convincente.

• • •

la Primera contribució. 1 fine la
des d'un cert punt de tilsta•

¡aten. Es donada pel cant popu-le• aer anuell cant que tradueix ve-'mar en els seus modes. linies. rit-:
• ' estructura la profunda muek-i-
,..'al ee cada pelle; 01,mM:e o choral.

o nrgiastic, ruda ment ritmat
• arlo5ament imnreck, escanait o

iv aquel' cant que en nualse-
..._•ell forma que es manifesti

al'un carachr diferencidnr. la
%en" nacional. nue el fa reconei -

7d.' En aquest tresor inexhaurible
It'"nl han posar en temns passats

lx, de tota ele paisos (Jorre2,r4rt dele segles d'or de la po11-
."1"111,5 ima transforrnació i un

nament del cant popular?). i

I

si Inés tard etc cuntactee entre lartista • la N'els del seu pob/e. foren efedualment trenys intime i freqüenta,
eso e. tot abolits, tanmateix aquella
seta no ..esse mai dc ressonar a l'ore-
Ila, o millor, al ce% de cada müsic,
que retrobava en ella, de vegadesc,uscienttnent, no sois una correspon-
dencia profunda, sinó fins una crida,
una excitació. una vigorització saluda-Idea i fecundes. I neara que aquelladeu li mpidissima es dispera en in-
nombrables rierols alguno dels quals
desaparegueren, no sense haver dei-
xat. amb tot, alguna traga en l'humus
per ella negat. els altres saberen re-
sistir vic toriosarnent el curs del temps
per aquests darrers. avui hom remun-
ta a la f n eit. horn indaga el cure, hom
segue:x el camí amb amerosa atenció.
I si no tots són alimentats Per al -enes igualment pures, ni tots corren
!lisos i %pide, tant-se-val: ressencial
es salvar-los de la dispersió.

L'actual reflorir deis estudie eran-
fónica cal que sigui mirat amb viva
complaença per tots els música que
entenguin la pròpia art, no con/ un
exercici academic o cona un desfogament
d'anecdótiques vicissitaids personals,
sine com a interpretació de l'anima
multiforme i, amb tot, homogenia, quesemen bategar en ells i a 11w- en-
torn,; que entenguin, ensems, que en
traduir la veu conectiva en forma
d'art que li correspongui, compleixen
un deure i realitzen plenarnent una

Certament a ningú no pot es-capar el fet que aval, a totes lea na-
cions, músics i musiceilegs recullen,
analitzen, estudien i publiquen eis cants
de Ilurs pobles: fet nou en la bist?'-
na de la música, almenys en quant
tala estudis eón conduits amb mètodei amb minuciosa cura. Es un fet
sim ptornitic, que testifica per ell solla i mportancia intrineeca de la recer-
ca i de l'estudi.

No Es el cas d'especificar tot el que
ha estar ja recollit i tot el que en-
cara cal recollir: e! camp és vestís-
sim, la tasca es Harpa 1 gens planea,
el material nombres, disyxrs i sovint
impur. Hom ha fet ja molt. el canal
es traçat, i forera be en moltes na-
cions( i el "corpus" folklòric de
cada poble es va reunint seguir, se-
guir."

L'autor es refereix aqui partkular-
ment als treballs que	 fer a Itäne
i pondera l'interax que tindrà poder
confrontar les caneons de les reyficns
diver ges i observar les ana'ogies i les
diferencies: les primeras, degmles
la Imitar de la raza; les segones, a
les condicione diverses de la vida 1de ellma.

"Tot el que es fa a Itälla, conti-
nua, amb aquest fi. ?s fa lambe 1
encara amb mejor fervor a resina:-
pe-. A Alemanya les edicions deis
crif,s populars religiosos i profane,
aranosos l guerrera na-tmyals i regir-
nale. són nombroses i tenen gran di-
ful:6. A Franza, a Bre ranya 1 a Pro-
-enea el material etnafänk, riqulimint
es estudiat i identificat Rússia ha
donar gran notorietat a les carr,ont, a
les di uses, als chors dele sons cosaca
drir mújics, che tot el mida,

russos foren els rnmers que ad-
vc:tiren el poder de renavament
e. folt-lore contenia, que ialss;milat-ui
en grau màxim lee ciraltenstigncs,
nue 1 r seriren ile vezales na a seva
adruir Lle expressivitat er, lea tnatei-
xei ob-es d'art. Ara de 13 "pus7ta"
arriben els ecos dele cante magiars
a dir-nos com era d'insuficient la
exardas per a donar-nos una imatge
clara i comprensiva de l'anima hon-
garesa : i de la Polònia, de la Fiché-
mia. de la Grecia, de tots els recons
immortals, s'aixequen les veus singu-
lars per a afirmar la permanencia de
les individualitats etniques, per a evo-
car memòries Ilunyanes, per a fer re-
verdir boscúries que semblaven asse-
cades. I fins l'Orient es fa escoltar,
no ja a través d'interpretacions mes
o menys arbitrarles de inúsics en re-
cerca de "notes de color". sinó direc-
tament amb els seus cants autentica
deis guate PO se_rnpre la acetre no-
tació reix a reproduir exactament les
inflexions, perla que pot , fins a tra-
vés de notacions imprecises. donar-nos
una idea prou aproximada de la musi-
cantas d'armen, nobles singulare i nu-
nvans. De l'Asia ens han arribar, in-
teressantisismes, les cançons de l'Ar-
ménia martiritzada. que presenten una
curiosa coexistencia d'elements orien-
tals i ',l'europeos digna. almenas. des-
tudi. ;Fin, l'Africa i l'Amèrica con-
tribueixen en mesura molt remarcable
a !a recerca de les musicalitats
ninies : no solan-ent els ritmes sinco-
pats. i sovint repetits obsessionant-
ment de les daneee. de moda,. einó
Mol mes i liihior les cançons ne-
gres i indianes (basta tensar en alguns
chare "negro-s oi rituals") ens han fet
enrejeer sendbilitats ignorades i in-
enspitades."

(Con!inuarcl)

Pierre Ledo ha dedicar recentment
un substinciós Set:'- le als Balls Rus -
so, que actuen ara a París. Recorda
l'intelfizent crftic la primera i sensa-
cional aparició d'aquell grup de sin-
pobre artistes a la ciutat esmentada;
neetimul , de renovad?' que hi porta-
ren 7 !es revelati eNtS que hora ras deu
de "Boris Godunov" i de "Shehe-
quede" arnh bota l'opulencia deis me-
ravellosos :decorats i l'eaplendidesa
inigualable de les presentacions escè-
niques : les revelacions de "Uncen de
foc". de "Petrixka" j del "Sacre";
la d'una concePció particularment in-
teressant de molts detalle i matisos
de l'art escenk; el goig d'admirar
les troballes d'una coreografia forra

poc no el fa gaire feliç, 1 la frohe
d'una insuportable mostrare/la de rit-
mes, de timbres i d'etepressió. "No es
COMOrel — dita	 que l'amor de
"Pe;ruxlca" 1 del 'Sacre" pugui és-•
ser el de "Renard". En carvi, robra
de Prokofief mierda tina ele seus
gis. Nonas el fa mostrar un ede :t-
se/wat el "relatiu seny" que hi anos-
tra el compositor. que U/S la dissonin-
cix amb moderació i tina mica ex-
cessivament les formes clAssiques, Agrie
evita la violencia i l'emperna tumul-
tuosa caracteristicires d'alt res obres
precedente , Al crític, 7i aembla napa
elogiable aquest sesay. peala p	 nxvefeei
francarnent acrella. violencia. Sosoi-
tem que deu tenir tota la na?'. Un
teemeratnent com el de Prokofief ha
d'esser Tier forma sinaclaptabk a certes
e,, , vitots sobretta. a. certes "poses"
de retorns molt de moda en aquest
moment.
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Les Sits

VI FESTA DE GERMANOR
SARDANISTICA.

Heus ací el programa que s'ore-
cutara, avui, diurnerege, al Paratn de
"Les Fonts", de Terrassa, amb mo-
tiu de celebrar-s'hi agreste Festa de

nGermanor que ha organitzat el Fo-.
ment de la Sardana de Terrassa, Ceta-
tre Sardanistic do Sabadell i Fomeht
de la Sardana de Barcebna.

A dos quarts d'onne del ratati
"A sota del Mas Ventas", Pep yen-

tura ; "El primer esclat", Vilaró ("in);
"La gran ballada", Gsrazner; "la ca-
priciosa", Cantó; "Bell scemis''. Mer-
naden; "Marinera", Pérez Moya;
"La xerrarneca dels gailets,‘, juncá:
"Saltironant", Botei; "Riera avall",
Orfila "Perelada", Serra. Josep, Co-
bles: La Principal de Peraleda i Bar-
celona.
A dos quarts de quatre. de la tarda

'Cala Farriola", Velespir; "Ba-
llem-la", Saló; "A parda de die",
Alionso; "En Cintee, Sen-a Joa-
quim"; "Idilli pastoril", Catali; "Els
arbres de la Devesa", Baró ; "Lijen-
rella", Garrete; 'Agredolca", Cerve-
ra; "Gentil figuerenca", Solee J. M.;
"La caneó del taper", Casademont;
"Insistí percluda", Saderra; "Tardo-
ral", Blanc; "Nit de Sant Joan", Vi-
cents; "Etzevares i baladres", Tol-
drä: "La Fort,cle l'Albea' (les tres
cobles); Morera. Cobles: La Prinel-
pal de Terrassa, Barcelona i La Prin-
cipal de Perelada.

HOM fa avinent que la Companyia
dele Ferrocarrils de Catalunya, esta-
blirä servei extraordinari de trena,
des de Barcelona i Terrasse.

El Consell Directiu del F. de la S.
de Barcelona fa avinent als que de-
sitgin acompanyar-lo a "Les Fonts",
que l'hora de la ene sortida a les
vuit del mati, per la Plaça de Cata-
lunva
CARNET D'AUDTCIONS PER A

AVUI
MATI

Foment de la Sardana de Barcelo-
na. Plaça de la cascada del Parc.
Cobla "Popular".

TARDA
Foment de la Sardana de Barcelo.

na. Plaça de la cascada del Parc.
Cobla "Emporium".	 -

Agrupaci6 Sardanista de Bareelo_
na. Carrer del Parlament. Cobla
"Terrassa".

Sabadell. Circol Federal. Cobla
"La Principal del Valles".

Cornellà. Cobla 'Canigó".
NIT

Foment de la Sardana de Sana'
(Casino de Sana). Cobla "Popular",

Programa
"Costa Brava". Pi.
"Lineta", Molins.
"La Bernadeta de Lourdes", Pau-

"Brin, de bruc". Soler, J. M.
"Plou i fa sol", Botes..
"L'avalot de la plaga". Serrar.
Grup Sardanista de l'Orfeó Gra_

cienc (Astúries, 83). Cobla "Barce-.
lona-Albert Martí".

Prgorama
"El cant dele ocellets", Pep Ven-

tura.
"Desengany". Tarrides.
"Una rialleta", Rigau.
"Quan era xiqueta", Saderra.
"Marcela" (estrena). afercader.
"Crisantema". Quer.	

-
Agrupació Sardanista de Barcelo-

na. Carrer de Borrell. Cobla "Ca-

Sabadell. Cinema Jardi Cervantes..
Cobla "La Principal del Valles".

Aplec sardanista a Valldoreix
S'estä ultimant l'organitzaci6 d'a-

questa gran festa sardanista, asee-.
nyalacla per al :dia 2 de juny, mate
i tarda, i organitzada per les entitata
Joventut Sardanista Pep Ventura i
Agrupació Sardanista de Barcelona.

raLa setmana vinent es dona a co-
neixer el programa total, ensems que.
els darrers detalls d'organització, i
un itinerari de sortides de trens a.

Prä, tiques
de g amatiLa

El fet d'haver-se hagut de aubsti-
tuir un bon nombre de mota habituals
per d'altres que eren Lora d'Os (arcaica
o dialectals) ha donat per reaultat
que mole, en escriure cetalä, descon-

: fien sistemàticament dels mote cor-
rente, i sempre que descobreixen
mot insòlit que Es l'equivalent o que
ells creuen que ea l'equivalent d'un
mot habitual, arreconen aquel' apres-
sant-se a reernplaear-lo pel mot non.
Així, empedrant llore escrita de mots
estranys, creuen escriure un cataa
millor. Pecó, si el mot corrent que
ella arreconen es bo,— i n'hi ha tants,
arortunadament, de mota (zorrera que
eón banal— llur català no hi guanya
res perqué aquest mot, clar, que tot-
bola enser, bagi estat substiturt per
un de non, poc o no gens conegut del
lector; ans hi perd, com es compren,
ja que l'abundor de mota insólita el
fa menys entenedor a la majoria dels
lectora, airó deixant de banda que
sovint el mot nou serà mal emprat,
no voldrà dir el que ella ii volen fer
dir.

Un mot nou que no vingui a es-
merar una defectuositat evident del
català colloquial o que no vingui a
enriquir realment el lexic catalä, hau-
ria d'es/ser més aviat evitat curosa-
ment. Un mot nou, solament manejat
per un escriptor expert, pot esdevenir
avantatjós en tant que pot venir a
augmentar els majare d'expreasi6 de
la nostra llengua. La mejoría devem
abstenir-nos d'usar-lo fine que. reir-
Modula amb eolta per qn bon escriptor,
eitalitzat per ini is discnn' i traçut,
esdevingnj un mot hen cnteneder a
bellota, i llavors si que pedem usar-lo
sanee por de fer un dany a la llengua,

hdhuc amb avantatge. si els escrip-
tors han aconseguit fer-ne. no l'equi-
valent execre del mot usual, sind im
seta sinònim.

Després, enmara, cal tenir en compte
que un mot pot ésa« bo, per?' no
adequat a un determinat estil. ¿Quin
efecte estrany no farra, per exemple,
en el teatre, un diàleg entre gent bar-
celonina en que els personatges di-
guessin shternaticament muletera en
lloc de a/guaa cosa?

P. Ir-ABRA

Informació catalana

• Les Esglésies romdralerses de
reee035a...

D'El Dia, de Terrassa.
"Acaba de sortir dels pukres i

conscients tallers de la casa del nos-
tre distingit :Link En ose Morral, la
monografía que en hora la mes opor-
tuna han editat les entitats locals
"Centre Excursionista" i "Club Pi-
renenc".

El 'libre ve a satisfer una necessitat
Que de molt teng a sentia tota perso-
na que estima 1 venera les joies ar-
queològiques que estatja el reclute de
les nostres esglésies romàntiques

Unes postals que com fina ara Mea

Divendres a la nit •:cenit:adaten
de Barcelena els artiates de la Co-
media Francesa, de París, que han
vingut a donar dues funciona de tea-
tre clàssic i contemporani. Una
gran gentada acudí a donar-los
l'edita, un públic molt divers, evi-
dentment públic d'Exposicid.

La peca que ens donaren al co-
mençament fou un acte de Brieux,
arnb tetes les caracteristiques del
teatre d'aquee autor aplaudit i Mas-
mat De tot hi ha en aquest ame
per a poder justificar davant d'ell
aquesta mateixa diversitat de cri-
teri. El tema ha estat el de molts
actea única, el de monea joguines
que es representen com a torna en
els programes massa curte. El se-
nyor Brieux ha volgut aprofundir
en els personatges, i s'ha trobat arnb
l'obstacle del sen diäleg, sovint d'un
tranacendentalistne bufet.

El nostre públic ja coneixia "Le
Penetin". Magníficament traduit
per Caries Soldevila, el donà l'an-
liga empresa de Romea, arnb ocasió
d'una conferencia del propi Charles
Vildrac, mateixa nit s'eatrená
Michel Auelair" i ambdues obres

no debraren, llavors, massa ben im-
presa/eat el palie, per bé que
aquesta darrera obra fas excenent-
ment interpretada. Quant a "Le Pel-
lerin", obtingue, en català, una re-
presentació allargassada, lenta, que
li lleva multa de la gräcia i de la
humanitat i de la vida que ara li
hem trobat a. dojo veient-la repre-
sentar pela excenente anima de la
Comedia Francesa.

"Le Pellerin" és una gran peça
de teatre, un tros de vida palpitant
llançat a l'escena perque glateixi da-
vant deis espectadora. La qbeati6
estä a saber Ier-lo glatir. I en això
reeaciren constantment els inter-
preta francesos. Ea "Le Pellerin"
un d'aquella actea única en els quala
totes les valora d'un autor hi eón
contingudes absurdament.

Un altre gran acte coneixem corn
aquest i que hem anomenat diverses
vegades: el de Mazaud "La folie
journée". Són obres molt significa-
tives dintre la dramàtica actual, i
és en aqueixes obres on cal cercar
una de les facetes mes interessants
del teatre del mostee temps.

Per als que no recordaven ja "Mi-
chel Anclar. ", "Le Pellerin" ele ve
a refrescar la memòria i a revelar-
Ion la font del teatre d'alguns joves
autors francesos, entre els quals es
troba naturalment l'obra de J.-J.
Bernard en la darrera comedia es-
trenada • Barcelona.

A mesura q ue hom va entrant en
contacte mis intim amb el teatre de
Vildrac, hom en va descobrint les
seves inlassablea belleses. La quan-
titat d'emoció i de vida que, pacient-
ment, va provocant el dramaturg ea
apuntalada tothora pel Ilenguatge
magnffic del poeta. Aquí poden
aprendre, els que fan semblant de
no saber-ho, el que és, en el teatre,
lírica de debó, i que ells contonee
sovint, lamentablement amb la re-
tònica. Es amb aquesta sobrietat
d'elements que ele grane autors pro-
voquen en l'escena moments de poe-
eia autentica, fugint de l'exacerbacid)
verbal. ficticia i enganyadora, per a
exaltar nonada les tendres belleses de
la vida de cada dia. amb mana fletes
d'ampulositats balderes.

Charles Vildrac, del qual el nos-
tre públic, que tant l'estima, cnyora
fa ¡ny. la represa d" El Paquebot
Tenacity", va Esser objecte, en aca-
bar l'acte, magnificament jugat,
d'una ovació espontinia i plena d'ad-

"Les fourberiea de Scarpin" va
tornar a dur-noa cli airets agredol-
Val dele ambienta molierescos. Cal
lloar en aquesta representació el
cánon amb que els artistes executen
llur treball, ple de vida, de joia pro-
funda. El problema de durada po-
dria també Esser resolt en el cas
dele grane autora frenemos, tant
com per llur valor, que es natural-
ment indiacutibre, per la diversa in-
terpretació que els va donant l'en-
titat que els amegura la permanen-
cia, la Comedia Francesa, aportant
a la manera d'executar i a la pre-
sentació tot el que de non pot in-
quibir pel filtre de la leva tradició,
deixant intactes nonaM les paraules,
que ea l'etern i l'essencial de l'obra.
Atad ara hern pogut aasaborir un
Scarpin donat arnb uns renio ade
quita i a to deis nostres gustos,
amb un decorat simplificat, des-
orientador, perd que demostra que
el decoras tant se val, i jugat amb
una fuga de vida que ens han fet
veme l'obra amb molta mis frescor
que la de qualsevol autor contera-
poranl.

Els artistes de la Comedia Fran-
cesa han fet en cada (uncid un tre-
ball dignfssim: tots mereixen ésser
recomiste arnb elogi.

M. R.

ASSOCIACIO DE TEATRE
SELECTE

Hem rebut d'aquesta entitat la se-
güent nötula:

"Portadas a terme les primeres
gestione de compela/irle d'opinions
relatives a la »Sea institució, ens
creiem obligats • ampliar les infor-
macions e -posades en el postre uta-
nifest. En ell fiiern constar que es-
tem legalment constituits amb la
tonsignaci6 del domicili social, Via
Laietana, 40, entresol. Per a plena

_satisfaccid del, 'm'yo:* &Metate i

NOTES OFICIOSES

TRES SESSIONS EXTRAORDI-
NARIES DE TEATRE CATALA

Organitzades per unes dames de
la rastra millor societat, es preparen
tres gestiona extraordineries de Tea-
tre Catalá al Teatre . Novetats, per
als dies 7, is i 14 de juay.

El programa compren la darrera
estrena de h temporada, del mestre
Amadeu Vives, "Jo no ho sabia que
el alón era arel", la deliciosa come-
dia de Josep M. de Segarra, que taut
cre.xit ha assolit enguany, "Les U-
grimes d • Angelina", i "Ele vello",
que será representat per En Borres,
en homenatge a la memoria d'lguasi
Iglesies.

Tan bon punt ha estat fet prSblie
l'anunci d'aquestes se:miope ha co-
mençat la demanadiese d'abona-
menta entre la nostra gent mea se-
lecta, de manera' que no seré examm,
rat de qualificar de veritables 110.1
lemnitats artIstiques aquestes ~TI
ions extraordinirles, l'interés da

les quals vindri encara augmenti
per valuoses cooperacions que ah,
com ara no pedem encara revelan;
pera que han d'atraure poderosa-.
ment l'atenció del colme públic.

L'abonament, al preu de :5 pu.;
seres lea butaques de pati i 75 peas1
seres les llotges, per a les tres INNIn:done, eatä obert a comptaduria.

TEATRE NOVETATS
L'emocionant comedia "Jo no be,

sabia que el meta era Mal", e/ gramil
exit d'Amadeu Vives, es Pagará sla
escena avui, diumenge, en les ho-
cicara de tarda i nit.

En la (unció de dos quanta de qua.:
tre, dedicada als nene, ea represen-1
tarà el magnífic eapectacle de Joallel
M. Folch i Torre, "La xinella pree4
ciase", que tant agrada a la ~d.;
nada.

L'èxit de "Jo no ho sabia que
aten era Lid" va cada dia en atoe

raili

raent. El palie, nombrds en trata
les re presentaciono, escolta amb in-
teres lee trenes.. del diàleg, s'apta-
tiene amb el descabdellament de
l'argument i aplaudeu amb entu-
siasme en finalitzar tots els actea,
i reclama la presencia a escena de
l'autor i els interprete.

La interpretació i la presentad
de robra de Vive' Sen admirables.
El gran actor Enric Borras j les
notables actrius Joaefina Tapies,
Maria Morera i Enailta Baró es
mostren a gran alçaria. Torrente.
Gimbernat, Aymench, Galceran i
Parrefio ser, insubetituibles, i els al-
tres artistes contribueixen al boa
conjunt de la interpretació.

Tots els dies en lahvorit teatre
de Novetats es representara "Jo 40
ho sabia que el mea era alar,
d'Amadeu Vives, el gran Mit de ta
temporada.

TEATRE ?ALIA
Per a avui, diumenge, l'empresa

del Talia ha disposat uns selectas i
escollits programes. A la tarda es
donaran els dos grana èxits de la
temporada "El hit de la ntivia". 4 ‘•
Gandera i Lluelles, i "La vida d'oa
del 'Mane explicada per en mareta*,
d'Amiehatis; aquesta ea repetirà ea
la (unció de la nit junt amb el de- j
/ideo' dieleg "Testos i non".

mis expressiv* que la que . fins ales-

1
	 .ragusti. Eselasane presenta, en tea

IAI bleg admirable, nobtement oratori,
la; poesia de Salvador Pera/lela ccone "d'un patidor de la seva vide".

i

211 no a Sta resignat mai — din -.-a
utemplar la batalla vital des de Ta
xrera". Al re yes, sali ha mesclat,

ea, porta la marca sangonosa. La seva
eica és, al fons del forte, vida, do-
k r, no pas bell artifiei. Cano escriu
es i els versos iníciale de llibre, "la
muere té tina rei fonda dins del cor
4 dins del seny". Art es, per Sel-
le:40r Perarnau, gairebé igual a vida,

• Aquesta rel que es nodreix del 11-
Waid del seu col' és, a la fi, un sfenbol
114 1 la inspirare!) de Perarnau. Ene
trpbem—Esclasans ho ha notat molt
bé — davant d'un temerte/7i. PepartlaU,
menee dr-e'hit és un devot de la 'pa-
Nauta vive'. Otea esclata la paraufa,
loma desig de florir ton — Els sen-
rts ¡com s'extasien del meter' que els
Ilfraspeny/ — i la rel esdevé forte i
eftee-r : ,- en cada mea". El vers inspiret-
e—iarva, de Paul Velera"; et vera iris

-apirat—arquitectura implícita, de Josep
4earner. troben ací un simbol vegetal.

1

 i Ternbe ha catar sagaz Agusti Es-
Iclasans en pensar —puix que no ho
lha escrit literalment —en losen M.
rde • Segarra. "Poeta essencialment pro-
aductor", Perarrian s'embriaga en una
'fuga lírica que té de vegades l'em-
!tienta del • Primer /libre de poemes".
1 L'empenta, Yalenada, el geni. La for-
frna, però, el traeix sovint El corree-
rtor també sembla haver-lo trait, en
laqttest !libre. Per, sota, Pro, esdeve-
1 nen per a, desseea, e€1.13, i trenquen
4, el ritme eavalotador dels versos. No
;hi fa res. La sang que els rega ningú
;la pot trair, Llur humanitat E/ COM..
l Illovedora.	 ,
, Voldriern esmentar sonoritats mag-
nifiques, trobal/ea d'imatges, versos

l eortosos, que guspiregen en "La rel".
Ens acontentarem d'assenyalar tres

i
poesies — "L'horta del mar pare".
"Quin schrei" I "L'hereu de les mita-

1 tattves" — que ens permeten, tresor
:eom ebn d'in rpiraci6, tetes les espe-
rances. — T. G.

PM En.
La Rel

ilkienzets, Per agiveler Perarja •

deis que no ho hagin fet encara, ene
complaem a anunciar-los que els
fundadora de l'Assochad de Teatre
Selecte no pertanyen a cap grup ar-
tistic ni literari. Som senzillement
una sincera entuiiastes que, secar
d:stinciona ni partidismes, estimem
a tots eta qui treballen a profit de
les arta i les tienta pánica. Els nos-
tres noma poca co., Pm:Iraca dir-vot.
La bona vuluntat dela anhela que
ens impulsen. Iteró, constitueix
mes sólida garantia. El. fets seran
mes eloqüents que les costras pa-
raules.

De momept 1101314/ ens cal dir que
el vinent mes de juay l'Associaci6
de Teatre Selecte inaugurara lea ao-
ves sessions en un teatre de la ea.
pita/.

Integraran el programa inaugural
tres estrenes. Un drama en tres ac-
tea, de J. Puig i Ferreter; un acta SA
tres visions, d'Ambroei 	 iun quadro de "Teatre	 daPrudenci Bertrana. A mis tenias ro.
budes obres inèdites de Ramon
oyes, Enric Lluellea, Pompes Cra-
huet i Lluis Ca pdevila. No cal disque esperen, amb insia lea de tots
eh escriptora que vulguin bonorar-
nos amb Uur cooperacie en la tras
empresa.

Lee' obres iteran posad« um sgecena amb miairna dignitat, 1 *tau
ja pintant-se ela decerate exprese.
sos, sota la direce16 anheles de/
mestre Augel Fertandez 1 de Fan.tor Enric Lluelles.

A aquella que no hagln robas la
invitad() personal per a enlatar-ea
COM a cooperadora I desitgin traerla-
re-511, ela fern avineat • que fina al
dia 3r del mea en cura poden ter-ho
dirigint-se per ese:* a les oficina de
l'Associació de Teatre Selecta. Ele
de primera citase hauran de satiefer
5 pessetes, i els de segona cluae,
3 pessetes trimestrels.

Paasat el dit dia només seria ad-
meses les propostes de totes aquelles
persones invitades expreasament.


