
V CICLE DE TEATRE
DE GRANOLLERS
El TAC (Teatre Associació Cultural) s’ha 
trobat amb força problemes a l’hora d'or-
ganitzar aquest V Cicle. La falta de local, 
d'una banda, els ha obligat a moure's en 
quatre llocs diferents: la plaça de la Por- 
xada, Ca la Sila, el Saló Dingo de Grano-
llers i el Casal Parroquial de Corró d’Avall. 
D'altra banda, la dificultat de trobar grups 
que, a les dates del Cicle, oferissin nove-
tats —si més no a l’àrea geogràfica de Gra-
nollers— ha circumscrit la mostra al teatre 
català, malgrat que, des de l’inici, el Cicle 
havia dedicat una atenció especial a cadas-
cuna de les cultures peninsulars.
Amb un aire de festa popular, els «Come-
diants» iniciaren el Cicle a la Porxada 
(13-XI) amb un dels vessants de més in-
terès del seu treball teatral: la cercavila 
i els tallers per a infants. L'aportació d’a-
quest grup no es limità a la bulliciosa 
arrencada i tornà al Cicle per retre un ho-
menatge de simpatia a Glòria Rognoni, en 
una engrescadora verbena que se celebrà 
a Ca la Sila (7-XII). No hi ha dubte que 
en aquestes recerques parateatrals, a l'ar-
rel de les festes populars, els Comediants 
aconsegueixen uns resultats força brillants. 

Les activitats teatrals al Casal Parroquial 
de Corró d’Avall s’iniciaren (20-XI) amb 
l'obra de Carles Valls Mercè dels uns, Mer-
cè dels altres, que Mercè Bruquetas donà 
a conèixer durant l’estiu i de la qual par-
làrem breument el mes de novembre prop-
passat en aquestes mateixes pàgines. Viure 
com porcs de John Arden, per Palestra de 
Sabadell (27-XI), donà al Cicle un to que 
ja no deixaria fins a l’últim dia.

Malgrat haver-la representada a Ciutadella 
—2 de setembre de 1976—, a Tarragona i a 
d’altres llocs, el Grup A-71 presentà (4-XII) 
Bèsties de mar d’Edward Albee amb honors 
d’estrena. L'obra —l’última d’Albee, que en-
cara es representa a Nova York— ens 
encara amb la mitjania del matrimoni bur-
gès: Carles i Queta, a la platja deserta, 
hi faran la dissecció del seu matrimoni 
i de la seva vida sense sentit. La situació 
estrafeta —i el muntatge estrafet— dóna 
al tema, tan tractat, una òptica diferent. 
L’obra ha estat traduïda per Terenci Moix, 
que ha intentat d’acostar el matrimoni nord- 
americà a la nostra sensibilitat i ho ha 
aconseguit amb força gràcia. A-71 ha rea-
litzat un muntatge que, gràcies a la inter-
pretació de Jaume Nadal i d’Enric Cervera 
—magistral en el travestit de Queta—, ens 
ofereix una primera part perfecta. L’apari-

ció dels monstres ■—parella que és el mi-
rall de Carles i Queta— a la segona part 
i la situació que comporta no es resolen 
amb l'habilitat de la primera i l'interès de 
l'obra decau considerablement.

Després de la revetlla de Ca la Sila, el 
grup Carnestoltes de València presentà la 
seva versió del Georges Dandin de Mo- 
lière, Jordi Babau, que Josep-Lluís Sirera 
comenta en aquestes pàgines en ocasió de 
l'estrena a València. El 18 de desembre es 
clogué el Cicle amb un recital d’Inés Mo-
reno i amb l’atorgament del VI Premi de 
Teatre Ciutat de Granollers.

JOAQUIM VILA I FOLCH

XX CICLE «CAVALL FORT»
DE TEATRE PER A NOIS I NOIES

Plou i fa sol, l'«espectacle de terrat» dels 
Comediants, havia d’iniciar aquest XX Ci-
cle, però sembla que problemes d'estruc-
tura ho impediren i «Cavall Fort» s’ha vist 
una altra vegada sense la participació del 
grup que ha realitzat més feina dins l’àm- 
bit del teatre infantil.

Mercè dels uns, Mercè dels altres El grup A-71 presenta Bèsties de mar,
de Carles Valls, amb Mercè Bruquetas. Albee traduït per Moix.
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