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itotes breus
Amb po« dies de diferència, Joaquim

Úiintnnvola Ha estrenat dues peces còmi- 
l)„o noia de bosc (Romea, 1-VII)

itànsols un pretext per a facilitar la ge-
moso exhibició de Marta Padovan; Ronyons 
derecanvi (Talia, 4-VII) és un enfilall d'a- 
cudits muntats sobre una situació enginyosa 

rmet mostrar-nos un Lluís Nonell d'una 
mn eficàcia còmica ben secundat per Elvira 
Jofre, Joan Velilla i Joan Borràs. És de dol- 
irequeel llenguatge d'aquestes obres, so-
bretot el de la segona, sigui descurat. Hi ha 
"moments en què semblen escrites en català 
només per oproximoció.
_A la col·lecció «La Esquina» han aparegut 
Quatre accions-espectacle (Post-teatre), de 
Joan Brossa, seguides de la traducció caste- 
llonade Pedro Gimferrer. Es tracta d'un fu-
lletó breu, car entre el text català i la tra-
ducció no conté més que onze pàgines. 
Aquest «post-teatre» de Brossa, que eviden- 
cia en l'autor l'afany d'anar a l'encontre de 
mes formes expressives, és molt a prop 
dels jocs de societat aptes per a distreure un 
grup de persones durant una tarda de pluja. 
Transcric íntegra la darrera de les accions- 
Espectacle proposades per Brossa: «El gibrell. 
Al mig d'una habitació, un gibrell amb pa-
rûtes fregides que el públic s'anirà menjant». 
-El 10 de juliol, diverses persones vincula-

Al Romea, Una noia de bosc, def Joaquim Muntanyola. Un nou exemple de la ben de-
finida producció estiuenca (foto: Barceló).

des al teatre oferiren un sopar a Frederic 
Roda a fi de mostrar llur adhesió al crític. 
Després de quatre anys de tasca Ininterrom-
puda, la direcció de «Destino» decidí de 
prescindir de Frederic Roda sense explica-
cions. L'aplicació de procediments que creiem 
ja superats ha sobtat i ha dolgut tots els que 
hem seguit de prop els esforços de Frederic 
Roda en favor del teatre. La cartolina de

convocatòria del sopar anava signada per 
Rafael Anglada, Maria-Aurèlia Capmany, 
Núria Espert, Salvador Espriu, Feliu Formo-
sa, Julio Manegat, María Luz Morales, Fran-
cesc Nel·lo, Joan Oliver, Manuel de Pedrolo, 
Jaume Pla, Jordi Sarsanedas, Manuel Serra 
i Jaume Vidal Alcover. La llista és prou ex-
pressiva per a estalviar-nos comentaris.
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