
Podem trobar algun sentit als recitals- 
exhibició de Berta Singerman? Els su-
pòsits de l’actriu, com ja he apuntat, 
pertanyen al Modernisme i obeeixen 
a la sublimació de l’Art per l’Art. D'a-
questa manera l'artista, en el cas pre-
sent la recitadora, s’erigeix en mitjan-
cer entre el poeta creador i el públic. 
El que intenta demostrar-nos és la se-
va qualitat d’instrument dúctil, de 
cristall transparent i potenciador o, si 
ho volem, de lira capaç de reproduir i 
intensificar tots els sons. La partitura 
d’origen té una importància més aviat 
secundària i el que interessa és la ni-
tidesa de la seva recreació. Per això 
els poemes escollits per Berta Singer-
man són de l’índole més diversa, sen-
se que els uneixi cap més nexe que 
el de llurs propietats externes, aque-
lles propietats formals que fan possi-
ble desvetllar la vibració agitada de 
qui els interpreta sense, però, identi-
ficarse amb l’íntima motivació del 
contingut més enllà dels límits estric-
tes del poema. Berta Singerman, la 
nit de la seva presentació, fou succes-
sivament un nen negre que se sent dis-
criminat pel color de la pell, una vella 
beata —doña Anastasia— que es mos-
tra càustica i reticent amb el rector 
de la seva parròquia, un profeta bíblic 
ple de joia, un jove tendrament enamo-
rat, un captaire vell malcarat i renegai-
re, una rosa primaveral i delicada que 
s'esbatana amb els primers raigs del 
sol, un ocellet que vol fer el niu a Hi-
roshima i no sap dónde —vuit dóndes 
consecutius cada un entonat amb un

encaixament distint—, un ferrocarril 
que parla remarcant el catroc-catroc 
de les travesses, etc. Aquesta prodigio-
sa metamorfosi fou el mitjà i l’objecte 
del recital; l’espectador podia fruir 
d’un ventall de sensacions prou varia-
des a condició de passar de l’una a 
l’altra, o sigui, a condició de no pren- 
dre-se’n seriosament cap ni una. Algú, 
identificat de debò amb aquest o

notes breus
L’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual ha ini-
ciat els actes commemoratius del desè ani-
versari de la seva fundació amb l’estrena 
del drama de Ramon Gil Novales Guadaña 
a/ resucitado. Ramon Gil Novales és un 
dramaturg aragonès que viu a Barcelona i 
Guadaña al resucitado la segona obra que 
veu pujar a l’escenari —la primera fou La 
hoya (1966), també de la mà de l’«Adrià 
Gual». Es tracta d’un drama lleugerament 
expressionista, cenyit, punyent, que ha 
trobat una interpretació eficaç en Joan Va-
llès, Conxa Arteaga, Biel Moll, Maria Je-
sus Andany, Joan Matas, Maria Jesús Lleo- 
nart, Maria Lluïsa Oliveros, Josep Ruiz Li-
tante i Ramon Cid. La direcció fou a càrrec 
d’un col·lectiu format pels alumnes de l’Es-
cola.
—Ha quedat constituïda la Comissió Perma-

aquell dels poemes seleccionats —de 
Pablo Neruda, Antonio Machado, Ra-
fael Alberti, Alfonsina Storni, entre d’al- t 
tres— podria acusar Berta Singerman 
d’inexcusable frivolitat. D’acord. Però, 
en el fons, el retret seria inoportú per-
què en realitat, d’allò que es tracta, és 
precisament de mostrar l’exquisitat de 
la frivolitat.

XAVIER FÀBREGAS

nent dels grups de teatre independent del 
Baix Camp i el Tarragonès, encarregada 
de coordinar els esforços en unes comar- / 
ques on, representar teatre, esdevé parti-
cularment difícil pel pes i per l'actitud de 
certes superestructures. El Secretari de la 
Comissió Permanent és Benet Oriol i An-
dreu, Raval Santa Anna, 40, telèfon 30 12 48, 
de Reus, a qui han de dirigir-se els interes-
sats a prendre contacte amb els diversos 
grups.
—El govern de Pompidou ha reduït d’una 
manera radical les subvencions acordades 
a les companyies nacionals dels diversos 
departaments. Aquesta reducció ha afectat 
en gran manera la companyia del Llen- 
guadoc-Rosselló —amb seu a Montpelier— 
que segurament no podrà reemprendre les 
activitats fins l’estiu que ve i encara en 
forma restringida. Això, de fet, ha malmès 
el projecte de la companyia de muntar al-
guna obra en llengua catalana durant els 
pròxims festivals de Perpinyà, per a la qual , 
cosa ja comptava amb l'ajut de l’Ajun-
tament de la ciutat. — X. F.
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