
A l’Auditòrium de la Caixa d'Estalvis de Sabadell, Palestra ha enfrontat dos textos significatius: Vivalda ¡ l’Africa tenebrosa de Joan Oliver 
i La cantant calba d'Eugène lonesco. (Fotos: Barceló.)

ENCICLOPEDIA
CATALANA
pregunta:

La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin el més ben 
informats possible, cosa que, per raó 
de l’escassetat de bibliografia en molts 
d'aspectes de la cultura catalana, no
més és possible d’aconseguir amb una 
àmplia col·laboració. Obtenir dades 
poc conegudes serà, doncs, la finalitat 
de les preguntes que d'una manera 
periòdica apareixeran èn'aquest espai. 
Enciclopèdia Catalana agraeix des 
d’ara la col·laboració que espera rebre. 
Envieu les respostes a:
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.'
Barcelona-9.
1. A quin lloc i quin any nasqué el 
fabricant de filats i teixits Jeroni Jun- 
cadella i Casanovas? Quin any i a quin 
lloc morí?
2. Quin any i a quin lloc morí l’orga
nista Josep Jordà i Valor? Nasqué a 
Alcoi el 1840.
3. Dades biogràfiques del polític mort 
a Mèxic Narcís Molins i Fàbregas.
4. Quin és el segon cognom del je
suïta Jacint Juanmartí? Nasqué a Llei
da el 1833 i morí a Tamontaka (Fili
pines) el 1897.
5. Quin any i a quin lloc morí el mú
sic Antoni Juncà i Soler? Nasqué a 
Figueres el 1875.
6. Quin any i a quin lloc morí el po
lític, escriptor i pintor Francesc Llau
radó i Rodon? Nasqué a Reus el 1865.

les al·lusions concretes, les quals quedaven 
debilitades en allunyar-se en el temps. Els 
retocs —petits— al text eren circumstan
cials i no enriquien la significació de l'obra. 
Tanmateix l'enfrontament d’aquestes dues 
obres era limitat a la seva coexistència 
dins una mateixa sessió. Malgrat aquests 
retrets, l’espectacle ofert per Palestra és 
d'una qualitat inqüestionable. Els actors 
contribueixen —en alguns moments en un 
to brillant— a arrodonir l'espectacle. Ra
mon Alberich, Josep M. Company, Neus 
Franquesa, Víctor Andreu Abad, Fanny Bu
llo, Francesc Moragues i Francesc Morera 
interpretaren la Vivalda, i Neus Franquesa, 
Manuel Labrandera, Rosa-Maria Aymamí, 
Joaquim Gil i Jaume Pla «pentinaren» La 
cantant calba. També cal citar la música 
i el vestuari creats per Ricard Massons.

J. V. F.

«EL CARTER DEL REI»
DE RABINDRANATH TAGORE
Companyia Enric Borràs de Sant Feliu de 
Llobregat. Direcció: Joan Ribas i Figueras.
(Centre Parroquial de Sant Feliu, 19 de 
març.)
Noves edicions ens ofereixen contínuament 
l'obra poètica de Tagore, i el seu teatre, 
en canvi, és poc conegut. Potser una de 
les obres teatrals més divulgades entre nos
altres ha estat El carter del Rei. Obra crea
da especialment per a uns nois i per a 
una circumstància concreta. Tagore escri
via per als alumnes de la seva escola 
—Shantiniketan— amb una intenció moral 
i pedagògica molt marcada. Escrita amb una 
finalitat immediata, El carter del Rei era 
una eina més en el món educatiu de Ta
gore. Per a nosaltres, la història d'Amal, 
el nen malalt, és un bell poema que pre
senta, a l'hora de pujar a un escenari, 
fortes dificultats. Joan Ribas i Figueras ha 
comptat amb la col·laboració de Joana Ras
pall de Cahué que ha treballat en l'adapta
ció del text i ha creat noves escenes que 
ajuden d’una manera molt decisiva l'agilitat

de l’acció. El Grup de Sant Feliu ha treba
llat amb entusiasme i ha aconseguit un es
pectacle de qualitat que no cau en falsos 
lirismes ni perd de vista la realitat. En 
aquest sentit, una equilibrada interpretació 
dóna a aquest «carter» una importància que 
el fa mereixedor de públics més amplis. 
No hi ha dubte que El carter del Rei és un 
candidat important per a un proper Cicle 
de «Cavall Fort». — J. V. F.

«LES VESPES» D’ARISTÒFANES
Pel grup Sambori d'Alboraia. (A.C.F. del 
Districte Marítim. València, 15-11-75.)

Ei grup Sambori, d’Alboraia, és un dels 
grups joves que comencen a prendre for
ma dins el concert del nou teatre valencià, 
i que, després d'algunes experiències an
teriors, de menor entitat, se’ns presenta, 
ara, amb una treballada versió del text 
d'Aristòfanes, que no acaba, però, de con
cretar-se en un muntatge plenament reeixit. 
Les causes d’aquesta contradicció resi
deixen fonamentalment en la manca d'una 
veritable tasca de dramatúrgia, que, d'u
na banda, hagués esporgat l’obra d'una sè
rie d’elements, a hores d’ara completa
ment desproveïts de funcionalitat, i, d’altra 
banda, hagués sabut apropar la problemà
tica aristofanesca al món d’avui, i fer-la 
atractiva per al públic: dit altrament, que 
el muntatge perdés d’una volta aquest to 
exhumatori que el domina, malgrat els es
forços de la direcció, i pogués establir així 
una veritable connexió amb el present on 
es produeix. Tot amb tot, el grup Sam- 
bori es mou amb una dignitat estimable, 
que ens fa concebre l'esperança que si el 
material que tinguessin a l'abast fos més 
adient, els resultats haurien d’ésser també, 
per força, més satisfactoris. El reduït espai 
escènic de què hom disposava per a l'es
trena no va permetre lluir la senzilla esce
nografia, ni permeté als actors produir-se 
amb la lleugeresa que la comèdia els de
manava.— RODOLF SIRERA.
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