
Al número anterior de «Serra d'Or», l'ex- 
tensió del comentari del IV Festival Inter-
nacional de Titelles de Barcelona ens va 
privar de referir-nos a les estrenes pròpia-
ment teatrals del mes de maig, les quals, 
en certa manera, eren la pedra de toe deis 
grups que les representaven.
El somni d'una nit d'estiu, de Shakespeare, 
en la versió de Josep M. de Sagarra, fou 
presentat al Saló Diana (3 de maig) i, per 
tant, era el primer muntatge de l’Assem- 
blea de Treballadors de l’Espectacle al seu 
local. La proposta de Jordi Mesalles i Juan- 
jo Puigcorbé, responsables del treball de 
dramaturgia, si bé semblava haver apro-
fundit les diverses significacions i possi-
bilitats del text, no aconseguí que els 
continguts n'arribessin gens clars als es-
pectadors. Si hi havia un sentit en el mun-
tatge, aquest es va perdre sense trobar les 
claus de la comunicació. Així, l'obra que-
dava mancada d’interès i esdevenia llarga 
i extraordinàriament feixuga. Amb una es-
cenografia que volia se1 funcional i aviat 
resultava mancada de recursos, el treball 
d actors —fora d'algun moment de Rosa 
Novell i de Sílvia Munt— era de baixís- 
sima qualitat, amb greus problemes de dic-
ció, i feia malbé qualsevol idea prèvia.
El segon muntatge, al Saló Diana, d'un 
grup de l'Assemblea de Treballadors de 
IEspectacle va ser Els Pispes (31 de maig), 
que, sobre una idea de Santiago Sans, va 
realitzar Joan Potau. L'espectacle és una 
acumulació de sketches, els uns —molt 
pocs— divertits, els altres —els més— 
wça dolents, i voreja constantment el 
desastre sense cap mena de ritme teatral

i de rigor en els plantejaments. El resultat 
es lamentable.
La Companyia Catalana de Comèdies La 
t.lnc!pal. de la Vila, de l'Assemblea d’Ac- 

rs i Directors, presentà per diversos in- 
noHt i Pa^s’ de la Seu d'Urgell a Ala- 
bo'o muntatqe de Jordi Teixidor Rebom- 
Cnlt2' Un de's Patrocinats pel Congrés de 
de q C.a,ta'ana. Nova proposta de «teatre 
que | xi° històrica», ens acosta als fets 
del ,1.789- ocasionaren els rebomboris 
tann^’ L esPectacle té per centre el pro- 
bil¡t,nJs!Tle,.P?Pular i és construït amb ha- 
acak, i ofici' per° damunt l’escenari no 
tunaria J' rutllar, en part per la poc afor-
en linb d,lreSci° de Teixidor mateix, la qual 
el lirrX' a donar-|¡ un tractament expansiu 

'ta de manera considerable.
Ponwh·bJre'3a" que naixia amb força res- 
la rnoq; tat ' Pue no superà els límits de 
Abellan°C-riíat f°u e' muntatge que Juanjo 
amb la é Jaume Melendres realitzaren 

Companyia Xocolata amb Melin-

dros (ADD) I que inaugurava la Campa-
nya Municipal de Teatre. Amb textos de 
Josep M. Benet i Jornet, Josep M. Caran- 
dell, Jordi Coca, lago Pericot, Josep San- 
chis, Santiago Sans i M. Vázquez Montai- 
bàn, escrits expressament per a aquest 
muntatge, es confegí un espectacle que 
volia glossar l'evolució i la situació del 
nostre teatre. Crac!, o la irresistible cai-
guda del teatre vertical (Orfeó de Sants, 
20 de maig) resultà un batibull confús, 
amb moments divertits, però que no res-
ponia gens a la funció que li calia fer. 
Una incòmoda i estranya sensació d'im- 
potència planava sobre l’espectacle. Sem-
blava que no s’aconseguia fer-li dir allò 
que es volia.
L'última estrena que ens cal comentar 
—de la temporada del Grec, en parlarem 
quan s'hagi acabat— és la que A-71 ens 
oferí a la Cova del Drac (1 de juny). Pitar- 
rades, que, segons que sembla, havia de 
ser un muntatge-revisió de l’obra de Fre-
deric Soler, és, ara, un repàs històric que 
té l'inici al Compromís de Casp. L'espec-
tacle és amable, incisiu, divertit i, sobre-
tot, ben fet. Lluïsa Bertran, Enric Cervera, 
Just Martínez i Anna Sagristà, dirigits per 
Joan M. Gual, han realitzat, sense preten-
sions, un bon treball; una cosa que cada 
vegada costa més de veure.
També ha tingut interès, durant el mes de 
maig, la presentació, per l’Agrupació Ma- 

Una escena de Crac!, o la irresistible caiguda del teatre vertical. 
(Foto: Pilar Aymerich.)

ragall de Sant Cugat del Vallès, a la Sala 
Reial del Monestir, de l’espectacle Peter 
Pan i els hereus del Senyor Esteve, qut 
aplegava les obres de Josep M. Benet 
La desaparició de Wendy, Tedi de febrer 
i L’Ocell Fènix a Catalunya. Les represen-
tacions eren dirigides per Maria-Dolors Vi- 
larasau. — JOAQUIM VILA I FOLCH.

«PAVELLÓ DELS PREMIS, 
JOCS, MÈRITS I XECS», 
PER «LA FIRA DE L’ENTAULAT»
Concebut primordialment perquè els nens 
hi prenguen una part activa, aquest mun-
tatge combina fonamentalment els ele-
ments següents: una espontaneïtat d’es-
pectacle de circ —vestuari i maquillatge 
dels actors—, el trencament de la passivi-
tat infantil mitjançant els jocs propo-
sats, i el trencament d'alguns clixés cor-
rents en (’educació, especialment els que 
es relacionen amb la competitivitat. En 
una apreciació global, hem d’afirmar d'en- 
trada que l'èxit, en una bona mesura, ha 
estat assolit en cadascuna d’aquestes tres 
direccions: les butaques esdevenen acces-
soris inútils, la pluralitat de centres d’a- 
tenció permet una llibertat de tria i, en 
resum, l’aire de festa, de fira —paraula 
que figura al nom del grup de come-
diants— és tan aconseguit que, quan l’es- 
pectacle s’acaba, costa de sortir-ne.
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