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—Durant el curs que ara acaba de comen-
çar, l’«Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual» 
complirà el seu desè aniversari. Ricard 
Salvat, que la fundà el 1960, és al seu da-
vant i ha sabut infondre-li una renovada 
vitalitat. Fer la història de ¡’«Adrià Gual» 
equivaldria a fer la història del nostre tea-
tre recent: per l’Escola han passat els 
homes més representatius de l’escena ca-
talana actual i molts d’ells s’hi han format 
i hi han iniciat llur carrera. Els muntat-
ges de l'«Adrià Gual», signats per Ricard 
Salvat o per alguns dels seus col·labora-
dors i deixebles, han significat tothora una 
garantia de qualitat i d'exigència. Amb 
motiu d'aquesta efemèride, una fita més 
en l’exemple de continuïtat que l’Escola 
ha sabut donar, hom prepara diversos ac-
tes que mantindran la institució en plena 
activitat.
—Una nova escola d’art dramàtic ha obert 
les portes amb l'arribada del present curs: 
e! «Centre d'Estudis d’Expressió», que di-
rigeixen Albert Boadella i Josep Monta- 
nyès. A més del purs per a directors i

actors, el centre anuncia alguns cursets 
monogràfics, els primers dels quals són 
de «Ritme i Dansa» i de «Titelles». A la 
llista de professors trobem, a més del nom 
dels directors, d’altres de ben coneguts 
dins el teatre independent: Josep M. Arri- 
zabalaga, Maria-Aurèlia Capmany, Josep A. 
Codina, Francesc Nel·lo, Fabià Puigserver, 
Josep M. Segarra, Montserrat Torres, Al-
bert Vidal i Jaume Vidal-Alcover.
—Els grups de teatre del Maresme, que 
participen d'una manera molt activa al mo-
viment comarcal de teatre independent, 
han iniciat la publicació d’un butlletí titu-
lat «La Xarxa del Maresme», en el qual 
hi ha recollides les activitats fins ara rea-
litzades. En una altra circular, també del 
Maresme, hom recull les conclusions re-
dactades arran d’una de les darreres tro-
bades comarcals en què el tema del col- 
loqui versà sobre la definició del teatre 
popular. Reproduïm els tres punts de les 
esmentades conclusions:
«Primer: Les classes dominants que admi-
nistren, disposen i controlen els grans 
vehicles de comunicació social, difonen el 
teatre adscrit als seus interessos i postu-
lats partidistes i preservacionistes. Des de 
la seva situació preeminent (i utilitzant ele-
ments extrateatrals d'enorme eficàcia: rà-
dio, televisió, etc.) aconsegueixen fer arri-
bar el seu teatre al públic multitudinari, 
el qual, en desconèixer la intenció enco-
berta amb què els és adreçat, l’accepta 
sense discriminació. Pel gran abast de la 
seva divulgació es podrà dir que és un

teatre «popularitzat»; però és la «popu-
larització» d’un teatre antipopular en tant 
que indueix els espectadors populars a la 
fuga inconscient cap a un teatre que, en 
el contingut, intenció i forma, postula in-
teressos oposats als verament seus.
»Segon: Hi ha un altre teatre que, en el 
text i la intenció, es preocupa veritable-
ment de la problemàtica de les-capes po-
pulars; restringit, emperò, al cenacle d’unes 
minories d’escassa ascendència pública i 
/nancades de mitjans propis per a la seva 
divulgació. Aquest teatre aconsegueix no-
més molt esporàdicament d’arribar al pú-
blic de majories, que és, de dret i de llei, 
el seu destinatari «natural». Aquest és, 
doncs, un teatre eminentment popular no 
«popularitzat*.
«Tercer: En el nostre país, durant molts 
anys, el teatre amateur, sobretot en me-
dis rurals, l’ha usufructuat —i l’usufructua 
encara en molts casos— l’anomenat Tea-
tre Parroquial, sotmès a una supra-censu- 
ra exhaustiva per part de| clergat, el 
qual- filtrava les obres fins a la innocuïtat 
pura, adscrit, per tant, com el del primer 
punt, a postulats partidistes, potser enca-
ra més restringits. Encara que a nivell 
molt més migrat, aquest teatre ha fet un 
ús monopolistic de la situació, gràcies al 
qual li ha estat possible de prodigar-se 
fins a la reiteració; ha pogut també, a es-
cala dels nostres pobles, «popularitzar-se» 
i arribar a certs sectors realment po-
pulars. Del contingut no se’n pot dir 
res: generalment no en té cap.» .-— X. F.
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