
La Improvisació per Nadal, al Centre Parroquial d'Horta (foto Barceló).

ble xiulada en iniciar-se el recitat 
d’uns versicles de VApocalipsi. Qui 
va xiular, però? ¿Aquells qui desit-
javen que la broma fos continuada a 
costa del text de sant Joan o, preci-
sament, aquells als quals va moles-
tar que un text de tal procedència fos 
utilitzat en un espectacle que repu- 
taven d’irrespectuós? No ho vaig saber 
esbrinar, i aquest mateix fet indica 
que Improvisació per Nadal és un es-

pectacle ambigu. D’altra banda, al-
menys a Horta, el públic reaccionà de 
manera molt diferent atesa l’edat: els 
avis semblaven consternats davant 
allò que escoltaven — diàlegs i músi-
ca—, i els nens i els joves s’hi lliura-
ren sense reserves. Un hom, al capda-
vall, se sentí reconfortat de poder 
comptar-se encara entre aquests dar-
rers.

XAVIER FÀBREGAS.

teatre
notesbreus
— Encara que amb un cert retard, cal deixar 
constància de l’estrena d’Un pintor tancat 
al cementiri, comèdia de Francesc Caba-
nas Alibau', que representà l'«Agrupació 
Teatral Maragall» de Sant Cugat del Va-
llès el passat 7 de setembre. L'autor, que 
resideix a Sant Cugat, fou alumne d'Adrià 
Gual i d'Enric Giménez, i té publicades les 
obres dramàtiques Fang viu. L'encàrrec i 
La masia negra.

— Una nova col·lecció que acollirà diversos 
gèneres literaris, «La Roda», de Miquel Ari-
many, editor, s'inicia amb un text teatral 
del mateix Miquel Arimany, El comte Ar-
nau, drama en tres actes i en vers que fou 
distingit amb el premi «Jaume Serra Hun-
ter» als Jocs Florals de la Llengua Catalana 
celebrats a París l'any 1965.
— Està ja molt avançat el projecte d'una 
temporada teatral a l'Orfeó Gracienc. La 
companyia titular de la casa es proposa 
d'estrenar algunes de les obres dels nostres 
autors que fins ara sembla que no han des-
pertat l'interès de les companyies professio-
nals, o de certs grups independents. Aquesta 
companyia, però, alternarà les seves ac-
tuacions amb les dels altres grups, a fi 
d'assolir una continuïtat en la presentació 
dels espectacles. Esperem que aviat hom 
podrà conèixer dates i noms concrets.

X. F.
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