
Recomanem als lectors desitjosos 
de fer una aportació a aquesta 
secció que s’esforcin a reduir l'ex
tensió de llurs cartes: com més 
breus, com més condensades, 
més probable serà que puguem 
publicar-les. D’altra banda, no ens 
podem comprometre a mantenir 
correspondència sobre les comu
nicacions adreçades a aquesta 
secció. — Red.

A PROPÒSIT DE
«VARIETAT DE VARIETATS»
Sr. Director de SERRA D'OR: 
Llegeixo amb estupefacció la, di
guem-ne, crítica o comentari que 
firma Joaquim Vllà a «Serra d'Or» 
del mes d'abril. El comentari és 
una mostra de la manca de cate
goria mental i ètica d'uns incons
cients investits de títols. En aquest 
cas concret se m'acusa d’estafa. 
El to és més digne d'un interroga
tori policíac —ja se sap que en 
un interrogatori es comença sen
tenciant i clavant una plantofada— 
que d'un civilitzat comentari i l'ex
pressió d'un dubte sobre l'eficàcia 
d'un producte.
Si en lloc de sentír-se estafat —ac
titud típica de l'ésser humà inca
pacitat per entendre una cosa— 
el senyor Joaquim Vílà i Folch s'ha
gués acostat a interrogar en Josep- 
Anton Codina, que sempre es troba 
al costat dels seus actors, o hagués 
demanat explicacions als actors 
mateixos, o, fent un petit esforç de 
més, hagués agafat el telèfon per 
preguntar què significava el supo
sat escurçament de l’espectacle, 
qualsevol de nosaltres l'hauria tran
quil·litzat.
El senyor Joaquim Vilà i Folch hau
ria de saber, i si no ho sap ho

hauria d'aprendre, que les persones 
tenen unes actituds i una manera 
de comportar-se i que cap de les 
persones que han intervingut a l’es
pectacle que ell comenta no ha 
estafat mai ningú i que totes tenen 
dret al mínim de respecte que com 
a éssers humans se'ls deu.
Si el senyor Vilà i Folch, en lloc 
d'apressar-se a estampar l'insult 
—insult que em meravella que hagi 
deixat estampar el director d’a
questa revista, insult que entra de 
ple en el prejudici de difamació—. 
s'hagués entretingut a instruir-se 
sobre quina cosa és un espectacle 
de varietats —en Josep-Anton Co
dina és un excel·lent professor i li 
hauria dedicat una lliçó gratia et 
amore—, sabria a hores d'hora unes 
quantes coses:
1. r L’espectacle patrocinat per la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa 
í d'Estalvi Varietat de varietats 
s’ha donat complet a tot arreu 
on s'ha anat, tant a Barcelona com 
a Picamoixons, i s'ha ofert sempre 
gratis perquè compta precisament 
amb el patrocini de la dita entitat.
2. " S'ha donat així per comoditat 
dels actors, car un espectacle de 
varietats, o de cabaret, és un es
pectacle mòbil, i per tant s'hi pot 
afegir i treure a voluntat.
3/ Si el programa anuncia més 
skechts, no és per altra raó que 
pel fet d’haver estat imprès durant 
el període dels assaigs; un cop 
muntat l’espectacle ens vam ado
nar que era massa llarg. Pel meu 
criteri particular crec que encara 
és massa llarg. Però com que la 
gent s'hi diverteix —lamento que 
el senyor Vilà i Folch només en 
tragués la sensació d'estafada—. 
ha continuat tal com està.
4.* No tinc per costum contestar 
mai cap crítica que es faci a una 
obra meva, mentre la crítica es re
fereixi a l’obra en qüestió. Amb 
més o menys encert —desgracia
dament amb menys que més— els 
nostres crítics poden tirar a matar 
amb impunitat sobre la meva obra. 
No els en daré les gràcies, natural
ment, però no els discutiré ei gust. 
Però el senyor Vilà i Folch ha es
tampat una difamació que atempta 
a la meva vida personal i espero.

com és degut, una rectificació tant 
per part d'ell com per part de la 
direcció d’aquesta revista a la qual 
espero poder continuar col·laborant. 
Car si la rectificació no arriba, no 
entenc com «Serra d'Or» pot donar 
cabuda a una persona capaç d'esta
far. — MARIA-AURÈLIA CAPMANY 
(Barcelona).

RÈPLICA A VILÀ I FOLCH 
Sr. Director de SERRA D’OR:
Al número 187 de la vostra revista 
corresponent al mes d'abril de 1975 
apareix, a la secció teatral, una crí
tica del nostre espectacle Varietat 
de varietats signada pel senyor Vilà 
i Folch, que desitjaria comentar. 
Lamento molt que la revista «Serra 
d'Or» doni tan poca importància al 
teatre català i a l’acció cultural de 
la Caixa de Pensions per a la Ve
llesa i d’Estalvi (que tots els bar
celonins anomenem per antonomà
sia «la Caixa») i que de les ca
torze representacions dutes a ter
me a Vila-rodona, Sant Feliu de 
Codines, el Vendrell, Tarragona, 
Móra la Nova, Barcelona, Cornellà, 
Súria, Blanes, Torrelles de Llobre
gat, Andorra, Puigcerdà, Sarral i la 
Cénia (i sis més de projectades 
per a les setmanes vinents: Ar
beca, Mollerussa, Tremp, Figueres, 
Girona ■ Mollet del Vallès), totes 
patrocinades per la Caixa, només 
hagi estat esmentada la que el se
nyor Vilà i Folch va veure a Cor
nellà.
Lamento, així mateix, que el crític 
titular de «Serra d'Or», senyor Xa
vier Fàbregas, trobés que aquesta 
labor teatral no mereixia una crí
tica seva, sobretot tenint en comp
te que ell mateix va veure l'espec
tacle dedicat als empleats de la 
Caixa de Pensions l’endemà de 
la representació de Cornellà. És, 
doncs, una autèntica llàstima que 
el senyor Vilà i Folch trobés a fal
tar números de l’espectacle que 
comenta a la representació de Cor
nellà, i que la falta d'aquests nú
meros li produís una impressió tan 
forta que no dubtés ni un moment 
d’acusar d'estafada tots aquells qui 
tenim alguna cosa a veure en l’em
presa: actors, músics, director, 
autors i societat patrocinadora.

Si en lloc d'enfadar-se tant i d'acu
dir a l'insult com a primera res
posta, s'hagués adreçat a mi, di
rector de l'espectacle, jo mateix 
li hauria aclarit els motius i li 
hadria evitat de fer-se l'embolic 
que s'ha fet entre programa i re
presentació.
Per tal que les coses quedin ben 
clares, no solament per a vós sinó 
també per al públic de «Serra 
d’Or», que em mereix molt de res
pecte, li especificaré els punts se
güents:
1/ En tots els nostres espectacles 
de cabaret o de varietats hi ha 
hagut un desfasament entre pro
grama i representació. És possible 
que al Molino, quan et donin un 
programa, el compleixin sempre, 
però nosaltres solem preparar el 
programa durant el període d'as
saigs i després escurcem l'espec
tacle si considerem que resulta 
massa llarg. Aquest és el cas de 
Varietat de varietats, de tal ma
nera que els sketchs «Manicomi 
d’estiu», «El futbol», «La superdo- 
na», «Concentrat Coca-Cola», «La 
balada dels diners», «El misogin», 
«Les donetes socialistes» i «Agen
da de l’home del segle XX», es
mentats al programa, no s'han fet 
mai en aquesta refosa de l'espec
tacle.
2." Mai no he considerat que es
curçar, modificar o canviar l'ordre 
d'un espectacle de cabaret fos es
tafar el públic, i menys si es tracta 
d'una sèrie de representacions iti
nerants on et trobes amb escenaris 
molt diversos, mancats d'elements 
essencials per a la representació, 
com pot ésser un piano, els focus, 
el micro o l'elasticitat en els ho
raris.
3/ En el cas concret de la repre
sentació que el crític va ser tan 
desgraciat de veure, hi mancaven 
els números següents: «La canta- 
triu», «La balada boccacciana», «La 
cançó de les quatre llunes», «Els 
exàmens» i «El buròcrata».
Les raons són òbvies. Per a un 
dels sketchs mancava el piano, I 
per als altres hi havia dificultats 
d'escena i de veu del cantant. Però, 
sobretot, les últimes raons que po
den fer escurçar un espectacle no
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8 ALSÀCIA 16.550
8 PARÍS 9.050
8 ANY SANT ROMA 9.950

10 ANDALUSIA 14.400
10 PARÍS - LONDRES 13.750
10 LLACS SUÏSSOS 20.950
11 GALÍCIA-PORTUGAL 17.900
11 CASTELLS DEL RHIN-SELVA NEGRA 23.950
11 GRÈCIA-ILLES GREGUES 34.600
12 CANTÀBRIC-RIES BAIXES 18.800
12 BENELUX-PARÍS 23.800
13 TIROL-VIENA 19.950
14 ITÀLIA CLÀSSICA 23.950
14 ANGLATERRA - ESCÒCIA 34.200
18 TRIANGLE EUROPEU 38.250
19 CORONA NÒRDICA 38.050
21 EUROPA ORIENTAL 46.750

¡ d’altres de dos a vuit dies de durada. 
Demaneu prospecte detallat.

són mai les de donar gat per lie
bre, sinó tot al contrari, de donar 
a la representació la màxima efi
càcia i incloure-la dintre un horari 
bo per al públic.

Com que el crític es mostra prou 
observador de detalls extres de 
l'espectacle en si, segurament re
cordará que no es va poder iniciar 
l'espectacle a l’hora anunciada per
qué la sala era —no sé per quines 
raons— plena de mainada, i recor
dará també que vam haver d'es- 
perar al final de la retransmissió 
d’un partit per la televisió i que, 
finalment, havíem d’evitar que l'es
pectacle acabés més enllà de la 
tarda (la representació era a les 
vuit de la nit) perquè la gent pu- 
gués anar a sopar com és costum 
al país. I precisament va ser aquest 
el motiu que ens va induir a donar 
la representació seguida, sense mit
ja part.

Senyor director, lamento que en 
una revista com «Serra d'Or» el

diàleg entre un director i el crític 
de la revista s'hagi de dur a terme 
amb una dialèctica tan arran de 
terra. Però com que la comptabilit 
zació dels números i la preocupa 
ció de ser estafat no van permetre 
al crític de gaudir ni un sol instant 
de l'espectacle que va durar, re
llotge a la mà, més d’una hora i 
mitja (en qualsevol clima civilitzat 
aquest període és considerat sufi
cient i fins i tot excessiu per a un 
espectacle de cabaret), no em toca 
altre remei que fer el compte de 
la vella.

D’altra banda, és ben trist que el 
simple lector continuï ignorant a 
aqueixes altures què és Varietat 
de varietats, els autors del qual, 
Maria-Aurèlia Capmany i Jaume Vi
dal Alcover, mereixen el respecte, 
com a mínim, d'una informació per 
part de «Serra d'Or».

I que el senyor Vilà i Folch no 
dubti pas que sempre que calgui 
escurçarem l’espectacle, i no per 
estafar el públic, sinó per fer-li 
més agradable la vetllada. — JO
SEP A. CODINA, director de l'es
pectacle (Barcelona).

Sorpresos per l'accent que hom ha 
trobat en una paraula, hem de fer 
constar que, bé que el nostre colla 
borador Vilà i Folch, en funcions 
d’encarregat de la «Crònica de les 
estrenes», hagi considerat oportú 
d'assenyalar les anomalies d'un,'
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