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«EL MÓN PER UN FORAT».
«Lletres Catalanes» ens ha pre
sentat recentment aquesta peça 
de teatre popular mallorquí es
crita per en Joan Mas, en una 
versió que ens ha semblat mas
sa lliure i fins i tot mixtificada 
(de sainet de costums ha pas
sat a melodrama!), i que, a mes, 
havia perdut tot l'encís de ia 
parla original, no sabem per qui
na raó, ja que per una vegada 
els espectadors de l'Illa de la 
Calma tenien perfecte dret a re
bre el missatge del seu teatre 
popular cuinat amb la seva prò
pia salsa, com a homenatge a 
tota una tradició, molt més im
portant que la comèdia mateixa
Respecto les raons que hagi po
gut tenir l'adaptador excel·lent 
que ha estat sempre en Nel·lo, 
i també l'àgil realitzador que és 
en Chic, però tanmateix crec 
que n’han fet un gra massa.
Penso que quan «Lietres Catala
nes» presenta una peça valen
ciana o mallorquina, ha de res
pectar-ne la parla, exactament 
com nosaltres volem i exigim 
que es respecti el català que 
parlem sempre que des de Pra
do del Rey es lliuren a comen
taris toponímics o històrics so
bre Catalunya.
¿No mereix, entre nosaltres, el 
mateix respecte el mallorquí? 
¿I no és tal vegada en Mas un 
dels seus més característics 
representants, pel que fa al 
teatre?
Així, doncs —amb tot el res
pecte per la bona feina de l’e
quip ja esmentat—, haig de dir 
que no m'han agradat gens ni 
mica els canvis de to escènic 
i de parla, per allò de l’objecti
vitat i del respecte a les «co
ses» que —com el mallorquí— 
també són «de casa nostra».
I això que, possiblement, l'obra 
guanyà en certs aspectes, i que 
en Joan Borràs va fer-hi un pa- 
peràs —el de l'amo de la ca
sa— que ens va recordar aque
lla magnífica intervenció seva a 
f/ silenci d’Adrià Gual.
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Els altres van fer el que van 
poder —sobretot en Pera i en 
Llorens, juntament amb la po
bra Montserrat Carulla, a qui 
la maquilladora va deixar feta 
una veritable mòmia sota la ca
pa de pintures i d’emplastres 
que li va posar.
No, amics. Així no. Cada cosa 
al seu lloc i un lloc per a cada 
cosa. El teatre mallorquí mereix 
un homenatge de respecte i de 
fidelitat.

EL «MUSICAL» DE LA 
GUILLERMINA MOTTA
Heus ací, per primera vegada, 
un espai en color al circuit tan
cat dels programes en català. 
Molt bé.
Diguem, però, que dintre aquest 
programa «en català», s’han dei
xat caure, no sabem per què, 
un parell de cançons en cas
tellà, tot i que era molt clar que 
a l’espai «Cançons que estimo 
als llocs que estimo» (un títol 
ben barroc, com hl ha món!) 
li sobraven uns quants minuts 
—ben bé un quart d'hora 
llarg!—, per molt xamosa que 
fos —que ho és— la Guillermi
na, i per ben dirigit que resul
tés el programa, malgrat la seva

manca total de guió, ja que les 
cançons hi venien l'una darrera 
l'altra, sense justificació de cap 
mena.
Amb deu cançons ja n'hi havia 
ben bé prou; el perill de la mo
notonia ja es vela venir un cop 
passat el primer quart d'hora. 
Ella, la Motta, que no hem pas 
de descobrir com a cantant, tin
gué moments d’una tendresa 
impressionant —Nantes, Vella, 
Cançó dels vells amants—, i 
d'altres d'una ironia molt fina 
—La cançó del tururut i No puc 
dormir soleta—; però, amb tot. 
crec que tant a ella com a en 
Schaaff els va fallar el sentit 
de la mesura, cosa que no hau
ria succeït si les cançons ha
guessin estat lligades per un 
petit esbós d'argument.
Amb tot, aquest «Musical català 
amb adherències castellanes» 
(segurament degudes al desig 
dels dirigents de Miramar d'a
mortitzar el programa passant- 
lo més tard a Prado del Rey 
I afegint-hi algun altre play-back 
no català) ha resultat bonic, en
cara que excessiu, i una mica 
desequilibrat pel que fa al ritme.
¿Tornarem des d’ara a l'època 
d'aquells primers espais de la 
sèrie (que foren els millors de 
tots), quan la Maria del Mar Bo
net i en Lluís Llach es movien 
lliurement als exteriors autèn
tics de les terres que estimen, 
sense haver de comptar les pet
jades als reduïts estudis d’Es- 
plugues o de Miramar? Tant de 
bo que sigui així. De moment 
—i amb les salvetats ja dites—, 
la meva opinió és que la Gui

llermina Motta ha treballat amb 
molta cura, i en alguns mo
ments fins i tot amb inspiració 
autèntica.
Llàstima que la llima no hagi 
llevat al «Musical català» aquell 
quart d’hora que li ha restat 
agilitat.

JOAN F. DE LASA

— Col·leccionista i estudiós de pa- 
per-moneda, «vals», «xapes», etc., 
emesos per ajuntaments, cooperati
ves, sindicats i col·lectivitats de la 
majoria dels pobles dels Països Ca
talans durant la guerra 1936-1939. 
m’interessaria entrar en contacte 
amb d’altres col·leccionistes o pos
seïdors d’aquests signes monetaris, 
per a intercanvi o compra. — An
toni Turró, c. Villarroel, 68, 5.C I.’. 
Barcelona-! I. Tel.: 254 45 46.

— M’interessaria poder adquirir un 
exemplar del número de «Serra 
d’Or» corresponent a setembre 
1959. — Xavier Polo. Rambla de 
Catalunya. 87, 8?'. 5.’, Barcelona-8.

— Per completar la col·lecció que 
en tinc, desitjaria adquirir llibres 
il·lustrats per Enric C. Ricart. 
Francesc J. Puig i Rovira, plaça 
Miró. I. Vilanova i la Geltrú.
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