
balla dins una figuració expres�
siva molt personal.

• L'Acadèmia de Belles Arts 
de Sabadell ha presentat una 
exposició d'obres de Xavier 
Oriach.

• La galeria Theo, amb el títol 
de «Vanguardia abstracta espa�
ñola», presenta una col·lectiva 
amb obres de Feito, Guerrero, 
Mampaso, Manrique, Millares, 
Palazuelo, Gerardo Rueda, Sem- 
pere, Tàpies i Zobel.

• A la galeria Eude ha estat 
organitzat un interessant cur�
set, a càrrec de Nelly Schnait, 
sobre el tema «Els símbols cul�
turals: mitjà d’identitat».

• Guinovart exposa a París, a 
la Galerie de Seine, una sèrie 
de quadres, i a l'Espace Pierre 
Cardin, escultures i environa- 
ments.

• A la galeria Joan Prats ha 
estat presentat el llibre U no 
és ningú, amb proses i poemes 
de Joan Brossa (1950) i dibui�
xos d'Antoni Tàpies (1950-1951). 
Al mateix temps, la galeria pre�
senta una sèrie d’obra gràfica 
de Tàpies.

• A Ciutat de Mallorca, a la 
sala Pelaires, una exposició 
d’Amàlia Àvia.

• A la madrilenya galeria Jua- 
na Mordó, exposa el català Joan 
Vila-Grau.

A. S. i M. V.

ESTRENES DEL MES
DE NOVEMBRE
A TOT ARREU SE’N FAN DE 
BOLETS QUAN PLOU de Xa�
vier Romeu. Universitat Lliure 
de Teatre, de Badalona. Esce�
nografia: Juanjo Navarro. Co�
reografia: Àngels Zamora i Mer�
cè Espelleta. Direcció: Armonia 
Rodríguez. Barcelona, XXVI Ci�
cle de Teatre per a Nois i Noies 
de «Cavall Fort-, Teatre Romea, 
4 de novembre.

Donada a conèixer dins la 
campanya de «la Caixa», ara 
la ULT ha presentat aquesta 
obra, basada en El cercle de 
guix, al cicle de «Cavall Fort». 
Ei grup ha trobat uns recursos 
plàstics de gran interès, però 
hi ha situacions que no sem�
blen prou ben resoltes, potser 
excessivament ambigües, no 
gaire apropiades en un espec�
tacle que té com a eix principal 
un problema de justícia.

ELS LLEONS DE SORRA de 
Maurice Yendt, en traducció de 
Jordi Teixidor. Grup U de Cuc. 
Actors: Maria-lsabel Torres, 
Lisa Coca, Jaume Jovells, Kim 
Llobet, Ferran Rodríguez, Mercè 
Camprubí, Carme Barberà, Mi�
quel A. Culebras. Escenografia 

i vestuari: Josep Massagué. Di�
recció: Francesc Alborch. Barce�
lona, XXVI Cicle de Teatre per 
a Nois i Noies de «Cavall Fort-, 
Teatre Romea, 18 de novembre.

L'espectacle, estructurat en 
tres plans, malgrat el tema es�
quemàtic, comporta una forta 
complexitat de comprensió. Tan�
mateix, és admirablement ser�
vit per U de Cuc, que fa tot 
el que pot per acostar l'obra 
i treure’n tot el partit possible. 
Especialment interessant per a 
públics adolescents, pot moti�
var debats apassionats sobre 
les «funcions» de l'home i de 
la dona.

DESCRIPCIÓ D’UN PAISATGE 
de Josep M. Benet i Jornet. 
Teatre Estable de Barcelona. 
Actors: Josep Torrents, Joan 
Borràs, Joan Miralles, Mercè 
Managuerra, Joan Vallès, Na�
dala Batiste, Rosa M. Sardà, 
Àngels Moll, Daniel Muntaner 
i Óscar Renea. Espai escènic: 
lago Pericot. Direcció: Joan 
Ollé. Teatre Romea, 22 de no�
vembre.

Text d'interès dins la producció 
de Benet, mostra del seu espe�
rit inquiet i de recerca, no ha 
trobat l'emboicall adient per a 
pujar a l'escenari. L'afany de 
protagonisme de l'escenografia 
crec que ha encotillat la pro�
posta de Benet, i Joan Ollé, amb 
tots els trumfos a la mà —mú�
sica, interpretació—, no ha po�
gut donar-hi el to que calia.

JOAQUIM VILA I FOLCH

PELS VOLTANTS
DE L’ESCENARI
Teatre a les comarques gironi�
nes. Els Ajuntaments de les 
viles de Banyoles, Palamós, Fi�

gueres, Llagostera i Ripoll van 
programar, durant el mes de 
novembre i part del de desem�
bre proppassats, uns cicles tea�
trals a càrrec dels grups de les 
comarques gironines, els quals 
donen mostra d’una decidida 
activitat. Els grups i les obres 
hi foren els següents: Tot 
esperant Godot de Samuel 
Beckett pel Grup Màscares; 
A porta tancada de Jean Paul 
Sartre pel Grup Xixanet; L'úl�
tim forat, muntatge del Grup 
Faula; Fastos infernals de Mi�
chel de Ghelderode pel TEI 
de Sant Marçal; Antigona 
d’Anouilh pel grup L’Arlequí 
de paper; La dama enamora�
da de Joan Puig i Ferreter pel 
Taller Gironí de Teatre Català; 
Frank Vè. de Frederich Dürren- 
mat per l’Agrupació Teatral La 
Gespa; Oh papà, pobre papà... 
d'Arthur Kopit pel Grup Espon�
tani, i La desaparició de Wendy, 
de Josep M. Benet i Jornet, pel 
Grup Sarau. — J. V. F.

Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi. 
Instituït per Rafael Insa, el 
10 de novembre *fou  concedit 
en la seva novena edició. El 
guanyador ha estat Jaume Ser�
ra i Fontelles amb Deixeu-me 
ser mariner, i quedaren finalis�
tes, ex-aequo, Faula, de Gabriel 
Janer Manila, i Ulisses en de- 
cúbit, de Josep M. Muñoz Pujol. 
El jurat era format per Joa�
quim Molas, Tomàs Gisbert, 
Josep Sanús, José Monleón i 
Xavier Fàbregas. A partir de la 
pròxima convocatòria, aquest 
premi, degut al patrocini par�
ticular de Rafael Insa, serà or�
ganitzat per l'ajuntament d’AI- 
coi, amb la qual cosa en queda 
assegurada la difusió. També 
l’ajuntament farà ara les ges�
tions necessàries per tal d'edi�
tar l'obra de Jaume Serra i Fon- 

A tot arreu se’n fan de bolets quan plou, 
una adaptació per a infants d'El cercle de guix.

Els lleons de sorra, un text admirablement servit 
per U de Cuc.
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