
ESTRENES DEL
MES D’ABRILNO Hl HA «GIMLET» PER A TOTHOM. Espectacle de caba
ret —sèrie negra— de Ricard 
Borràs, Bruno Bruch, Teresa 
Manresa, Rosa Morata, Ouico 
Romeu, Lluís V. Prats, segons 
idea de Quico Romeu. Versions 
i músiques, Lluís V. Prats. Bar
celona, Cúpula Venus, 16 d’a
bril.Amb un argument mínim hom enllaça una successió de números —de la màgia a l’intent de strip— de qualitat molt variada. L’esquema policíac de l’argument és, potser, massa ingenu, i la vetllada, bé que amable, es demostra inconsistent.CREMA DTLLUSIONS. Rafe- 
ques, Pere Noguera, Llumas, 
Ondine i Christian, Aladino, 
Alain Chipot i Llorenç Vendrell. 
Barcelona, La Cuina de les 
Arts, 18 d’abril.Espectacle irregular en el qual destaquen, sobretot, dues actuacions: l’habilitat de la màgia d'Aladino, amb les aparicions de coloms i conills fetes amb la màxima netedat, i l’intent de poetització, a la recerca d'un nou concepte dels exercicis sobre trapezi, d’Alain Chipot i Llorenç Vendrell.AMB LA CLENXA BEN PARTIDA I UN CLAVELL VERMELL AL TRAU, sobre textos de Jo
sep M. de Sagarra. Núria Can
dela i Josep Montanyès. Músic: 
Josep M. Pladevall. Barcelona, 
Teatre Regina, 30 d'abril.Suggestiu recital sobre l'obra de Sagarra servit per dues veus; dues interpretacions ben diferents que es polaritzen en 

els extrems sensible i dramàtic de l'autor i n'ofereixen una oportuna revisió.ORATORI DEL NOSTRE TEMPS: JOC D’INFANTS, ORATORI PER LA MORT DE VÍCTOR JARA, ORATORI DE JOSEP RIBERA A NÀPOLS, ORATORI PER MARI- LYN MONROE, de Vicent An
drés Estellés. Aula de Teatre 
de la Institució Montserrat. Es
pai escènic i vestuari: Jaume 
Batiste. Diapositives: Joan Pla
nas i Martí Ribé. Direcció: Jau
me Batiste. Barcelona, Teatre 
de l'Orfeó de Sants, 30 d'abril.Il·lustració teatral de VOratori d'Andrés Estellés, amb una gran fidelitat al text poètic però que té dificultats per a trobar una pauta que s'adigui amb les possibilitats escèniques.LES LLÀGRIMES AMARGUES DE PETRA VON KANT de 
R. V/. Fassbinder. Traducció 
de Feliu Formosa i Jaume 
Melendres. Companyia Adrià 
Gual: Maria-Jesús Andany, Ma- 
ria-Josep Arenós, Araceli Bruch, 
Núria Duran, Encarna Sánchez 
i Teresa Vilardell. Tècnics: Jo
sep M. Borràs i Agustín La- 
huerta (SCA-71). Escenografia: 
Ramon Ribalta. Vestuari: Josep 
Farré. Escultura escènica: Su- 
birachs. Direcció: Jaume Me
lendres. Barcelona, Teatre Re
gina, 30 d'abril.Comèdia de saló, amb enamorament passional irresistible, plena dels tòpics habituals del gènere. Tractament «agosarat» de Fassbinder en utilitzar, només, elements femenins. Interpretació i direcció força acurades. JOAQUIM VILÀ I FOLCH
PELS VOLTANTS 
DE L’ESCENARIDOS NOUS TEATRESEl teatre català compta des d'ara amb dos nous locals. A Barcelona, el Teatre Regina, el qual inicià les activitats amb una mostra de dansa que recollí els treballs del Forion Ensamble, de Mèxic, i L'Espantall, Ballet Contemporani de Barcelona, Es- batec Neoclàssic i Heura, de la nostra ciutat. En sessions de tarda, Pep Molins oferí el seu treball sobre la Carta al pare de Franz Kafka que ens donà a conèixer al Festival de Sitges. L’altre local és a Terrassa, on

Amb la clenxa ben partida i un clavell vermell al trau.
Núria Candela i Josep Montanyès ofereixen una oportuna revisió 
de textos de Sagarra. (Foto: Barceló.)

la Caixa d'Estalvis d'aquella ciutat ha inaugurat un Auditori dotat amb els elements més moderns. La programació és a càrrec del Centre Comarcal del Vallès Occidental de l'Institut del Teatre. — J. V. F.ELS COMEDIANTSI LA PRIMAVERADurant el mes d’abril, Els Comediants s'han instal·lat al saló del Tinell i a la plaça del Rei. Després de la celebració de l'arribada de la Primavera, el dia de Pasqua, el grup oferí el seu Sol, solet, amanit amb actuacions especials, com la celebrada el dia de Sant Jordi.J. V. F.ÈXIT DELS ELFS A ITÀLIALa segona quinzena de març es traslladà a Itàlia el grup Els Elfs, a fi de presentar el seu muntatge poètic Llir entre 
cards. Els Elfs han representat durant un any aquest espectacle basat en una antologia de poemes medievals que Joaquim Molas confegí expressament per a ells. Estrenat a Roma i a Nàpols, Llir entre cards ha obtingut un èxit notable, tal com la crítica d’aquelles dues ciutats ha constatat. «Aprofitant la varietat dels textos —escriu Ulderico Pomarici a "II Diario", 26-III—, els actors proposen una recitació molt diversa, tot acompanyant-la amb la construcció de situacions escèniques que il·lustren aquests textos. D'això, se'n deriva una re

citació que no constitueix un mer testimoniatge històric, sinó que representa una temptativa d'actualització dels textos recorrent a mòduls expressius que van des d’un lirisme intens a les formes del cabaret.» Amb motiu d’aquestes representacions ha estat publicat un llibret bilingüe —Llir entre cards/ 
Giglio tra i cardi— que permetia l’espectador italià de seguir en el seu idioma els poemes d'Ausiàs March, Jordi de Sant Jordi o Anselm Turmeda. Llir 
entre cards ha estat una digna ambaixada de la nostra cultura, mostrada com una realitat vivent i autèntica. El crític de «Roma», Eugenio Sacco, acabava la seva crítica (22-IIJ recordant la nostra poesia recent: Riba, Foix, i el que ell anomena els poetes joves de l’under
ground, Bru de Sala, Desclot i Pinyol. Dins el traç d’aquest panorama, Sacco clou la seva crítica de Llir entre cards amb aquestes paraules: «Amb aquesta clau el retrobament de la poesia catalana clàssica en un espectacle modern adquireix una significació de rabiosa actualitat política i cultural; en suma, una mena de recerca de les arrels medievals per millor orientar els brots contemporanis.»— X. F.MÉS SOBRE EL BALLETEl mes passat dedicàvem un comentari a la situació del ballet a Catalunya. Durant el mes d’abril, però, s'han produït diverses novetats en aquest terreny, i altres precisions es fan necessàries. Un teatre, el Regina, ha obert les portes amb un cicle de ballet contempora-
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