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no tenen la força dels originals. L'arbre, 
la branca, les tisores, l’aigua, els cubs, la 
corda s'han convertit en una escala de cor-
da, una cadira, un paraigua, un raig de 
llum, un plàstic vermell i un mirall. Tot allò 
que en Beckett era tràgic, dins el muntat-
ge de lago Pericot i Sergi Mateu és un joc. 
L’aprenentatge de l’home, en Beckett, és 
aspre i les relacions amb el «ser superior» 
(per anomenar-lo d’alguna manera] són du-
res. Ara el personatge és ple d’innocència 
i aprèn cada vegada el que li convé, i les 
relacions amb el ser superior són un sim-
ple entreteniment. Tot això vol dir, és clar,

que aquest Acte no és Beckett sinó una 
cosa ben diferent.
Cal dir, també, que en aquest muntatge 
no han estat previstes totes les conseqüèn-
cies a la manera de Beckett, «en el qual 
tot és just, matemàtic, precís», i s'escapen 
bon nombre de detalls que es troben en 
contradicció amb l'aprenentatge mateix. La 
inclusió del públic a l’espectacle, amb tot 
el reguitzell de noves relacions que es for-
men, queda massa tímidament apuntat. 
Impossible d'entendre el sobtat fosc final. 
Crec que lago Pericot i Sergi Mateu ha-
vien d’arribar molt més lluny.

«HELENA A L’ILLA
DEL BARÓ ZODÍAC»
DE JOSEP M. BENET I JORNET
Teatre Popular Infantil de Pepa Palau. (Ca-
sino L'Aliança del Poble Nou, de Barcelona. 
Presentada per •Club de Vanguardia-, 13 de 
desembre.)
Seguint una llarga tradició del món de la 
literatura, Benet ens mostra el paral·lelisme 
de l'aprenentatge de la vida amb un camí 
ple d'obstacles que cal superar. De fet, 
Benet ja havia utilitzat aquest recurs a 
Marc i Jofre. Ara és Helena qui aprèn pas 
per pas; segueix un procés de maduració 
que la portarà dels braços del seu pare fins 
a la descoberta del món. Queden, però, a 
l’obra de Benet, caps sense lligar i solu-
cions sobtades que, si bé entren de ple 
al món de la fantasia, semblen desequili-
brar el desenvolupament de l’obra. Val a 
dir que la representació ressenyada fou un 
desastre —una direcció equivocada, una in-
terpretació ridícula de Pepa Palau, una des-
gavellada utilització de la part tècnica—, 
i els límits de l'obra i els del muntatge 
no quedaren gens dibuixats.

«MIXTURA INDISCRETAMENT 
MÒBIL» DE MANUEL DE PEDROLO
Grup A-71 de la Sala Gaudí. (Casino-Club 
de Ritme de Granollers, 19 de desembre.)
Espectacle format per Els hereus de la ca-
dira (1954), Dos quarts de set (1974), Mo-
nòleg (1974), La sentència (1966), no arri-
ba a tenir la cohesió desitjada, tot i que, 
per integrar-s’hi més fàcilment, Els hereus

LLibre d'absoluta 
novetat no sols per

al lector d'avui 
sinó fins i tot per a 

l'estudiós.
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JOAN PEIRO
ESCRITS, 1917/1939
Tria i introducció de Pere Gabriel 
Col·lecció ESTUDIS I DOCÚMENTS
636 pàgs. amb il·lustracions.

Joan Peiró (1887-1942) fou una de les 
figures màximes de l'anarco-sindicalisme català. 
Començà la seva vida de militant obrer 
actuant dins la Federació Espanyol^ 
de Vidriers i Cristallers, i més tard seria 
un destacat dirigent cenetista.
Fou ministre d'Indústria en el govern Largo Caballero 
fins a maig de 1 937 i comissari general 
d'Energia Elèctrica al govern Negrin.
Jutjat i condemnat a mort a València, 
fou executat el 27 de juliol de 1942.
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de la cadira ha sofert una traslació que II 
resta bona part del seu interès. Tot el mun-
tatge s'estructura al voltant de La sentèn-
cia, que queda situada en unes coordena-
des enganyadores i no és prou potenciada. 
La unitat de lloc, defensada a despit d'Els 
hereus..., i la multiplicitat dels actors con-
tribueixen, en aquest cas, a la confusió. La 
Mixtura indiscretament mòbil és —i aquest 
és el seu defecte— la successió de quatre 
peces curtes i no un espectacle coherent.

JOAQUIM VILA I FOLCH

— Un incendi declarat al Teatre Romea durant 
el mes de novembre, i que destruí les últimes 
files de butaques i malmeté l’estructura de l’am-
fiteatre, obligà a suspendre el Cicle de Teatre 
per a nois i noies de «Cavall Fort». Obert no-
vament el Romea per Nadal, esperem que «Ca-
vall Fort» ja hagi reprès les activitats.
-— A Lleida i a Mollerussa els cicles de «Cavall 
Fort» han tingut lloc normalment, amb un èxit 
notable.
— Amb motiu del III Festival Internacional de 
Titelles de Barcelona l’Institut del Teatre ha 
publicat una sèrie de trenta transparències, acom-
panyades d’un llibret en català, castellà i fran-
cès, que constitueix una exposició gràfica dels 
putxinel·lis als Països Catalans.
— A Manresa, durant el mes de desembre, se 
celebraren diverses representacions de la inno 
centada d’enguany, una comèdia musical escrita 
per Agustí Soler i Mas, i en la presentació de 
la qual intervingueren més de cinquanta actors.
— Ramon Cavaller és un jove escenògraf català 
que actualment s’obre pas a Suècia. D’aquell 
país rebem un programa de l’estrena de Holian- 
darn d’August Strindberg, en el muntatge de 
l’Intima Teatem, que dirigeix Katinka Kassius, 
i l’escenografia del qual ha estat confiada a Ra-
mon Cavaller.
— La jungla sentimental de Jordi Teixidor, de 
la qual ja ens ocupàrem arran de l’estrena ab-
soluta a Esparreguera, després d’un fructífer 
rodatge per diverses comarques ha arribat a 
Barcelona: la Sala Villarroel, en acollir el di-
vertit muntatge de la companyia La Roda que 
dirigeix Josep A. Codina, s’ha apuntat un èxit 
indiscutible.
— El teatre, un fet artístic i cultural fou el títol 
d’un cicle de conferències de teatre organitzat 
pel Centre Moral i Cultural del Poble Nou i en 
el qual participaren, d’octubre a novembre, Fre-
deric Roda, Guillem-Jordi Graells, Josep Mon- 
tanyès, Carlota Soldevila, lago Pericot, Fabià 
Puigserver i Jaume Melendres.
— El grup L’Esquella, de Lleida, publica, des 
de fa uns quants mesos, un butlletí en el qual 
informa de l’actualitat teatral lleidatana i la co-
menta amb encert i agudesa.
— El premi de teatre Ciutat de Granollers, que 
avui és el més important dels que hom conce-
deix als Països Catalans, ha estat guanyat, en 
la seva cinquena edició, per Dispara, FlanaghanI 
de Jordi Teixidor, obra de la qual ja ens hem 
ocupat en aquestes pàgines. A continuació es 
classificaren obres de Josep Albertí, Joan Abe-
llan, Josep M. Swan, Jordi Bergofió, Jordi Do- 
dero i Romà Comamala, seleccionades pel jurat 
d’entre els divuit originals que s’hi presentaren.

X. F.

UN PRINCIPI DE CONGRUÈNCIA

Darrerament s’ha constituït a Barcelona 
un Institut del Cinema Català en el qual, 
en forma de societat, s’agrupen bon nom-
bre dels professionals del cinema en tots 
els camps i de totes les tendències. Els 
seus propòsits semblen certament hones-
tos: fer el possible perquè el cinema ca-
talà esdevingui una realitat. Honestedat 
i congruència són dues paraules molt bo-
niques i que hom voldria veure aplicades 
sovint a tots els actes i pactes del nostre 
país. No tenim, doncs, res a objectar, sinó 
tot al contrari: obrim una vegada més, 
i ben obertes, les portes de l’esperança. 
Però al mateix temps creiem que l’espe-
rança no ha d’ésser confosa amb la con-
fiança. Ésser confiat podria convertir-se 
en la manera més exacta perquè —també 
una vegada més— l’esperança fos inútil. 
¿Què cal fer per al cinema català? Tot! 
Ho hem dit moltes vegades i no ens can-
sarem de repetir-ho: som un país petit 
i pobre, amb un desig i una fortalesa 
lloables i amb encerts parcials innegables. 
Però pot ésser molt nociu el xaronisme 
dels qui creuen ésser més forts del que 
són o dels qui estiren més el braç que la 
màniga. Ens caldrà, i tot al mateix temps, 
educar el públic sense trair-lo, començant 
a l’E. G. B. i acabant a la Universitat, co-
mençant a la família i acabant a les fàbri-
ques i als camps. Esdevindran necessaris 
la formació d’especialistes i el perfeccio-
nament dels mitjans. No podrem oblidar 
que el cinema és un mitjà de comunica-
ció i que, en el futur, la imatge mòbil 
serà cada vegada més utilitzada per a més 
funcions. Haurem de tenir en compte els 
elements d’estructura econòmica impres-
cindibles per a donar realitat física a 
qualsevol esforç teòric. I, tot això, caldrà 
fer-ho en condicions ben difícils! Podem 
estar segurs, abans de començar, que els 
escurçons no són lluny, que els paranys 
de l’orgull ja existeixen ara i que no es 
tracta de fer UN cinema per a tots sinó 
de fer cinema per a tots. No valdrà fer 
cinema de minories i no fer-ne per a ma-
jories, ni tampoc el contrari. El nostre 
poble no és constituït per gent unifor-
mada ni en l’esperit ni tampoc en la 
carn; per tant, un Institut de Cinema Ca-
talà haurà de contemplar tots els aspec-
tes que convinguin, cosa ben complexa 
que fa que calgui comptar no només amb 
els hipotètics set milions de catalans sinó 
amb tots els altres homes i dones del 
món. Si el nostre cinema només hagués 
d’ésser de consum intern, més valdria que 
no nasqués. Benvingut, doncs, l’esforç de 
congruència, benvinguda l’esperança; però 
ara, precisament per això, haurem de te-
nir una paciència enorme per a deixar 
que el temps maduri sobre tots els errors 
que cometrem, per a acceptar totes les 
crítiques que plouran i que haurem de 
destriar, per als elogis interessats davant 
determinats fets. En definitiva, haurem 
d’ésser gent normal, cosa força menys fà-
cil del que sembla. — MIQUEL PORTER.

I CICLE D’HISTORIA A TRAVÉS 
DEL FILM
Organitzat per la Comissió d’Història del Col-
legi de Doctors i Llicenciats en col·laboració amb 
la Secció Fructuós Gelabert dc Cinematografia 
—adscrita al Museu de l’Espectacle de la Dipu-
tació dc Barcelona—, tindrà lloc un cicle de 
projeccions destinades als alumnes de segona eta-
pa d’E. G. B., B. U. P., Ensenyança Professional 
i C. O. U., amb la finalitat de completar les 
classes d’història contemporània. «Drac Màgic», 
la cooperativa promotora de mitjans audiovisuals 
que s’encarrega dels aspectes tècnics, ha fet arri-
bar el programa següent:
— Primera expansió de l’imperialisme britànic 
i els moviments d’alliberament colonial. Projec-
ció: Queimada de Gillo Pontecorvo.
— La conquesta de l’Oest americà i el genocidi 
del poble indi. Projecció: Pequeño gran hombre 
d’Arthur Penn.
— La Revolució francesa: de la crisi de l’Antic 
Règim a l’Assemblea Legislativa. Projecció: La 
Marsellesa de Jean Renoir.
— Napoleó. Projecció: Waterloo de Sergei Bon- 
darxuc.
— La política nord-americana d’extermini de les 
minories ètniques sud-americanes amb la conni- 
vència de les classes dirigents d’aquests països. 
Projecció: La sangre del cóndor de Jorge San- 
jinés.

UNA TESI DOCTORAL
DE TEMA CINEMATOGRÀFIC
El dia vint de desembre tingué lloc la lectura 
de la tesi «El primitiu cinema de Barcelona i 
l’obra d’Adrià Gual», presentada pel nostre col- 
laborador Miquel Porter Moix. Un tribunal cons-
tituït per Antoni Badia i Margarit com a presi-
dent i per Antoni Comas, Enric Giralt, Alexan-
dre Cirici i Santiago Alcolea, concedí a la tesi 
la qualificació màxima cum ïaude i per unani-
mitat. El fet d’haver estat presentada en català 
i, sobretot, el fet que per primera vegada sigui 
acceptada i ben qualificada una tesi de contingut 
específicament cinematogràfic hauran de servir, 
a part els valors de la feina en si mateixa, per a 
obrir noves perspectives als estudis de caire cine-
matogràfic a Catalunya.

CONCESSIO DE LA BECA
FRUCTUÓS GELABERT
La segona Beca Fructuós Gelabert, de la Dipu-
tació —recordem que la primera fou convocada 
l’any anterior i concedida a Palmira González 
per a un treball sobre els germans Ramon i Ri-
card de Baños—, ha estat atorgada al col·labora-
dor de «Tele-exprés» Octavi Martí, per a la 
realització d’un treball sobre «Política cultural 
cinematogràfica a Sabadell, 1929-1940». Atenent 
als mèrits i a l’interès d’un altre treball, pre-
sentat per la senyora Maria-Antònia Alloguin 
i Pallach, sobre «La represa del cinema a Bar-
celona, 1939-1945», el jurat qualificador ha de-
manat que li fos concedida, excepcionalment, 
una altra beca de quantia i drets idèntics, pro-
posta que fou acceptada pel representant de la 
Diputació.
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