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— La Setmana Tràgica, el muntatge de l’Escola 
de Teatre de l’Orfeó de Sants que ha dirigit 
Lluís Pasqual, i del qual ens vam ocupar detin
gudament («Serra d’Or», febrer), ha estat re
presentat al Teatre Municipal de Girona i al 
«Micalet» de València. Davant l’afluència de pú
blic les representacions a L’Aliança del Poble 
Nou han hagut d’ésser prorrogades durant els 
mesos de març i abril. Fins al moment d’escriure 
aquesta nota La Setmana Tràgica ha estat re
presentada sempre amb totes les localitats esgo
tades. És un fet no gaire freqüent que val la 
pena d’assenyalar.
— Quant al muntatge del Grup A-71, La lliçó 
de Ionesco, ha estat representat al teatre de 
l’Institut d’Estudis Nord-americans (20 a 23-11), 
també amb el teatre ple. La lliçó continua iti
nerant per comarques amb èxit creixent després 
de vuit mesos d’haver estat estrenada. Malgrat 
això, el Grup A-71 ha començat de treballar ja 
en un nou espectacle, Pitarrades, creació col·lec
tiva sobre textos de Frederic Soler.
— L’Escola de Teatre de l’Obra Cultural Balear 
ha celebrat diversos cursos amb gran afluència 
d’alumnes: Formació i educació de la veu, per 
Coralina Colom; Teoria de la posada en escena.

per Bernat Homar Estelrich, i Maquillatge, per 
Josep Damaret, han estat els darrers.
— Una taula rodona sobre teatre gallec ha estat 
organitzada per Sargadelos, amb la col·laboració 
de l’Institut del Teatre (28-11). Hi han participat 
diversos intel·lectuals, tant gallecs com catalans, 
relacionats amb el teatre.
— Jordi Teixidor pronuncià una conferència so
bre «El futur del teatre català» (24-11), a la 
Penya Carlos Lcmos.
— Durant els mesos de febrer i de març ha 
estat oberta a la Biblioteca i Museu de l’Institut 
del Teatre (Palau Güell) una exposició que ha 
recollit les activitats dels Joglars des de llur 
fundació fins avui. Amb aquest motiu fou ce
lebrat un col·loqui amb Els Joglars, al qual 
participaren Albert Boadella, Jaume Sorribas, 
Gabriel Renom i Víctor Martínez de la Hidalga, 
per part d'aquest grup. El col·loqui fou presentat 
i dirigit per Francesc Castells i hi assistí un 
públic jove molt nombrós. En parlar dels Jo
glars cal dir que, pocs dies després del col·loqui 
esmentat, Glòria Rognoni sofrí un greu accident 
que ha obligat a suspendre les representacions 
d'Alias Serrallonga durant diverses setmanes, al 
Romea. Com ja ha informat la premsa diària, 
Glòria Rognoni, una de les «joglaresses» dels 
primers temps del grup, ha quedat impossibili- 
tada a causa de l’accident.
— El canari mut, el text avantguardista de Geor- 
ges Ribemont-Dessaignes que La Gàbia, de Vic, 
estrenà mesos enrera sota la direcció de Joan 
Anguera, ha estat representat pel mateix grup 
a Mataró.
— El Grup del Teatre Principal, de Valls, ha 
estrenat un nou muntatge de L'ombra de l’es
corpí de Maria-Aurèlia Capmany, sota la di
recció de Pere Cano. Els intèrprets més desta
cats d’aquest muntatge han estat Pere Cano, 
Anna M. Peris, Ignasi Moncunill, Maria dels 
Àngels Rull, Francesc Vallvé i Francesc Mateu. 
Les representacions, previstes a Valls durant el 
mes de març, han hagut d’ésser ampliades al mes

d’abril degut a l’interès despertat per L’ombra 
de l’escorpí tant a Valls com a la comarca.
— A l’escola Betània-Patmos, i durant el mes 
de març, fou representat un muntatge escolar. 
Vaques flaques, fluid i ric d’imaginació, amb 
solucions escenogràfiques plenes d’enginy. Cal 
felicitar els professors encarregats de Vaques 
flaques per tal com han sabut aprofitar les 
nombroses possibilitats pedagògiques que pol 
oferir un espectacle teatral.
— Per cinquena vegada ha estat convocat el 
Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi. Els originals, 
signats per l’autor, mecanografiats i per triplicat, 
han d’ésser tramesos a l’Avinguda Pont de Sarit 
Jordi núm. 2, Alcoi, on seran facilitades també 
les bases completes del concurs. El termini d’ad
missió fineix el 30 de juny i el jurat farà saber 
el seu veredicte el mes d’octubre, com a màxim. 
L’import del premi és de 50.000 pessetes.
— Per segona vegada hom convoca el Premi 
«Estudi sobre la vida i l’obra d’Àngel Guimerà», 
que ara l’Ajuntament del Vendrell institueix amb 
periodicitat anyal. Al Premi, dotat amb 50.000 
pessetes, poden concórrer obres escrites en qual
sevol idioma hispànic, de cent fulls d’extensió 
com a mínim, i fent una aportació al coneixe
ment de la vida o de l’obra del dramaturg ven- 
drellenc. Els originals, signats i per triplicat, han 
d’ésser lliurats abans del 15 de juny a la Con
selleria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell, 
o a la Biblioteca i Museu de l’Institut del Tea
tre. El jurat és compost per Antoni Comas, 
Xavier Fàbregas, Josep M. Inglés, Josep Miracle 
i Joaquim Molas.
— El llibre dc poemes Setmana Santa de Sal
vador Espriu ha estat objecte d’un muntatge 
realitzat per la companyia del Centre Moral del 
Poble Nou. Sota la direcció d’Antoni Roig, el 
muntatge fou estrenat (22-III) pels actors se
güents: Francesc Biosca, Assumpta Bruguera, 
Maria-Antònia Bruña, Raquel Bruña, Xavier Ja- 
ria, Maleni Leria, Albert Mundó i Josep M. 
Recasens. — X. F.
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