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No hi ha cap mena de duute que I’esdeve- 
niment teatral del mes de febrer ha estat 
la presentació al Teatre Lliure de l'obra de 
Bertolt Brecht Ascensió i caiguda de la ciu-
tat de Mahagonny (11 de febrer). Aques-
ta vegada, la Companyia del Teatre Lliure 
era acompanyada pel Grup Instrumental 
Català —de creació recent— dirigit per 
Carles Santos. L’originalitat del muntatge, 
la fidelitat a la tècnica brechtiana i la per-
fecció formal són els trets característics 
de l'escenificació. A partir d’una traducció 
excel·lent de Feliu Formosa, que acosta 
amb facilitat el text de Brecht al nostre 
món, Fabià Puigserver ha bastit un espec-
tacle d'una qualitat i una eficàcia indiscu-
tibles. Aquesta Mahagonny, a mig camí 
de les dues formulades per Brecht, reuneix 
tots els elements que el dramaturg ale-
many demanava per a l’escenificació dels 
seus textos. La música de Kurt Weil, d’una 
vivor extraordinària, és, també, un dels 
elements decisius de l’espectacle.

Un altre muntatge de Brecht que s'ha do-
nat a conèixer aquest mes, Un home és 
un home, ha estat signat pel Col·lectiu de 
Teatre de la Sala Villarroel (24 de febrer). 
És la primera sortida pública de la nova 
companyia, bé que abans ja havia realitzat 
uns intents de teatre infantil. Aquest nou 
muntatge, plantejat des de les possibili-
tats del grup, lliure i sense lligams rígids 
amb l'obra de Brecht, té la virtut d'acos- 
tar-se amb honestedat al món brechtià. 
Sense aconseguir uns resultats extraordi-
naris, l’espectacle és vàlid en tant que la 
irònica lliçó de Brecht arriba amb facilitat 

a l'espectador. Cal destacar la interpreta-
ció que de Gali Gay fa Ramon Teixidor. 
Ramon Teixidor és també qui signa el 
muntatge de L'Esquella de la Torratxa, de 
Serafí Pitarra, que ha presentat l'Escola 
de Teatre de l’Orfeó de Sants (11 de fe-
brer). L'escenificació demostra la viabili-
tat del text i les magnífiques possibilitats 
que ofereix a l'hora de formar un espec-
tacle. Amb una música (Carles Berga) i 
una coreografia (Avelina Argüelles) molt 
encertades, i amb un esforç notable en la 
interpretació, es decanta per la via del 
transcendentalisme en un discutible con-
trapunt. L’Escola, que ha orientat la labor 
pedagògica a la realització de casos pràc-
tics, ha realitzat, amb aquesta revisió, un 
bon exercici.
Dagoll-Dagom, el grup que es va donar a 
conèixer amb un muntatge sobre Alberti 
i que, després, s'havia acostat a la vida i 
a l’obra de Salvat-Papasseit amb Nocturn 
per acordió, ha presentat a l'Aliança del 
Poble Nou «No hablaré en clase» (Pa amb 
oli i sucre i d’altres lletanies) (25 de fe-
brer). Aquest nou espectacle, d’una gran 
perfecció formal, és una reflexió sobre 
l'educació (?) els anys cinquanta. Joan 
Ollé, responsable de la coordinació, ha 
realitzat un mosaic de sensacions amb una 
cura i una pulcritud extremes.
Consignem, també, l’estrena al Centre Pe-
re Claver (6 de febrer) de La desaparició 
de Wendy de Josep M. Benet i Jornet. La 
direcció de Ferran Rovira menà l’obra per 
camins força positius.

JOAQUIM VILA I FOLCH 

La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin al més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l'escassetat de bibliografia en 
molts d’aspectes de la cultura cata-
lana, només és possible d'aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte-
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d'una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata-
lana agraeix l'ajut que ja ha rebut 
del públic en aquest sentit i, ja des 
d’ara, el que espera continuar rebent.

Envieu les respostes a: 
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.‘ 
Barcelona-9.

1. Quin any i a quin lloc morí l’e- 
clesiàstic Josep Tarré i Sans? (Nas-
cut a Canet de Mar el 1884).

2. Dades biogràfiques, a partir de 
1968, de l’escriptor figuerenc Pere 
Teixidor i Elias.

3. Quin any i a quin lloc morí l’au-
tor i crític teatral Emili Tintorer i 
Vilaseca? (Nascut a Madrid el 1870).

4. Quin any i a quin lloc nasqué el 
mestre d’obres, actiu a Camprodon 
a principis del segle xx, Francesc 
Surinyac? Quin any i a quin lloc 
morí?

A l'Orfeó de Sants, L'Esquella de la Torratxa, A l’Aliança del Poble Nou, «No hablaré en clase»,
de Serafí Pitarra, en un muntatge demostratiu de la viabilitat una reflexió sobre l'educació als anys cinquanta
del text (foto: Barceló). (foto: Barceló).
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