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COSIMA_WAGNER LA MusicaLES ESTRENES
L'home que s'havia de morir, farsa fulletinesca en cinc actes,

de JOSEP MARIA PLANES, al Teatre Novetats
Es la primera vegada que el nostre com- farsa L'home que s'havia de morir. Nos-

pany Josep Maria Planes apareix en aques- altres trobem just aquest subtítol. Perquè
tes pàgines com autor teatral, 1 no cal es- si bé sembla ociós mantenir el nom de far-
perit geomètric ni esperit de finesa por su- sa en un fragment de vida transportat a
posar que els lectors inefablement suspica- l'escena, l'àmplia deformació de la vida
ços voldran veure en aquest fet tan sen- ordinaria en el sentit d'intensa accentuació
zill un motiu de predisposició a una cor- dels trets característics, ho justifiquen. Ara,
dialitat illirtnitada. Pera no hi ha comenta- si volguéssim demostrar que la vida huma-
r-ista sense obra per comentar. I quan l'o- na amés de farsa és fulletinesca, potser
bra d'un autor pren cos dalt l'escenari, po- en faríem un gra massa.
dríem dir que se li desprèn de les mans per L'humor a què els nostres autors cò-
tal com en prenen possessió tots els espec- mies ens tenen avesats, provoca en l'espec-
tadors. I el comentarista de teatre no és tador un riure gras.
sinó un d'aquests centenars d'espectadors Josep Maria Planes, amb L'home que
al qual és permès d'expressar per escrit la s'havia de morir, trenca resoltament amb
seva opinió. Per aquest motiu les funcions aquesta tradició i inaugura a casa nostra
de crític o comentarista constitueixen un un teatre còmic fins ara inèdit.
plaer dels déus. I són un plaer dels déus L'home que s'havia de morir pertany a
perquè si bé ha estat concedit que són més aquella mena d'obres durant la visió de les
o menys pràcticament innòcues, en canvi quals diríeu que no sabeu si els personatges
no es realitzen mai al marge d'una com- parlen d'aquella manera graciostsstma per-
pleta impunitat. Déu lliuri, doncs, el co- què es troben en situacions graciosíssimes,
mentarista de caure en la inefable suspi- o si es troben en aquestes situacions per-
càcia dels lectors, ,i vulgui donar-li el do
de la justa objectivitat.

Hi ha dues maneres, en dibuix, de trans-
plantar al paper una fesomia: seguir les
sinuositats de la línia i els matisos de color
sense deformar-los o accentuar-los massa,
o bé forçar els trets característics d'una
manera dura. En el primer cas tenim el
retrat i en el segon cas la caricatura.

Hi ha dues maneres de transplantar a
l'escena la comicitat d'alguns fets de cada
dia. Uns autors procuren de no elevar el
to, de seguir en els moviments dels perso-
natges la marxa lenta, sinuosa, matisada,
que és, generalment, la marxa de l'exis-
tència de l'home mitja. Els altres accen-
tuen ¢Is trets, deformen la vida ordinària
dels personatges, forcen els caràcters, d'una
manera dura, alguna vegada ferotgement. ^t

(Però ens cal remarcar, de passada, que „ ,Í
els autors que classificaríem entre els pri-
mers no es limiten a una transcripció fidel
del terme mitja de la vida de les persones
sinó que, tot procurant no accentuar-lo tri
massa, l'estilitzen i deformen. La supressió
completa d'aquesta estilització equivaldria
a suprimir l'art. En el teatre, com en la
novella, parlem de personatges i no diem
mai persones quan ens referim a la gent
que hi passa. I és que l'art — l'estilització, JOSEP MARIA PLANES
la deformació, més o menys accentuades --
converteixen una persona de la vida huma- què no pot passar d'altra manera en una
na en un personatge de novella o de teatre, gent que parla d'una manera tan gracio-
sense deixar d'ésser, naturalment, una per- síssima.sona de la vida humana.) L'humor de L'home que s'havia de mo-

Josep Maria Planes, amb L'home que yir no és fet a base de simples acudits que
s'havia de morir, ens ha pintat allò que en pengen d'un grup de frases com la defini-
la vida quotidiana contemporània se li ofe- ció final es desprèn d'un sillogisme. Els
ria als ulls i a la intelligència de còmica- personatges de L'hom'e que s'havia de mo-
unent humà. I ens ha donat una visió no rar no fan acudits; tots ells són un acudit.
primàriament fotogràfica, sinó fortament parlen sempre, instintivament, de les coses
caricaturesca. Ha accentuat els trets, ha que els volten des d'un .punt de vista cà-
forçat els caràcters, ha furgat gairebé fe- Inic o grotesc per 'l'espectador, natural per
rotgement dintre els personatges, ha de- a ells ; les deformen; adaptant-les constant-
format la vida ordinaria amb mà potent

d'extreure'n tot el suc i el color ment a la seva manera d'ésser i de mou -
per tal re's. En fan matèria de la seva pròpia ma-
més densament grotescos que, en el fons téria; els abjectes prenen el color del sub-
del fons, trobaríem sempre en moltes ae- jecte que els contempla.
tions humanes. Una bona part de l'humor de L'home

Josep Maria Planes dir{em que ha girat que s'havia de morir és una resultant de
del revés la mitja d'un drama familiar con- la inexistència de xoc de contrastos entre
temporani. Precisant més, diríem que ha els personatges que s'hi mouen. Remar-
girat del revés un melodrama d'èxit en quem que tots, del primer a l'últim, són
qualsevol teatre del Parallel. D'una acció uns perfectes brètols. I és interessant de
terriblement susceptible de posar al punt remarcar, de passada, que els espectadors
dolç les !lagrimes femenines, n'ha fet una més primmirats en aquestes qüestions no
caricatura tan còmica que fa brollar les troben motiu d'escàndol. Es una conse-
llagrimes del riure. I veieu? Això que pas- qüència d'aquesta falta de contrast, d'un
sa amb les llàgrimes — que tant poden ésser punt de comparació. Déu nas en guard que
madurades pel riure com pel plorar — pas- l'autor hagués tingut la pensada de barre-
sa amb la vida dels homes. No és pas, na- jar-hi un personatge 'honrat. No obstant,
turalment, que hi hagi dues menes de llà- no serien més ni menys brètols, ni farien
grimes : les del riure de diversa composició menvs gracia.
que les del plorar. En la vida una mateixa L'home que s'havia de morir perd interès
acció pnt ésser còmica i emotiva al mateix en començar el quart acte — dels actes en
temps. La vida és una barreja de plaer i diríem quadros si els entreactes massa
de dolor, de comicitat i de dramatisme, de llargs no ens desmentissin, 1 no és que
comicisme dramàtic i de dramatisme cb- els dos últims actes siguin inferiors als al-
mic. Hi ha qui en veu la part còmica i hi .tres. Tenen les mateixes característiques i
ha qui en veu la part dramática. Més en- algunes de les escenes més intensament cb-
cara: per uns és còmic allò que per als
altres és dramàtic i al revés. A la barreja miques de l'obra. El que passa és això

d'una banda, l'accentuació caricaturesca dels
d'elements de contemplació cal afegir la personatges ha arribat al Ifmit i l'especta-
barreja d'elements contemplatius. Un exem- dm. ja no els segueix tan vivament inte-
ple que illustro meravellosament aquestes ressat; d'altra banda, s'inicia el desenllaç
disquisicions sobre la barreja cómico-dramà- de la comèdia i l'espectador no el preveu
tica de la vida humana és Le Cocu magni- d'un interès més viu.
fique de Fernand Crommelynclt, La cempamia del Teatre Novetats juga

Decididament, doncs, la vida és des d'a- l'obra bé, però amb una certa lentitud i in-
quest punt de vista una farsa. Probable- seguretat. Això fa que, en certs moments,
ment ha estat després de seguir un camí els actors no subratllin algunes frases i el
semblant al que nosaltres hem fet per arri- públic no les assimila. Sobresurten la se-
bar a la demostració que la vida humana mora Morera i el senyor Aymerich, La
és una farsa, que Josep Maria Planes—com presentació, discreta.
Crommelynck i d'altres — ha .subtitulat de RAttox PEI

La voluntat, diu Novalis, pot arribar a lla meravella de sensibilitat que es diu Sieg-

esdevenir màgica, és a dir, creadora de mi- jried-Idyli, dedicat a Cosima. Fou en aquest
racles. Goethe i Nietzsche ho ratifiquen. 1 Triebschen idffic, regit per l'amor, pel tac-
ho confirmen, per si dubtéssim, les vides te, pel seny, per la intefigència d'aquella do-
dels artistes i, sobretot, les dels sants. Les na remarcable, que el Nietzsche de 25 anys,
coses i els homes es donen al desig perllon- jove professor de filologia a (Basilea, v!n-
gat quan aquest assoleix una força, afluei- gué providencialment a trobar-los . Es de les
xen dòcilment al comanament imperiós del converses amb aquesta parella extraordinà-
geni. La vida de Ricard Wagner és, en nia que nasqué la primera i la millor (Hüff-
aquest respecte, d'una sig-
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1 d'aquests tres serventa del
Sant Gral de la poesia que
feren .possible la realització

 

d'un somni, l'erecció, sobre j
el pujol sagrat de Bayreuth,

 

del Teatre Ideal, és justa- ̂, -'"'
ment aquesta darrera, la fI ,^
noble dama que ara ha finat

 

a l'avançada edat de 93 h tp
anus, la que més serveis ha
fet a la causa que un dia
va aplegar-los. Al costat d'e--
lla, totes les figures — i són, p!

 

moltes i molt grans — que t;
es creuaren en el camí de
Wagner resulten episòdiques.
Només ella va lligada des
dels primers moments a l'o-
bra de iBavreuth i, obrera
eficaç en l'hora de l'ascen-
sió i testimoni el més prò-
xim de les hores de triomf
de l'epopeia wagneriana, ha
pogut, durara 43 anus, és-
ser l'única servadora fidel
de] seu mestratge, a fi que

 

l'obra arrelés i llevés fruit. ^^" ^/

 

Aquesta dona estraordina- r
ria, la mort de la qual fa
definitivament històric un
dels perfodes art(sties més (Autògraf i retrat de la collecció del mestre Rebela)
importants de la humanitat,
nasqué el dia de Nadal de
1'anv 1837 a la Vila Melzi, a Bellagio, vora ding) obra de Nietzsche, L'origen de la ira.
el llac de Como, dels amors de Franz Liszt i gèdia, que dedicà a Wagner. Es el Wagner
la Comtessa d'Agoult • «Quan escrigueu la de Triebschen, en la plenitud de sa pui-
histbria de dos amants feliços situeu -los xança, que li fa exclamar que «Schopen-
vora el llac de Como», escrivia per aquell hauer i Goethe, Píndar i Esauil són vivents,
temps Liszt a Lluís de Ronchaud. Es en encara». Es l'esperit d'aquest home «d'un

 

recordança de la joia gustada a la riba del idealisme tan absolut, d'una tan profunda i
llac meravellós que la nena es digué Cosima, emocionant humanitat, que vora seu em
El pare, a més del foc de ]'art, sentia la sento com vora la divinitat», que inspirara,
febre de l'aventura. Tota l'Europa li era anys més tard, la segona, en categoria, de
saló per a esbalair amb les seves prodigio- les obres de Nietzsche, Ricard il'agner a

 

ses execucions. Totes les dames terreny abo- IJayreuth. Quant a Cosima, [d'única dona
nat per a la seva arrogància. Fou la mare, de gran estil que jo hagi conegut» (Nietz-
doncs, qui, amb dues filles illegftimes, ha- sche), posa a les mans del jove filòsof les
gué d'afrontar, sola, la severitat d'una so- obres de Montaigne i de Stendhal, decantant
cietat que aviat, però, es rendí a la seva el seu esperit cap aquell aGai Saber,> que
simpatia i al seu talent. I no eren passats havia d'esdevenir-li tan car, i rep d'ell, a
gaires anys que el saló de la Comtessa d'A- manera d'homenatge, una fantasia musical

 

goult, que havia illustrat el pseudònim de sobre la nit de fi d'any. Són tres anvs de
 Daniel Stern, reunia les més egrègies per- festa espiritual, plens, per a Nietzsche,

 

sonalitats literàries de l'època. És en aquest «dels millors dies de la meva vida», de «dies
saló que Cosima servi el te a Lamartine, de confiança, de joia, d'instants sublims,.,,
Sainte-Beuve, Heme, Vignv, Lamennais, de profunds esguards». Cosima escolta les
Mickiewicz, George Sand, en vetllades me- seves idees, els seus projectes, llegeix els

 morables que amava d'evocar en les seves seus manuscrits l'estimula, l'aconsella...
velleses. Es en aquest ambient de refinada Molts anys després, separat ja del wagne-
cultura que adquirí aquell gust literari tan risme, és Cosima que Nietzsche invorarú

segur. sovint amb el nom simbòlic d'Ariana, i, ja

 

A vint an ys, Cosima és una dona silen- foll, li enviarà, encara, un bitllet dient:
ciosa, audaç, altiva, d'una cultura compte- «Ariana, t'estimo h,

 

tíssima, d'una rara sensibilitat, d'una se- • sr ►
creta en_rgia. Es aleshores que, sota els Després de Triebschen, Bavreuth, o si-
auspicis de la marxa del Tannhauser, es gui el triomf. Wagner ha acabat la Tetra-
casa amb el seu professor de piano, el di- logia i ha edificat el seu teatre. Després
rector d'orquestra Hans de Bülow, gua- de Triebschen — a Bavreuth — «Wahnfriedn,

 

nuat, com Liszt, a la causa wagneriana. el «repòs de la imaginación ; i, a Wahnfried,
Ells dos són els primers apòstols d'una fe el Parsifal, el preludi del qua l dedica, tan-
que no tardará a abrandar el món. Cosima, bé, a Cosima. I després del Parsijal, natu-
l a sim aatitzant també, pel seu casament ra'ment, la mort. Cosima, però, resta. Els
amb Bülow entra de ple a formar part d'a- que creuen que no sobreviurà no la conei-

 

quella religió artística. 1 deu anvs més tard, xen. >No tinc altre pensament que l'acom-

 

conscient de la seva vídua i convençuda peI Iiment de la meva missió» escriu a Len-
contacte amb l'heroi greu i 'pur que de>ensa ^ach. iBavreuth és un santuari. Una cura
contra tot i contra tothom la revolucionària d'ideal. Ella resta per tal que del seu car
integritat del seu pensament, que pot ende- pugui anar brollant la sang que ho man-
venir la compam•a ideal •que aquest demana tinvui viu. Amb la fen la tenacitat d'una
a Liszt, desafia ]'escàndol i fa el pas desi- gran dama del Renaixement i un sentit ben
siu ; abandona la llar de Bülow i se'n va llatí de la qualitat en l'esforç —vora la llo-
a la de Wagner. A la de l'home, segons sa nua voltada d'eura que en el jardí co-
frase de Matilde Wessendonk, «sense pau breix la tomba de Wagner ; vora la tom

-ni joia». A la d'aquell home al qual dirà ba, també, de Liszt; vora del bust de
sempre més «Mestre». Ella té 3o anys. Lluís Il — ha continuat per espai de 43
Ehl S5. No és un impuls irreflexiu. Es un anvs una tradició i ha sostingut dignament
acte meditat que ha d'influir enormement en una glòria.

 

l'acceleració del triomf de la causa. ¡No ha Si mai visiteu el teatre de Bavreuth pu-
dit Goethe: «Viure resoltament en la inte- Breu veure una pissarra damunt -la qual hi

 gritat, en la plenitud, en la bellesa»? Gs per ha escrit, amb guix: «Morgen General-
això que, ja des del primer dia, escriu en proben (Demà assaig general). «Es del Mes-

 

el diari íntim que destina als seus fills, tre s aixa», em digueren, en preguntar jo a

 

aquestes línies de justificació: «L unic amic, quin assaig es referia allò. «Veus aquí,

 

l'esperit protector de la meva ànima, aquell vaig pensar, un curiós testament[, «Demà
 en el qual viuen tota noblesa i tota veritat, assaig general...» Des de la tomba, Wag-

estava sol, abandonat, sense joia, sense ner ordenava, encara. ¿Com podia deixar

 

amic. Aleshores li he cridat: Jo vinc a tu d'obeir aquella que ho sacri fi ca tot, la no-
i vull trobar la meva suprema ,i santa fe- ble dama que ha finat aureolada d'un res-

 

licitat ajudant-te a suportar la vida...» Con- ate fervent?
 fessió ardent en la qual sembla percebre's JOAN ALAVEDRA

un eco del cant apassionat d'Isolda!
Wagner, persuadit que els seus amics

acabaran per acceptar el fet consumat, s'a-

bandona a l'atmosfera d'ideal que entrava
 '  amb Cosima i es lliura a la composició amb s PULLOVERS

una energia nova. De les vuit del matí a

 

les cinc de la tarda treballa, cada dia, en I SUETERS
L'Anell del Nibelunq. Fou en aquesta soli-

 

tud animada de riures, en el poètic encís Jaume I, ri

 

d'aquesta intimitat, en mig de la gran cal- • Telaf. it655
ma de la natura, que Wagner produí aque-

Al mestre Millet.
En el darrer número de la Revista Musi-

cal Catalana el mestre Millet em fa l'honor
de contestar als articles que li vaig dedicar
des d'aquestes mateixes columnes. Caldrà
que m'excusi de replicar-vos encara, vene-
rable mestre, quan m'hauria estat tan
plaent que fóssiu v6s qui diguéssiu l'última
paraula en el nostre diàleg. Però m'és
plaent també de senvalar un guany positiu
en el debat : em refereixo a la nova ampli-
tud que doneu al concepte de «tonalitat[,
en el qual cabrà ja ben aviat tota I'iiatona-
litat» per poques concessions més que em
féssiu .pel camí de lògica conseqüència que
us mena a acceptar àdhuc la legitimitat
d'un sistema musical basat en els quarts
de to.
Heus aquí, doncs, una base d'acord : vós

admeteu que la «jerarquia tonal ¢ot ésser
de mil maneres, . Es el que jo m'esforçava
a posar de relleu . Una d'aquestes mil ma-
neres és la que ha estat batejada amb el
nom d'«atonalitabi, (No és la primera ve-
gada que em lamento d'aquesta paraula
equívoca.) Vós heu vist bé, mestre, que
en aquesta paraula la negació va dirigida
contra el tabú d'un sistema exclusiu, his-
tòricament caducat, i no contra l'essència
del concepte. Hem fet, doncs, un bon tros
de camí vers una possible entesa definitiva.

Però vós afirmeu, mestre Millet, que jo
us he quedat a deure una mica de claredat
mediterrània. Em doldria que fos veritat
això. Vós esperàveu que des de MIRADOR jo
us donés la clau de la nova manera de
composició de l'escola schoenbergiana? No,
mestre; això no era possible! Quants anys
necessiteu vós per ensenvar l'harmonia to-
nal dels tractadistes als vostres deixebles?
Un? dos? Doncs jo crec que amb el doble,
tal vegada seria capaç de donar a un dei-
xeble meu una visió bastant aproximada
d'aixa que us interessa : «des lleis i jerar_
guies que em menen en el treball de la
novissima realització artistica musical>,. Us
feu càrrec, suposo, que aixa és demanar un
curs de composició musical. No sabeu amb
quin gust el donaria al primer que s'mte-
ressés positivament per aquests problemes.

Ah, si lo us hagués pogut contestar amb
una recepta integral, quina alegria... la
dels altres! No, aquesta feina la deixarem[
pels teòrics venidors. Igual que feren els
músics de la primera época tonal, que com

-ponien obeint avant la lettre a les lleis de
la tonalitat històrica.

El primer 'home va cantar. El segon ho-
me, que era un teòric — no en tinc cap
dubte — va trobar l'escala d'aquell cant.
Va demostrar al primer que havia cantat
bé. Però aquest ja ho sabia: havia intuït
S'escala.

¿Us sap greu, mestre, que les tècniques
intellectuals de l'escola schoenbergiana pu-
guin fer un lloc tan ample a la intuïció?
¿Us sap greu que no tot hi sigui exacta-
ment divisible per conceptes teòrics? ¿Us
sorprèn que al principi d'una nova fase
de l'evolució musical no pugui alçar-se a
l5riori, armat de cap a peus, un sistema ra-
cional on siguin previstes totes les modula-
cions possibles? Em sorpendria en vós
aquesta sorpresa!
Dieu encara que vós heu trobat a faltar

en la meva música «la vera finalitat artís-
tica, o sigui la bellesa». Ah, mestre, si vós
feu aliada vostra aquesta dama, és evident
que em tocará perdre! Em sabrà greu ha-
ver de perdre amb vós en aquest terren y I
Mil vegades preferiria haver de perdre amb
un crític que és l'únic heme — la història
ho demostra — que pnsseeix el secret de la
Bellesa. Es el seu secret professionnl. Estic
sincerament convençut, mestre Millet, que
els artistes no hi entenem absolutament res
en aquestes coses.

R000RT GERHARD

TEATRE TALIA
Oran Comp oyta de vodevlf 1 teatre modern

Darrera setmana de la present tempo-
rada. — Avui, dijous, «De qui és el flll»
i «EI :Misteri oc Long-Brancka — N t, a
lee 10 i quart. Exit de l'alegre vodevil

Un casat que ha fet el salt
Demà, divendres, tarda popular, 4Per

tenir diran i pessetes» i «L'adroguer del
Carrer Nous. — Nit, 1'exit ls
UN CASAT QOE HA FET EL SALT

Dissabte i diumenge, cnmia' de la Com
-panyia, grans pro ir rames.— En assaig la

sens icional obra de I'tl lustre Josep .Ma-
ria de Sagarra, GARDENIA, quina es-
trrna tindrà lloc el dissabte de Glòria.

TEATRE NOU
Gran Companyia de sarsuela castellana

i catal> nade G. Camarasa Sort

Avui, dijous, tarda, esdeveniment:

MARINA
Pel formidable quartet Joan ROSSICH>

CARí3ONELL, FERRET, debutant la
notabilissima tiple Cecilia GIBERT. Nit:

La Legió
d'honor


