
FILMOTECA D’ART 
CATALÀ

Divulgació de la bellesa que Catalunya atresora i que inte
gra el seu singular PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC.
Els monuments més bells de Catalunya, a través dels estils 
PRE-ROMÀNIC, ROMÀNIC i GÒTIC.
Pel·lícules Super-8 mm color, sonoritzades en català.
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NÚM. TÍTOL PREU DURADA

1 Triangle Vllabertran-Peralada-Colera 2.250 10'
2 Ponts, Santa Maria de Gualter,

Coll de Nargó 2.250 10'
3 Les esglésies de la Vall de Boi 2.750 13'

La música de les pel·lícules és interpretada per l'Orquestra 
de Cambra Catalana, sota la direcció de Gonçal Comellas.

Envieu-me les pel·lícules núm.................................................. .
l'import de les quals abonaré: Contra reeborsament .........
Mitjançant taló/xec adjunt..........  (Marqueu amb una creu.)
Nom............................................................................................
Carrer..................................................................N.°.................
Població............................................Telèfon.............................

humberfilm
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Apartat de Correus 1.501
Barcelona
Telèfon 215 23 27

PORTAFERRISSA, 12• PETRITXOL, 18 CREU COBERTA, 51 -BARCELONA

EXTENS ASSORTIMENT DE MALETES DE PELL

en protesto— les frases del minis
tre catòlic Irujo, que pràcticament 
vénen a dir que el culpable de la 
mort del bisbe de Terol fou el 
Vaticà, ja que aquest no acceptà 
l'única condició que li posava el 
govern de la República abans de 
lliurar-l'hi: que el bisbe no tornés 
a la zona rebel mentre durés la 
guerra, així com el Vaticà mateix 
havia demanat silenci al bisbe Mú- 
gica, exiliat a Roma i expulsat de 
Vitoria pels vencedors. — MANUEL 
CASANOVES I CASALS (Barce
lona) .

A PROPÒSIT DE
«VARIETAT DE VARIETATS»
Sr. Director de SERRA D'OR:
Em dol força que la meva crònica 
de Varietat de Varietats hagi mo
lestat Maria-Aurèlia Capmany (un 
dels autors de l'espectacle) i Jo
sep A. Codina (director) fins al 
punt de sentir-se greument ofesos. 
Jo no he volgut ofendre ningú. 
I si alguna cosa ofèn doneu-la de 
seguida per no dita.
Exposat això que em sembla previ 
a qualsevol intent de diàleg, vol
dria dir que sempre que en un es
pectacle es produeix una anomalia 
(dificultats tècniques, malaltia d’al
gun actor...), els responsables de 
la representació anuncien al públic 
els problemes amb què es troben 
i mai no he vist que, una vegada 
acabat l'espectacle, fos el públic 
mateix qui fes cua per preguntar 
al director o als actors les causes 
de les irregularitats. I és evident 
que a Cornellà les anomalies exis
tien.
Lamento contradir Josep A. Codi
na, i, com ell, lamento parlar tant 
arran de terra, però l’espectacle, 
rellotge a la mà, va durar una hora 
i divuit minuts. Com el director de 
l’espectacle, penso, també, que ja 
n'hi havia prou, però segons el pro
grama repartit abans de l'especta
cle hi faltaven els números se
güents: «El futbol», «Manicomi 
d'estiu», «Balada dels diners», «El 
misogin», «Donetes socialistes», 
«Concentrat Coca-Cola», «Agenda 
de l'home del segle XX» i «La su
per dona» (que segons Codina no 
s'han fet mai en aquest especta
cle), «Buròcrata», «Exàmens», «Les 
quatre llunes», «La balada boccac- 
ciana» i «La cantatriu» (que se
gons Codina «mancaven a la re
presentació que el crític va ser 
tan desgraciat de veure» i segons 
Capmany «Varietat de Varietats s’ha 
donat complet a tot arreu on 
s’ha anat»), i, també, «Dos i dos», 
«Comprin venguin», «La comprado
ra», «Schotisch del banquer», «Bon 
dia...», «L'home endreçat» i «La

dona emancipada» (que ningú no 
cita i tampoc no es van fer). Les 
raons «òbvies» que Codina exposa 
per a justificar la no inclusió d'a
quests números són les següents: 
«Per a un dels sketchs mancava el 
piano i per als altres hi havia difi
cultats d'escena i de veu del can
tant». Respecte a la primera raó, 
he de dir que al Patronat de Cor
nellà sempre hi ha hagut —i en
cara hi és—, a la banda dreta 
—de l'actor— de l'escenari un pia
no que sota la tapa porta escrita 
la marca «J. Nevdermann», i que, 
perquè no hi entri la pols, és pro
tegit per una funda de roba ver
mella, i que, d'altra banda, és ben 
fàcil de tocar perquè fa temps que 
s'ha perdut la clau del pany de la 
tapa. Respecte a les altres dues 
raons —impossibilitat material i fí
sica—, trobo que el públic les hau
ria d'haver sabut i no s'hagués vist 
malament que algun actor o Codina 
mateix ho hagués informat prèvia
ment. El director també diu que 
«no es va poder iniciar l'especta
cle a l'hora anunciada perquè la 
sala era —-no sé per quines raons— 
plena de mainada (...) vam haver 
d'esperar al final de la retransmis
sió d'un partit per la televisió i. 
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 po
gués anar a sopar com és costum 
al país». A aquestes decisives 
raons no cal, em sembla, cap co
mentari. Cert que, dels pocs espec
tadors que érem, uns quants van 
marxar ben aviat, però no crec que 
marxessin per anar a sopar.
Sé perfectament que aquest tipus 
d'espectacles se sotmeten a va
riants de números o sketchts se
gons les circumstàncies. El que no 
em sembla defensable és que la 
variabilitat afecti dinou números 
d'un total de quaranta-sis.
Amb tot, i seguint el consell de 
Maria-Aurèlia Capmany, estic dis
posat a rebre les lliçons que Jo
sep A. Codina cregui convenient 
de donar-me, ja que el considero 
un dels directors que més ha fet 
i més pot fer dins el teatre català. 
Per acabar, només voldria afegir 
que caldria que hom preparés els 
programes amb més cura per a no 
causar més malentesos, i, en el 
dubte, que només fossin relacionats 
aquells números que hom estigués 
segur de fer a tot arreu. De se
gur que l’espectador, en veure 
créixer l'espectacle amb números 
i sketchts que no hauria ni sos
pitat, tindria una sorpresa força 
agradable.
Em dol que Maria-Aurèlia Capmany 
—per l’obra de la qual sento un 
gran respecte— s’hagi sentit mo
lestada, i també em dol que s’hagi 
vist impel·lida a adjudicar-me uns 
qualificatius tan gratuïts. — JOA- 
OUIM VILA I FOLCH (Corn.úlà)•

SOBRE «INSTRUMENTALITZACIÓ» 
DE LA FLAMA DE LA LLENGUA 
Sr. Director de SERRA D’OR: 
Només quatre ratlles per a solida-
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