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Una de les esperances constants de la gent del segle XX ha estat apropar-se a la cromoplàstica, a la siD
tesis de les arts. 

La gent sent que no és humana la compartlmentacló en sectors de treball dividit. Que l'esueciaUtzacló és 
bona, al servei dels equips, pero no la divisió del treball. 

Que hi ha feudalisme en el fet de les jerarquies i les categories entre arts. 

Que hi ha feudalisme a la segregació entre bells arts i bells oficis, entre arts nobles 1 disseny. 

Que és lnmobillsme centrar l'art en les coses quietes, i que el primer pas ca]) a la vitalitat és acollir el 
temps: 

per les sequéncies d'imatges 
per la música 
per la mimiea 
per la cançó 
per la dansa 
pels titelles 
pel cinema 
pel teatre 

EI temps és la dimensió clau que separa el nostre esperit del monumentalisme. La dinamicoperativa 1 re
volucionaria, del cofoisme que confiara en tresors I en valors estatiqas. 

Ajudar a pensar el disseny a través del temps, heasacf una :fustUicació del periscopi que han preparat la 
gent d'Eina. 

ALEXANDRE CIRICI 
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En el vuitè any de cançó catalana hom pot dir que aquesta ha arribat a la normalitat -ben anormal, sl 
volea, com la que pot pertan1er a qualsevol altre manifestació artistlca i cultural del país- l es compta 
diàriament ~b ella per a festejar efemerldes, per a recollir diners per als m& diversos destins I en sl 
mateixa. 

Amb tot, en aquests anys, hi hem trobat una força amb la que no comptàvem I que, en definitiva, pot 
haver estat, junt amb la qualitat, el principal motlo d'èxit. En efecte, sl & important la cançó catalana 
des del punt de vista merament artistlc -l'expressió del que hom té per dir- ho & encara molt més com 
a medi de difussló d'Idees, com a "mass comnnlcatlons" 1 &, en aquest sentit que té un valor Incalcula
ble, quan els demés medis d'Informació i de difussló es troben tan limitats en l'expressió. 

La cançó catalana de la que parlo va néixer amb un ajdeètiu, el de "nova", per a diferenciar-la de la que 
ja existia: tradicional, cultlsta a l'estil "lied" I la pròpia d'una massa coral. Va néixer amb una clara In
tenció determinada i era la de que als paisos catalans es cantés en català, sense oblipar un Interès so
cial com a primer pas d'Intent d'arranjar moltes de les nostres situacions. No es pensava, però, amb un 
tan definitiu èxit popular I és per alxò que hom, adonant-se'n de que amb la cançó es podien dir coses, no 
s'arribava a sospitar que arribés a esdevenir un mitjà de difussló d'idees com bo ha estat. 

L'èxit fou tal que ja des dels primers mesos del 1964 es va suprimir l'adjectiu. La nova cançó catalana ha
via passat senzillament a ser la cançó catalana per antonomasia. El segón fenòmen, però -d'altra banda 
no exclusiu nostre doncs és a tot el món que ara la cançó es fa servir per a lluitar- va fer pensar a alrú 
en restituir l'adjectiu. Alxl és, per a alpns, la "nova cançó", aquella que superant el senzlll sentit artis
tlc l el simple medi d'evasió, reuneix les anomenades composicions de testimoni, de denúncia, de pro
testa ... 

Personalment crec que tots dos tipus de cançó compleixen la seva funció. El sol fet de què el cantar en 
català ha origln.at aquesta cançó «\e lluita ve a demostrar l'arribada a la normalitat, com bo demostra 
que ara hi hagi cantants amb éxlt I d'altres que, tot I tenint un nivell prou acceptable de qualitat, no 
aconsepelxin el ressó públlc. En tot cas. però, es tracta d'una anormalitat que no ens acaba de com
plaure doncs ... cal seguir treballant. 

Maria del Mar Bonet i Pau Riba, que avui es presenten aqui amb les seves cançons i amb les d'altri, per
tanyen al Grup de Folk I, sl els hem de classificar, direm que són dels que lluiten. Totes les obres del seu 
repertori compleixen una funció ben determinada de comunicació amb el públlc que els escolta i, amb 
les cançons populars catalanes Interpretades amb estil viu I modern, amb les del folk america vertides 
al català i amb les cançons de les quals ells son els propis autors us donaran un exemple clar de no sim
ple cançó d'evasió, sinó d'aquella que cal ser escoltada. De la mena de cançó que Raimon, en una reunió 
mundial, va proposar qualificar-la de "Nova ... 

JOSEP POR'l¡IHt MOIX 
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Per a molts, la musica moderna, nasquè en 1865 amb •els acords inicials de "Tristany" de Warner. 
D'altres asseguren que el cromatisme warnerlà es un "antecedent'' important, pero nomès un antecedent 
I que l'autor de "Parfisal" no tinguè consciencia que aquell revulsiu espiritual fos a la llarga una bomba 
d'efectes retardats. En les obres posteriors a ''Tristany", Wagner no fou massa cas del seu grand desco
briment. 
Hi ha qui afirma que les deliqüescencles harmòniques de "Pelleas et Melisande" (qui negarà que son l'e
xacte definiciò musical del modernisme?) inicien, just a l'entrada del segle XX, el ca mi de la modernitat. 
Però. i l'escandol de "La consagraclò de la prlma\'era" d'Strawinsky -preguntaràn el mès- que slpiflca? 
Els que en un moment "possaren" d'a\•ançats Ci tinguts al marge de Ja llei) ens diràn que la musica 
d'avui tè les seves arrels en l'escola vienesa 1 en la normativa de la "serie". 

Sl deixem de banda els sistemes propossats per Bussoni, Scriabin, i Baba, dels que tothom parla pero 
ningú practica (ni escolta) i la cridorla estètica del grup dels sis, el cert es que cada una de les possi
clons citades, porta la llavor que germinarà en les mes recentl> tendencies. 

El cromatls}De warneria, a travers de Mahler desemboca en el dodecatonisme, de Schoemberr. Aquest, el 
slstematlzà en la "serie", a la que Webern atorrà unes projeccions insospitades. 

La fantasia harmònica de DebWJS7, ens descobreix el valor de les sonoritats "alllades" mentre la dlstor
slò rltmlca de "La consarraclò" (que, de l'escandol de l'estrena., passà a sen1r de fons a una pellcala 
de w. Dlsney) ens ha mostrat el caml de la llibertat en la dinamlca i en l'accent. 

Aquesta varietat d'antecedents ha tlDrut despres de la ruerra iuÍa multiple polarització en la que cada 
IDdlvidualltat ha creat el seu propi Uenruatje en el que es tonen indiscriminadament, Messlaen, afegeix a 
les dites conquestes el misteri dels rajàs hlDdils; Boulez, porta als lfmlts de la tècnica, les lntulclons de 
Webern; Stockhausen apllca la "serie" a l'univers electrònic I ScheaUer i Henry, alllberen el ab de la ma-

, terlalltat de l'Instrument en crear el "soUeig concret" (Música concreta). 

Per la seva banda, Varese I d'altres, per Influencia del art negre atorgen renovat IDterès als Instrumenta 
de colors sonors, de nous timbres. Aferlrè que les tendencies mes avançades propurnen per l'Incorporació 
del rest a la música o de l'atzar contro-lat (Xenalús; Bo-NUsson> o sense controlar o slrul, les variants 
de la musica "aleatoria". 

Pero, -"Això es Babel"- exclama amb IDquietud mes d'un esperit que tem perdre el tren. 86, i quèT El 
fet es que a travers de la seva apariencla caotlca, el mon d'avui es dona l'impressiò de l'efervescencla In
controlada que dona l'alliberament total, i de vltalltat, provocada per descobriment de nous universos 
sonors. El fortlsslm afecte del revulsiu alliberador, no ha permès encara de païr totalment l'etlcacla dels 
nous procediments Ideats. Pero els fonaments, han estat possats. 

MANUEL VALLS 
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MUSICA EXPERIMENTAL 
Audició de MODULS I 
de Luis de Pablo, 
presentada per Manuel Valls 

TITELLES 
Homenatge a DIDO 
Montse Coma, Xavier Bulbena, 
Salvador Estrino, Jordi Marcet. 
Direcció: Xavier Olivé., amb la col·labo
ració de Teresa Riera, Vda. Vigues 

CAN ÇO 
Pau Riba 

PROGRAMA 

DANSA ~ 
~ Composició per et serro mecà

nica, de Mestres Quaclreny. 
Montotge de Terri Mestres. 

' CANÇO f 
M•. del Mar Bonet ~ 

TEA!T RE · ~ 
FRECAROLI ¿¡¿ 

de Brossa (fragment) ' 
Ador: ·i 

Pere Prats-Sobrepere 'J 

PANTOMIMA t 
Albert Boadella 

11 PART: 

Proiecció dels mitgmetratges: 

"J~e ln~u!lrial Del:iln" 

"lo [ODtéi! mn lo! ~e~of 
de Pere Portabella 

Situacions de Brossa 
Música de Mestres Quadreny 
Presentcf'ció: Roman Gubern 

Realització: Xavier Olivé, 
Narcís Costa, Antoni Riera 

Decorats de 
RAFOLS CASAMADA i GUINOVART 
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Aquest mati i damunt la meva taula de treball, be trobat una laconica nota escrita a mà, que més o men1s 
deia: 

"Et premem escriruis urrentment 
un article sobre dissen1 industrial 
d'un tamany de 20 x 20 cm. Gracies". 

Dins la meva deformació profesional be trobat natural l'imposició d'unes dimensions. Diré més encara, 
be constatat amb satisfacció que les tals dimensions son perfectament compatibles amb les directrius di
mensionals acordades per l'O. E. C. E. (OrraDització Europea de Cooperació Economlca) en el seu seron 
Rapport del projecte A. E. P. 174 (Arencia Europea de Productivitat) del Juny del 1961 i la I. S. O. (Orra
Dltzació Internacional dé Standarltzació). Direc~trius que convergeixen en el Modul Base CMB>. la dimen
sió de 1 dm: = 4" y com múltiple i submúltiple, les resenyades per nM~ 1/ nM, respectivament. 
He passat llarga estona sens saber com començar. Be forçat els records i he pres nota de les idees que 
m'han semblat interessants, no obstant lo qual el resultat no ha sigut satisfactori. Devaut d'aquest pro
blema que se m'ha plantejat, he recorrerut a l'arxiu, cosa que acostumo a fer quan ho crec oportú. He 
cercat la carpeta corresponent C. D. U. '705:05 (Classificació Decimal Universal. Arts aplicades a l'Indus
tria: Secció de llibres i revistes) . 

Us contesaré que amb la panxuda carpeta a la ma m'he sentit molt més segur. Recolzar-se en idees impre
ses, amb tot "l'imatge" de seruretat que proporciona el medi tipogràfic, constituieix una enranyosa I ad-

. huc confortable cobertura. 

Plantejat així el problema, crec poder resoldre'l. Faré una rirurosa selecció de trarments interessants, els 
~graparé per temes, els ordenaré coherentment I reompliré els espais enllaçant uns i altres. 

En la selecció bo serà escollir el tamany dels frarments d"acort amb les dimensions modulars (nM) per així 
fer possible la Coordinació final, tenint en compte naturalment, la tolerancla dels fragments, el necessari 
marre d'adaptació entre eUs i que el reompliment dels espais d'enllaç sigui prou elàstic. 

Tinc l'Jmpresió d'estar plantejant l'esquema d'un métode per la confecció d'articles .sobre disseny indus
trial de dimensions nM. D'ésser alxi, qualsevol persona de l'ofici podrà, seguint aquest métode resoldre 
problemes semblants al aquí plantejat. 

Trobant-me que be omplert ja de "tipus" una superficie de dimensions equivalents a les fixades de 20 x 20 
cm. lrual a 2M x 2M em vel¡ obll&'at a interrompre en aquest punt aquest treball que hauria popt H&er 
un ma¡Dific article sobre Disseny Industrial. 

JOAN ANTONI BLANC 
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angeljové 
argi.._6n 
cuixart 
equip a 
equip 2 
gra_u garriga 
guinovart 
hernéndez pijoan 
Jordi galí · 
maria girona 
manuel martí 
mlr6 
narotzky 
pericot 
rafals casamada 
silvia gubem 
subirachs 
taller 3 
tapies 
tharrats 
to do 
will faber 
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FREIXA', 32 
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