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La fe cristiana presentada als 
homes i a les dones d’avui 
sintonitzant amb els proble-
mes vitals i les inquietuds 
espirituals de l'hora.

Un instrument de primer or-
dre per a la cultura cristiana.

Un llibre de reflexió espiri-
tual, de projecció i d’interio- 
rització.
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llenguatge ¡gramàtica
«colgar» no és «penjar»
Molts anys enrera fou objectat a Mestre 
Fabra que el mot colgadures era perfecta-
ment català, puix que colgar prové del 
llatí collocare. Fabra, però, replicà que, 
bé que el català colgar, el castellà colgar 
i el francès coucher són tots tres mots 
prolongaments del mateix mot llatí collo-
care, en castellà ha pres el sentit de «pen-
jar» («suspender, poner una cosa pendien-
te de otra, sin que llegue al suelo») i que, 
per tant, és lògic i normal que de colgar 
el castellà hagi fet el derivat colgaduras 
(«conjunto de tapices o telas con que se 
cubren y adornan las paredes interiores o 
exteriores y balcones de las casas, igle-
sias, etc.»). Altrament, en català colgar, 
com en francés coucher, significa «anar al 
llit», «ficar-se al Hit» (també «pondre’s, el 
sol»), o bé «posar alguna cosa dins un 
clot i cobrir-la amb la terra, la sorra, la

sistemes astronòmics s’estenen una 
mica massa durant la primera part de 
l’obra; de tota manera, Francesc Nel- 
lo, que tingué cura de la direcció, ac-
centuà amb encert les notes grotes-
ques a fi d’allunyar el perill de la 
monotonia, i en reeixí. Les projeccions 
fotogràfiques de Júpiter, de la Lluna, 
de la Via Láctea, i el joc dels dos sacs 
que es balancegen d’una banda a l’al-
tra de l’escena, foren unes solucions 
funcionals que permeteren una ex-
posició didàctica feta amb enginy i 
allunyada d’allò tan embafador i tan 
antipàtic que en castellà en diuen 
«instruir deleitando». La terra es be-
lluga és una obra valenta que defuig 
els eufemismes, i el públic infantil i 
juvenil que la presencià ho sabé en-
tendre i ho agraí.
Francesc Balcells hi tingué cura del 
personatge de Galileu; les notables 
facultats histriòniques d’aquest actor 
tendiren a l’amanerament, la qual 
cosa resultà accentuada per la sobrie-
tat de Nadala Batiste i d’Ovidi Mont- 
llor, en els papers de Marina i Lo- 
dovic. El to farsesc d’algunes escenes 
de La terra es belluga trobà uns in-
tèrprets de gran eficàcia en Jaume 
Pla, Fancesc Lucchetti i Xavier Vivé. 
Francesc Melo, Carlota Soldevila i 
Marta Molins es mostraren convin-
cents en llurs intervencions, i així 
també la resta dels actors. Remar-
quem encara l’escenografia de Fabià 
Puigserver: decoració i figurins col- 
laboraren en bona mesura a l’èxit de 
la representació.
Amb La terra es belluga es clogué el 
V Cicle de «Cavall Fort»; malgrat les 
seves irregularitats, aquest cicle ens 
ha ofert els tres millors muntatges 
que hem vist als nostres escenaris des 
del començament d’any: Improvisa-
ció per Nadal, de Josep Montàhez, 
Breu record de Tirant el Blanc, de 
Josep M. Segarra, i La terra es belluga, 
de Francesc Nel·lo. Aquest balanç és 
prou positiu i ens estalvia de fer més 
comentaris; l’esforç honest i desinte-

cendra, etc., que hom havia tret en fer 
el clot».
No convé, així, al verb català colgar el 
derivat colgadures. Tanmateix, per a ex-
pressar colgaduras ja tenim prou mots: 
draperies, domassos, tapissos, empal·liades, 
penjolls, penjarelles, segons cada cas. Si 
doncs no haurem d’admetre com a bo el 
mot colgadures no gaire temps a venir, 
atès que avui ja és possible de sentir a 
Barcelona expressions com són ara : «col-
gar i descolgar el telèfon» ; «colgar i des-
colgar l’abric» ! Com és possible, així ma-
teix, de sentir dir: «obrir una conta»; 
«pagar una deuta», «tenir una dubta» ! 
Paraula !
Heus aquí uns altres exemples, encara 
—-ai las!—, de tants i tants de casos de 
pertorbació semàntica i morfològica que 
es produeixen dia rera dia en la nostra 
llengua, supeditada tothora a la llengua 
veïna.
I això només té un remei : «Català a l’es-
cola!». — EDUARD ARTELLS.

ressat de l’equip de «Cavall Fort» 
fet possible que amb uns preus d’«a- 
bans de la guerra» els nostres infants 
poguessin veure els espectacles més 
interessants que avui són duts a ter-, 
me a Barcelona en el camp del teatre, 
Això, cal dir-ho, és fruit de la conti-
nuïtat posada al servei d’una fe sense 
esquerdes en els nostres valors cuita-
rais. — XAVIER FÀBREGAS.

NOTES BREUS

—Un nou grup de teatre independent acaba 
d'ésser format, el Grup de Teatre de l'Orfeó 
Gracienc, que espera de començar les acti-
vitats de cara al públic en iniciar-se la prò-
xima temporada. Els seus organitzadors di-
rigeixen una crida als actors i directors que 
vulguin col·laborar-hi, els quals poden adre-
çar-se a: Orfeó Gracienc, Grup de Teatre; 
carrer d'Astúries núm. 83, Barcelona-12. 
«A l'hora de definir la nostra línia d'actua-
ció —• llegim a la crida que han redactat-, 
som conscients d'uns fets que cal afrontar 
amb realisme: mai no podrem parlar de tea-
tre català mentre no existeixin uns autors, i 
aquests, incloent-hi uns noms que en teoria 
són reconeguts com a importants, tenen 
pràcticament vedat l'accés als escenaris co-
mercials.» (...) «Aquest problema plante-
jat, el «G. de T.» es posa com a fita pri-
mordial de possibilitar estrenes d'autors 
catalans, amb preferència els de les pro-
mocions més joves» (...) «Paral·lelament, 
promourà unes converses d'autors i crítics 
en un intent de clarificar els condiciono- 
ments actuals. El "G. de T.", de moment, 
adopta una postura eclèctica, i no es tanco 
a cap rigidesa ni estètica ni ideològica, en-
cara que prestarà la seva principal atenció 
a aquells autors que vegin el teatre común 
fet col·lectiu i intentin d'aportar noves vi-
sions o una autèntica investigació dels 
nostres problemes, tant com a individus i 
com a integrants d'una societat.»
El grup de l'Orfeó Gracienc, que comptarà, 
per a desenrotllar les activitats, amb un 
local propi d'una tradició teatral prou drt 
ofereix la seva col·laboració als altres grups 
independents de Barcelona i de fora de Bar-
celona. Demana també als autors que va-
guin fer tramesa de llurs obres per a lectura 
i eventual possibilitat d'estrena, que 
facin al local de l'Orfeó.
—A Buenos Aires ha mort recentment una 
important personalitat teatral: Antoni 
nill, fundador de la Comèdia Nacional, 
l'Institut d'Estudis de Teatre i deI * 
Nacional del Teatre i director del Çerv 
tes. La premsa argentina diu: «Ningú no 
fet més que ell, durant el darrer mig se • 
per la dignitat i el prestigi del te°tre,a(1, 
gentí; potser ningú no tornará a far 
perquè no és habitual de trobar la a ( 
de cultura, d'energia inesgotable, de 
organitzador i d'amor sense treva P 
l'escena que donava a Antoni Cunil 1 
banellas una personalitat única».
Antoni Cunill havia nascut a Barcelona 
1894 i alguna de les semblances ara 
blicades a Buenos Aires no oblida d e 
tar que fou «un alumne brillant a 
cèlebre compatriota Adrià Gual». p
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