
c¡al a fi d’abandonar el règim de 
*r¿entacions úniques o amb comptâ

tes Bis actors de l’escena comer- 
?. en ésser sol·licitats pels directors 
Seoendents, han acudit de bon grat 

h;in demostrat una vegada més que 
!,„r vocació és autèntica, no pas cir- 

tnstancial ; no han planyut esforç per 
al d’adaptar-se a tècniques interpreta
des que els resultaven inhabituals, han 
admès de treballar al costat d’actors 
aue des de llur òptica acostumaven de 
considerar aficionats, i en general han 
reeixit. D’aquesta col·laboració entre els 
elements que representaven un nou 
plantejament intel·lectual i els que re
presentaven l’experiència i la quoti- 
dianitat, n’ha sortit un beneficiari : el
nostre teatre. Malgrat això, la col·labo
ració no ha passat d’ésser un tempteig 
i cal esperar que en les pròximes tem
porades assoleixi un major grau de con
tinuïtat i de maduresa.
També el teatre d’aficionats — bon lle
vat d’actors per a l’escena comercial — 
ha sofert l’escomesa renovelladora del 
teatre independent. La gent jove dels 
grups no sembla gaire ben disposada a 
pujar a l’escenari per pur divertiment ; 
comença a veure el teatre com un lloc 
des d’on discutir els problemes més 
pròxims o plantejar els problemes uni
versals que preocupen l’home d’avui. 
Aquest canvi ha produït algunes ten
sions generacionals ; a molts grups la 
gent gran s’ha mostrat disposada a dei
xar els joves en plena llibertat, fins i 
tot a col·laborar-hi d’una manera activa, 
però en alguns d’altres -— els menys, 
val a dir-ho — han adoptat una acti
tud suspicaç com si temessin que hom 
eis arrabassés nn antic patrimoni.
El temps ens dirà fins a quin punt el 
teatre independent ha obrat de revul
siu, sobretot en els mitjans comercials. 
No cal esperar camins espectaculars, 
però. El nostre teatre és massa feble per 
a desfermar grans tempestes. Però tam
poc no és lícit d’oblidar les inquie
tuds noves que sorgeixen arreu : cal de- 
tectar-les, observar-les i, en la mesura 
possible, encoratjar-les.

XAVIER FÀBREGAS.

teatrenSeus
—EI dio 5 de juliol passat tingué lloc a 
Mataró una nova experiència escènica: el 
teatre de carrer. Al carrer de Sant Pere 
més alt, on hom ha efectuat dues exposi-
cions de pintura, hi fou representada l'obra 
de Manuel de Pedrolo Situació bis per l'«E- 
quip l'Home», de Barcelona.

—El 2 d'agost a Vilassar de Mar tingué 
efecte la primera trobada de grups del Ma-
resme a nivell comarcal. Hi assistiren dele-
gacions, ultra de Vilassar de Mar, d'Argen- 
tona, Mataró, Premià de Mar i Canet de 
Mar. Hi assistiren també Feliu Formosa, 
Jordi Dodero, Víctor Mora i el qui signa. 
Hom discutí la necessitat de programar un 
teatre que expressés les necessitats i els 
problemes del nostre país, d'adequar les tèc-
niques escèniques d'acord amb les exigèn-
cies actuals, així com la manera de superar 
limitacions de tipus divers que sofreixen 
actualment els grups. Un dels temes més 
debatuts fou el de la programació, i quedà 
clar el desig de tothom de poder intercan-
viar llurs muntatges a fi d'aprofitar al mà-
xim els esforços realitzats. D'altres reunions 
a nivell comarcal quedaren acordades abans 
d'aixecar-se la trobada, i també les ges-
tions encaminades a la Incorporació de nous 
grups.
—El 26 de juliol fou estrenada a Centelles 
la versió catalana de l'obra d'Italo Ricardl, 
Burul. La traducció és de Miquel Martí Pol, 
i el «Grup de Teatre Vermell X 4» la posà 
en escena amb el següent repartiment: 
Burul: Rafael Sublrachs; Blanc: Joan Angue-
ra; Dona: Assumpta Falgueras. La direcció 
anà a cura de Jordi Sarrate.

—El grup de teatre «Segle XX», de Cor-
nellà de Llobregat, ha editat un Document 
en el qual hom recull les activitats desen-
volupades durant la temporada 68-69 i fa 
conèixer una síntesi del seu espectacle Dei- 
xeu-vos de romanços o els homes i les dones 
fan... l'amor. Ooooh!, confegit amb poe-

sies de Pere Quart i J. V. Foix, algunes de 
les quals són publicades. Les últimes pàgi-
nes són destinades a donar un resum de 
les trobades i les activitats tingudes pels 
grups del Baix Llobregat en el transcurs de 
la darrera temporada. Ha estat editat tam-
bé un altre Document, que signen els grups 
de Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, 
Sant Just Desvern, Esparreguera, Argentona, 
Vallirana i Cornellà de Llobregat, i en el qual 
hom fa un resum de les trobades mensuals 
tingudes pels grups del Baix Llobregat, grà-
cies a les quals les respectives activitats han 
assolit un grau molt estimable de coherèn-
cia i maduresa.

—El moviment comarcal de grups indepen-
dents es mostra cada vegada amb una major 
vigoria. En aquests moments està anuncia-
da una trobada de grups del Baix Camp i 
del Tarragonès que quan aquestes notes 
seran publicades ja haurà tingut lloc a Reus. 
Ha estat e! grup «La Tartana», d'aquesta 
darrera ciutat, el que ha tingut cura de les 
gestions prèvies de coordinació i de la con-
vocatòria.

—Els cicles de teatre juvenil I infantil de 
«Cavall Fort», ultra fer acte de presència 
en algunes barriades barcelonines com ara 
Sants, Gràcia i el Poble Nou, han visitat 
bon nombre de poblacions dels Països Ca-
talans fent una tasca remarcable no sols al 
servei del teatre digne, sinó també al ser-
vei de la llengua. És ara la mateixa revista 
la que ens forneix la relació de poblacions 
que han estat visitades pels «Cicles» de 
«Cavall Fort»: Palma de Mallorca, Bada-
lona, Reus, Tarragona, Santa Perpètua de 
la Moguda, el Prat de Llobregat, Sitges, 
Vilanova i la Geltrú, Martorell, Sant Feliu 
de Llobregat, Figueres, Pallejà, Lleida, Sa-
badell, Bellaterra, Cabrera de Mar, Manresa, 
Sant Just Desvern, Sant Sadurní d'Anoia i 
l'Hospitalet de Llobregat.

X. F.
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