
La paròdia ha estat sempre 
un recurs eficaç.
Josep-Lluís i Rodolf Sirera 
parodien el sainet costumista 
local en la divertida peça 
Oh, dolça barraqueta valenciana!, 
on la contradicció entre el tòpic 
i la realitat és ben vistent.

JOSEP LUOS I RODOLF SIRERA
I EL NOU TEATRE VALENCIA

per Xavier Fàbregas

L’ACTUAL TEMPORADA A VALÈNCIA

La concessió del Premi de la Crítica de «Ser-
ra d’Or» de Teatre a un dramaturg valencià, 
Rodolf Sirera, no ha estat un fet aïllat. La 
propensió barcelonina a fitar-se el llombrígol 
potser no ens ha deixat adonar de fins a 
quin punt la dinàmica cultural que somou 
des de fa uns quants anys el País Valencià 
s’hi ha reflectit en el vessant teatral. Amb 

t tota la importància que té l’ús col·lectiu de 
la llengua, que té la discussió dels problemes

actuals del país, des de la tribuna més o 
menys eficaç, més o menys multitudinària, 
que és sempre un escenari.

A la capital, el València i el Micalet han 
estat els locals on han tingut lloc les pro-
gramacions teatrals més interessants i els 
cicles més exigents. Entre els muntatges 
que han tingut més ressò durant la tem-
porada 1974-75 val la pena de recordar-ne 
alguns sobre textos de joves autors valen-
cians: Moltes variacions per a un coixí de

Frederic Martínez Solbes, per «La Cazue-
la», d’Alcoi, i La dansa del vetlatori de 
Manuel Molins, pel Grup 49, d’Alfara del 
Patriarca. També n’hi ha hagut d’altres so-
bre obres que, d’una manera més genèrica, 
podem denominar «clàssiques» : Les ves-
pes d’Aristòfanes, en adaptació de Josep- 
Lluís Sirera, pel grup El Sambori, d’Albo-
raia; Macbeth de Shakespeare, pel Grup 
Ubu Blau, de València, i Edip, rei de Só-
focles, pel grup UEVO, de València; L’hort 
dels cirerers de Txèkhov, en versió de Juli

Rodolf
Sirera.

Josep-Lluís
Sirera.
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Tres forasters de Madrid d'Eduard Escalante, mostra les possibilitats crítiques de la tradició pròpia, 
un cop el text venerable ha estat sotmès a un rigorós treball de dramatúrgia.

Leal, pel grup Carnestoltes, de València. 
I muntatges col·lectius sobre temes actuals 
que afecten una població o una comarca, 
com ara la construcció de l’autopista: El 
supercaminal, del Grup Pluja, de Gandia. 
I d’altres que constaten l’atenció envers els 
autors joves del Principat: La petita his-
tòria d’un home qualsevol de Ramon Go-
mis. I ens caldria citar encara l’òpera-rock 
L'home de cotó-en-pèl, amb lletra del poeta 
Vicent Andrés Estellés.

La selecció anterior de títols, per incom-
pleta que sigui, pot donar una idea d’allò 
que l’actual temporada teatral ha estat a 
València. Hom podrà objectar que una tra-
dició teatral no s’improvisa, que cal crear 
hàbit, que aquesta mateixa «explosió» pot 
ésser una mostra d’immaduresa i serà, pos-
siblement, passatgera. És veritat. El futur, 
encara l’hem de veure. Caldrà eixamplar la 
base demogràfica dels espectadors, consoli-
dar institucions i crear-ne de noves, salvar 
els entrebancs que ja han començat de sor-
gir. Amb tot, hi ha un fet inqüestionable: 
la temporada actual no té precedents en la 
història del teatre valencià. Car, a més de 
la producció autòctona, l’espectador de la 
ciutat ha tingut ocasió de veure els tres 
espectacles més importants produïts al Prin-
cipat: Àlias Serrallonga, dels Joglars, La 
Setmana Tràgica, de l’Escola de Teatre de 
l’Orfeó de Sants, i La lliçó, de Ionesco, en 
el muntatge de Grup A-71. La capacitat 
importadora de Barcelona respecte als es-
pectacles produïts a València ha estat, en 
canvi, molt inferior.

Ara que fer teatre en la llengua del país 
s’ha posat de moda a València és el mo-
ment d’apropar-se a l’obra de dos escrip-
tors i homes de teatre, Josep-Lluís i Ro-
dolf Sirera, que han fet de llur «valencia-
nisme» una de les aportacions més sòlides 
al teatre català actual. Malgrat llur joven-
tut —Rodolf, el gran d’ambdós germans, en-
cara no ha travessat la ratlla de la tren-
tena—, els germans Sirera foren els pri-

mers a definir les línies ideals per on hauria 
de seguir el teatre valencià, i a aplicar llurs 
esforços a assolir-ne la realització. L’actual 
proliferació de grups ni els ha sorprès ni 
els ha omplert d’una eufòria fàcil: conti-
nuen llur treball d’acord amb l’esquema pri-
mitiu, tot adequant-lo a les necessitats que 
les noves condicions imposen.

L’OBRA FETA PER JOSEP-LLUÍS 
I RODOLF SIRERA

Tot i que la col·laboració entre Josep-Lluís 
i Rodolf ha estat continuada i que llur 
compenetració no ha presentat fissures ni 
en el terreny ideològic ni en el pràctic, 
llur signatura només ha estat estampada 
conjuntament a dues obres : Homenatge a 
Florentí Montfort (1971), guanyadora del 
premi especial del jurat en el I Premi de 
Teatre Ciutat d’Alcoi, i El brunzir de les 
abelles (1975), encara inèdita. Josep-Lluís, 
per la seva banda, ha escrit El cavaller des 
miralls (1972) —segons una tradició popu-
lar valenciana aplegada per Vicent Blasco 
Ibàfiez al seu conte El drac del Patriarca— 
i La fuga de la presó (1973), obra escrita 
sobre una idea de Rodolf, el qual escriví 
unes cançons intercalades al text, el pròleg 
i l’epíleg. Josep-Lluís ha adaptat Tres fo-
rasters de Madrid (\9ΊΤ>) d’Èduard Esca-
lante, versió que estrenà El Rogle, i Les 
vespes (1974) ¿’Aristófanes que ja hem es-
mentat més amunt.
Per la seva banda Rodolf ha escrit La pau 
retorna a Atenes (1970), sobre el tema 
d’Aristòfanes, Peret o els miracles de l’as-
túcia (1972), sobre una rondalla popular 
valenciana recollida per Enric Valor, Plany 
en la mort d’Enric Ribera (1972), premi 
Ciutat de Granollers i Premi Crítica «Serra 
d’Or» de Teatre, La farsa de misser Pere 
Pathèlin (1972), versió del text anònim 
francès del segle xv i Tres variacions sobre 
el joc del mirall (1974). Tots dos han adap-
tat, reduït i reelaborat, a més, un gran 
nombre d’obres breus a fi que els grups

de teatre de les comissions de falles tin-
guessin un material dramàtic variat i digne 
entre el qual escollir la peça que haurien 
de representar. Com és sabut, només po-
gueren ésser celebrats dos concursos d’a-
quest tipus, suficients per a estendre l’in-
terès pel teatre en uns medis completament 
populars.

A més, en la correspondència encreuada du-
rant el 1974, Rodolf Sirera em manifestà 
que treballava en una obra basada en una 
idea de S. Bosc, el títol provisional de la 
qual era Història de la representació frus-
trada de la llegenda de la princesa trista 
i. juntament amb Josep-Lluís, La fera va 
a l'Albufera, una revista de crítica i de 
sàtira municipal, pensada per al grup 
de folk Els Pavesos.

Aquesta tasca de creació literària anà acom-
panyada d’una tasca de crítica i d’orientació, 
la qual es traduí sovint en polèmiques, i al-
guna vegada en amenaces de tipus personal 
per part d’elements de filiació dubtosa. Ro-
dolf Sirera portà la secció de teatre a «Gorg», 
fins que aquesta publicació fou prohibida el 
1972. i hi començà un inventari-enquesta dels 
grups de teatre que treballaven llavors al 
País Valencià. Juntament amb Josep-Lluís ha 
dut la secció de crítica, o ha col·laborat amb 
regularitat, a «Cartelera Turia» de València, 
i a «La Marina» d’AIacant, a «Destino» i 
«Serra d’Or» de Barcelona, i a «Pipirijaina» 
de Madrid. També amb Josep-Lluís ha rea-
litzat un estudi bio-bibliogràfic del saineter 
valencià Faust Hernández Casajuana, a par-
tir del qual intenta la revalorització d’un 
teatre costumista que tingué un profund arre-
lament popular. Rodolf té encara inèdit un 
tractat de dramatúrgia, obra que ha de resul-
tar d’una gran utilitat pràctica per als mem-
bres dels grups independents, i que cal de-
sitjar que sigui editada al més aviat millor; 
i té, en curs d’investigació, un treball sobre 
el teatre a València durant la guerra civil.
Tot aquest treball de creació i de crítica, 
eficaç i voluminós, sense paral·lel dins l’àm-
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Homenatge a Florentí Montfort, un dels «escàndols»
del teatre valencià contemporani. Les reaccions davant una sàtira 
realment sagnant foren diverses.

Rodolf Sirera
en la seva interpretació
de Florentí Montfort.

bit dels Països Catalans, ha estat arrodonit 
amb treball pràctic. Rodolf Sirera fou el 
creador i el principal impulsor del Centre 
Experimental de Teatre de València, i més 
tard d’El Rogle, un dels grups que ha pos-
sibilitat Factual efervescència del teatre va-
lencià; així, han pujat a l’escenari i han viat-
jat per les comarques els muntatges de La 
pau retorna a Atenes, Homenatge a Florentí 
Montfort, El cavaller dels miralls i Tres fo-
rasters de Madrid, entre d’altres. El Rogle 
ha pres part als Cicles de Teatre de Grano-
llers, a les representacions de la Universitat 
Catalana d’Estiu, de Prada, etc. Aquesta ac-
tivitat ha estat possible gràcies a l’existència 
d’uns col·laboradors infatigables i desinteres-
sats, d’entre els quals destaquen, a més de 
Josep-Lluís, Alfred Mayordomo —que ha 
compartit amb Rodolf la responsabilitat de 
la direcció escènica—, Mercè Trull, Marilena 
Casanovas, Claudi Arenas, etc.
Rodolf Sirera ha realitzat diversos cursos de 
pedagogia teatral, i fou un dels instigadors 
i redactors del Manifest sobre el teatre va-
lencià (1974), el qual, signat pel president de 
la Societat Coral El Micalet, rebé l’adhesió 
de diverses entitats culturals vaencianes, així 
com de la majoria dels grups de teatre, i 
assentà la presa de posició pública del nou 
teatre valencià.

REVISIONS I ADAPTACIONS

La necessitat de proveir de textos dramàtics 
viables els grups que els en demanen és la 
causa del crescut nombre d’adaptacions que 
trobem a l’obra de Josep-Lluís i de Rodolf 
Sirera. Tot i que respon a aquesta demanda 
immediata, la reelaboració posseeix, dins l’o 
bra dels germans Sirera, un toc personal; el 
text adaptat és adequat sense violència dins 
un concepte del món, i de la conducta per-
sonal que cal tenir-hi, la qual cosa el fa 
coherent amb la resta de llur producció dra-
màtica. No conec la versió de Les vespes 
¿’Aristófanes, deguda a Josep-Lluís; però puc 
dir que Tres forasters de Madrid d’Escalante

(Josep-Lluís), Peret o els miracles de l'astú-
cia, conte popular (Rodolf) i La farsa de mis- 
ser Pere Pathèlin, anònim francès (Rodolf), 
mostren l’atenció envers el llenguatge popu-
lar, en tant que aquest llenguatge, conjunt 
de símbols i de sobreentesos escrits en una 
clau coneguda, és fàcilment identificable i 
comprensible per a la gent senzilla. Josep- 
Lluís i Rodolf Sirera s’adrecen a un públic 
capaç de comprendre i emocionar-se, i, en 
segona instància, d’aplicar a allò que veu una 
notable capacitat reflexiva, sempre que hom 
li parli a través d’unes imatges a l’abast de 
la seva identificació. Peret o els miracles

Programa apòcrif de l’Homenatge, 
anunci de la representació teatral.
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de l’astúcia, que acaba amb el poema d’An-
selm Turmeda Diners de tort fan veritat, i la 
farsa de Pere Pathèlin, són tota una exposi-
ció de cinisme pràctic. Dins una societat en 
què el fort explota el dèbil sense pietat, ve 
a dir-nos l’adaptador, el dèbil no té més 
recurs que la murrieria, per a rescabalar-se 
d’una estafa que li és infringida en nom 
d’una justícia d’antuvi corrompuda. La lleial-
tat. doncs, és una trampa inventada pels 
forts: només en una societat menys des-
equilibrada podrà tornar a ésser una paraula 
amb sentit. Citem, també, Nas tallat, adap-
tació d’un conte de Timoncda.
D’entre aquest grup d’obres sobresurt La pau 
retorna a Atenes, representada, entre d’altres 
llocs, davant el públic obrer del Port de 
Sagunt i que, tot i estar inspirada en una 
comèdia ¿’Aristófanes, podem considerar 
completament original. Sense allunyar-se dels 
propòsits de l’autor grec, Rodolf Sirera ex-
posa amb amarga ironia el mecanisme de 
les guerres modernes i l’actitud ambigua 
de les persones o institucions de reconeguda 
autoritat moral —l’Oracle— que es deixen 
influir per les pressions d’aquells qui veuen, 
en la guerra, un guany i un augment de po-
der. Així, a la cançó final, després de dir-nos 
que la guerra reportà als mercaders 150,000 
dracmes, hom ens diu:

«E/.v comerciants d’armes no quedaren molt 
satisfets De totes maneres, encara n’hau-
rien volgut més.
Al cap i a la fi la quantitat no era massa 
alta per a aquella època.»

RODOLF SIRERA I LA RECERCA 
FORMAL
El coneixement i la utilització d’una meto-
dologia popular —rondalles, sainet costumis-
ta. arguments clàssics— no exclou, en aquests 
dos autors, un interès per la investigació 
de noves formes expressives que, en el 
cas de Rodolf, es concreta en uns exercicis 
completament experimentals: Tres variacions
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sobre el joc del mirall. El text duu una en-
dreça a Groucho Marx i un epíleg d’home-
natge a Alfred Jarry, la qual cosa és prou 
eloqüent pel que fa a les incitacions de les 
quals ha arrencat.
Endinsar-nos a través del mirall ens permet 
d’obtenir una doble visió. Les imatges es 
repeteixen fins a l’extrem que el real se’ns 
apareix com un reflex del real i acabem per 
dubtar de tota forma. La família Brown sopa 
dalt l’escenari. S’aixeca la cortina del fons 
i veiem la família Smith sopant de manera 
semblant: o sigui, arran de l’escenari a l’al-
tra banda del qual s’asseu un públic que, 
com nosaltres, guaita els dos escenaris. La 
tercera variació duu l’experiment fins al lí-
mit, i la transcric íntegrament: «(S’alça el 
teló. Escenari a les fosques, el mateix que 
la sala. Un sol projector il·lumina l’actor, 
caracteritzat de Jean Paul Marat. Avança a 
bateria i diu molt solemne:) Jean Paul Ma-
rat: Jo sóc la revolució. (Silenci. S’encenen 
els llums, de sobte. El pati de butaques és 
completament buit. Al lloc de cada especta-
dor un gran mirall reflecteix, inútilment, la 
imatge de Marat. Dos homes de negre mun-
ten guàrdia a la porta exterior del teatre).» 
Des de l’angle de la viabilitat escènica els 
experiments continguts a Tres variacions so-
bre el joc del mirall poden semblar mínims. 
Si ens hi hem detingut, però, és per a mos-
trar fins a quin punt es manté viva en l’obra 
de Rodolf Sirera la voluntat de recerca. I fins 
a quin punt, en admetre i manejar unes for-
mes teatrals que poden semblar superades, 
la qual cosa fa en més d’una ocasió, és ple-
nament conscient del risc que comporta 
aquesta investigació a l’inrevés —la investi-

gació de l’aparentment escorcollat— de cara 
al possible desdeny de la minoria cultura- 
lista i éclairée.

JOSEP-LLUÍS SIRERA 1 LA FAULA 
IDEOLÒGICA
El cavaller dels miralls i La fuga de la presó 
guarden similituds ben estretes. Es tracta, en 
realitat, de dues faules alliçonadores i trans-
parents, el punt feble de les quals podria 
ésser precisament l’escassa reelaboració dels 
esquemes que hi són exposats. Com a con-
trapartida són d’una claredat incontrovertible 
i mostren Josep-Lluís Sirera com un escrip-
tor que coneix molt bé el maneig de la llen-
gua. El cavaller dels miralls recrea, segons 
la contalla popular, la lluita del cavaller con-
tra el drac devorador de donzelles. El drac 
simbolitza les forces de la repressió, les quals 
atemoreixen els ciutadans i ajuden a mante-
nir l’ordre, retingut pels pocs a expenses dels 
molts. L’empresa de Jordi, el cavaller que 
s’apressa a lluitar contra el drac i es fa un 
mirall múltiple a fi que la fera, en veure- 
s’hi reflectida, reculi espantada, és boicote-
jada pels poderosos: el drac surt a lluitar 
amb unes ulleres de sol que li han facilitat 
els prohoms del Consell i el cavaller és 
derrotat. Només la unió del poble podrà 
abatre el drac; les heroïcitats individuals no 
poden reeixir. Malgrat l’al·legoria medieval, 
el text, escrit el 1972, al·ludeix a fets ocorre-
guts a Barcelona, Granada i El Ferrol.
La fuga de la presó exposa l’actitud de di-
versos presoners i llur manera d’actuar a fi 
d’evadir-se. Així, per mitjà de símbols, l’au-
tor judica els tres comportaments possibles : 
Romà de Llista es precipita en voler destruir

el mur a cops de puny, és descobert i mon 
El Professor, l’intel·lectual, obra massa tími-
dament: creu que les coses arribaran per si 
mateixes, i quan arriben ja és massa tard. 
La tècnica encertada és la de Marçal, el 
lladre: cal fer forat sense fer remor.

LES TRES OBRES MAJORS:
PERSONALITAT COL· LECTIVA 
1 CLASSES SOCIALS 
AL PAÍS VALENCIÀ
Per la coherència de propòsit, pel fet de 
partir de la història com a punt de reflexió 
sobre el present, i per la complexitat dels 
elements que prenen en consideració, hi ha 
tres obres que se’ns apareixen com el bloc 
més important de la producció de Josep- 
Lluís i Rodolf Sirera: Homenatge a Florentí 
Montfort, Plany en la mort d’Enric Ribera 
i El brunzir de les abelles.
Cadascuna d’aquestes obres considera una 
etapa de la trajectòria col·lectiva del País 
Valencià, una etapa el ressò de la qual con-
tinua operant en la societat valenciana dels 
nostres dies. El brunzir... explicita el pacte 
de la burgesia i els propietaris de la terra 
davant l’èxit del procés revolucionari que, 
iniciat amb el vist-i-plau de la burgesia libe-
ral, el proletariat ha fet seu: d’aquest pacte 
surt la Restauració del 1874. Homenatge... 
ens mostra com l’enaltiment d’una figura 
menor i conservadora de la intel·lectualitat 
de la Restauració és utilitzada per a bastir 
la imatge d’un valencianisme idíl·lic, d’«arròs 
i tartana», mitjançant el qual hom desvia 
l’atenció que, cada dia més, exigeixen els 
problemes de la València real. Plany... ex-
posa la supeditació del comportament indivi-
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dual al col·lectiu, i com les condicions impo-
sades pels qui guanyaren la guerra el 1939 
provoquen unes contradiccions que esmus-
sen el progrés natural d’una societat que 
cercava d’autodefinir-se.

Cada obra obeeix a una tècnica dramàtica 
diferent, que no té res d’arbitrària. A Ho-
menatge a Florentí Montfort Josep-Lluís i 
Rodolf Sirera operen per juxtaposició d’ele-
ments i se serveixen de la paròdia. La re-
flexió final farà evident, però, la claredat dels 
plantejaments crítics i descobrirà, sota la sà-
tira, la tragèdia d’un país al qual hom vol 
superposar un rostre tòpic, falaguer i fals. 
La utilització de fórmules populars, com ara 
discursos, apologies empolsinades de retòrica, 
etcètera, o de gèneres habituals, com el 
sainet, del qual Oh, dolça barraqueta valen-
ciana! del suposat Florentí Montfort, és un 
pastitx inefable, faciliten la comunicació en-
tre les intencions de l’autor i l’espectador. 
A Plany en la mort d'Enric Ribera Rodolf 
explora noves formes expressives. «En efecte, 
el Plany en la mort d’Enric Ribera —escriu 
Rodolf Sirera en una nota prèvia— tracta 
d’investigar, en camps correntment no explo-
rats, més enllà de les formes dramàtiques 
més o menys establertes, endinsant-se en uns 
fons estructurals ben llunyans d’aquestes, 
com són els de la música. L’obra es diu sim-
fonia biogràfica, i així tasta de ser-ho: la 
progressió dramàtica o la narrativa de mun-
tatge del teatre èpic hi són rebutjades. A l’o-
bertura es presenten els que hauran de ser- 
ne els "temes” principals, i aquests es com-
binen, dialoguen, es contraposen o es com-
plementen continuadament durant tot aquest 
moviment inicial, que conclou amb un orga-
nitzat esglaonament de superposicions i con-
traposicions fins al clímax final. Després vé-
nen els moviments "clàssics” d’un concert; 
a cadascun d’ells es desenvolupa un dels te-
mes exposats a l’obertura, i amb tècnica tea-
tral ben diferent, segons les especials carac-
terístiques. de cada situació. El concert acaba 
en una “coda” on es tornen a reunir tots 
quatre temes, fins als acords darrers.» Enric 
Ribera no és una entelèquia: és un perso-
natge atrapat per unes característiques psico-
lògiques, la provocació i formació de les 
quals hem d’anar a cercar en la infantesa; 
és un home que respon a la situació col·lec-
tiva amb abrandament o prudència, amb en-
tusiasme o por, segons els casos. Els seus 
darrers anys, quan ha estat reconegut, en 
tant que actor, com una glòria «nacionals 
i oblidades les seves «infidelitats» juvenils, 
es converteix en el símbol de la castració: 
«Sóc valencià, més valencià i valencianista 
que no ningú, però també sóc espanyol, i ac-
tor, i això ningú no ho pot negar. No trac-
tem de treure el riu de mare, que bé està 
el que bé acaba, i més val no jugar amb foc, 
que podríem cremar-nos tots.»

A El brunzir de les abelles Josep-Lluís i Ro-
dolf Sirera retornen a una forma de teatre 
tradicional: la comèdia rural i costumista. 
Volen acostar-se a un públic camperol i sen-
zill sense crear-li dificultats de llenguatge ni 
fer experimentacions de distanciament. Això 
podria interpretar-se com una renúncia a la 
investigació; però també com una «intra-in- 
vestigació». Com una prova per a saber fins 
a quin punt els antics bóts poden resistir el 
Procés de fermentació dels mostos novells. 
Potser, en una etapa posterior, caldrà re-
bentar-los, fer-los explotar. El brunzir de 
les abelles no intenta, però, ultrapassar els 
límits : personatges, situacions, avanç pro-
gressiu de l’anècdota, es mantenen dins l’or-

todòxia dels motlles escollits. Amb aquest 
procediment ens són descrits els principals 
personatges i llurs relacions entre el març 
de 1868 i el febrer de 1875, i podem obser-
var com reaccionen a través dels diversos 
esdeveniments : destronament d’Isabel II, 
proclamació de la Comuna a París, Primera 
República espanyola, aixecaments cantonals 
i Restauració borbònica. Tomàs, el jove pro-
pietari de la indústria cerera «L’Abella 
d’Or», educat a Madrid i liberal convençut, 
evoluciona progressivament, sap comportar-
se amb prudència i acaba per adonar-se que, 
per a ell, el més important és la conservació 
i l’augment del patrimoni familiar. Tomàs 
es reconcilia amb la seva mare, fa un avan-
tatjós casament amb la filla del cacic, i l’Es-
glésia se sent orgullosa, també, del seu fill 
pròdig: «Per molt que vós direu jo no sóc 
un home de la Restauració... —diu a la fi—, 
que sóc un home que s’ha anat fent cap a 
la Restauració... que n’ha comès moltes d’er-
rades; que n’ha donat molts de mals passos., 
que li ha costat força comprendre... perquè 
hi ha hagut d’aprendre les lliçons més du-
res... Per això quan aquella ha arribat, ha 
sabut fer examen de consciència... demanar- 
se perdó a si mateix... i acceptar-la de 
cor...»

Homenatge a Florentí Montfort, Plany en 
la mort d’Enric Ribera i El brunzir de les 
abelles ens ofereixen Lin fris vivíssim de per-
sonatges, psicològicament individualitzats, i 
que ens mostren quines han estat les reac-
cions de classe davant els esdeveniments del 
passat immediat i del present al País Valen-
cià. Una reflexió tan lúcida, variada i pe-
netrant sobre la problemàtica col·lectiva cons-
titueix una de les aportacions cabdals a la
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— Dues companyies estrangeres han visitat Bar-
celona darrerament: ΓAmerican Tribal Love- 
Rock Musical (Teatre Victòria), que, procedent 
dels Estats Units i de la Gran Bretanya, hi ha 
estrenat Hair, bé que amb un títol diferent. 
I les Marionetes d’Obraztsov, de la Unió So-
viètica, les quals oferiren el seu programa Un 
concert extraordinari (Teatre Espanyol), parcial-
ment parlat en català.
— Organitzat per l’Institut Alemany de Barce-
lona, tingué lloc, durant els mesos de febrer 
i març, un Cicle Internacional sobre Teatre 
Contemporani, en el transcurs del qual foren 
pronunciades les següents conferències sobre les 
respectives dramatúrgies: Guido Davico Bonino 
(Itàlia), Manoel Lourenzo (Galícia), Xavier Fà-
bregas (Catalunya), José Monleón (Amèrica lla-
tina), Juan Antonio Hormigón (teatre peninsular 
en llengua castellana), Carlos Porto (Portugal), 
Ángel Jorge Gutiérrez (Unió Soviètica), Bernard 
Dort (França), Francisco Uriz (Suècia), Jerome 
Lawrence (Estats Units), Pawel Rouba (Polònia), 
Ronald Bryden (Gran Bretanya) i Hellmuth Ka- 
rasek (Alemanya). Hi col·laboraren els Instituts 
de cultura estrangers acreditats a Barcelona, i 
també l’Institut del Teatre. Les conferències fo-
ren alternades amb projeccions cinematogràfi-
ques.
— Josep-Anton Codina pronuncià una conferèn-
cia sobre el tema «El teatre, avui», a la Penya 
Carlos Lemos (21-IV).

Una escena d'El cavaller dels miracles 
de Josep-Lluís Sirera: la faula com a recurs 
d’expressió dramàtica.

dramatúrgia catalana d’aquesta llarga, inaca-
bable postguerra. — XAVIER FÀBREGAS.

— EI teatre independent de les comarques ha 
produït darrerament els muntatges següents: 
Berenàveu a les fosques de Josep M. Benet i 
Jornet, per La Farsa, de Berga; L’hort dels 
cirerers d’Anton Txèkhov, traducció de Joan 
Oliver, per L’Olla, d’Arenys de Mar; Volpone 
de Ben Jonson, per Proscènium, de Girona; 
Macbeth de Shakespeare, nova traducció en pro-
sa de Jordi Pujol Cofan, que fou editada a Gi-
rona, muntatge conjunt dels grups de Roses, 
Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador, dirigit 
per Martirià Coll, el qual interpretà el perso-
natge de Macbeth.
— Cicles de teatre, sovint amb col·loquis i confe-
rències, han estat celebrats a Palamós (concurs 
entre grups infantils de la vila), Lleida (setmana 
de teatre popular), Vilafranca del Penedès i Mo-
lins de Rei.
— L’aplec de Maria Vilanova i Eduard Delgado, 
ha estat estrenada pels seus mateixos autors, en 
català, al Conway Hall, de Londres (6-1V); des-
prés n’han estat efectuades representacions a 
diversos indrets d’Anglaterra.
— El Primer Curs d’Estiu d’Iniciació al Teatre 
ha estat convocat per l’Escola de Teatre de 
l’Obra Cultural Balear, de Ciutat de Mallorca. 
Els professors responsables del curs són Pere 
Noguera, que actua de coordinador, Pawel Rou-
ba i Macià Abrahams.
— Va i bé de Samuel Beckett, ha estat estre-
nada, en traducció de Lluís Solà, pel Grup 
La Gàbia, de Vic, amb Maria del Carme Re-
don, Maria dels Àngels Crosas i Concepció Do-
mènech com a intèrprets. La direcció fou de 
Joan Anguera.
— El Grup del Teatre Principal de Valls ha 
estrenat un nou muntatge d’AIlò que tal vegada 
s’esdevingué de Joan Oliver. En foren els prin-
cipals intèrprets Àngels Segarra, Montse Martí, 
Ramon M. Farré, Josep M. Solé, Rosa M. Ba-
nús, Pere Fabra i Xavier Ulldemolins. La di-
recció anà a càrrec d’Anton Cartanyà.

X. F.
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