
traposició de dos materials que 
per l’acció del calor esdevenen 
dúctils, malgrat que l’un tendeixi 
a la fredor i l’altre a la calidltat, 
i la penetració de l'espai origi
nen ¡’efecte de tensió.

D’ALTRES NOTÍCIES
CATALUNYA NORD
Patrick Gifreu, treballador de la 
cultura catalana, avantguardista 
i experimental, ha confeccionat 
el darrer número d’«Aïnes» (Pa
raules), publicació del Centre 
Pluridisciplinari d’Estudis Cata
lans, entitat creada l'any 1972 
al Centre Universitari de Perpi
nyà. En aquesta publicació hom 
ha recollit el treball d’artistes, 
prosistes i poetes de les dife
rents contrades dels Països Ca
talans. Imatges extretes dels 
mitjans de comunicació de mas
ses, discursos eròtics i satírics, 
emparentats amb el món margi
nal, «punk», són el ventall que 
ofereix «Aïnes», com assenyala 
la nota editorial, «contrastant 
amb la misèria satisfeta d’un 
rutinari culturalisme».
Al Palau de Congressos i del 
Jovent de Perpinyà s'ha presen
tat la mostra d'Art Gironí Ac
tual.

CATALUNYA
Obres de Jordi Sarrate al Palau 
dels Comtes de Centelles.

EL GUANT NEGRE d’August 
Strindberg. Traducció de Lluís 
Solà i Sala. Intèrprets: Ernest 
Serrahitna, Rafael Anglada, Mer
cè Managuerra, Marïa-Jesús An- 
dany, Muntsa Alcaniz, Rosa No
vell, Maria Vilanova, Concepció 
Arquimbau. Direcció: Hermann 
Bonnin. Teatre Romea, Centre 
Dramàtic de la Generalitat, Bar
celona, 15 d'octubre.

Amb aquesta obra tardana, de 
1909, August Strindberg torna 

A la joieria J. Roca, de Saba
dell, obres recents de Josep 
Vernis i d'Albert Ràfols Casa- 
mada.
Pintures i dibuixos de Todó a 
la galeria EI Setze de Martorell.

BARCELONA
A Fotomania, hem vist fotogra
fies de Tuna Ciner, sota el títol 
«Arbres».
Un nou espai dedicat a activi
tats multidisciplinàries, La Cap
çalera, ha obert les portes amb 
la presentació de fotografies de 
Graf Joseph von Waldburg.

Tapissos de Marga Ximénez a 
la galeria Lleonart.

A les sales del Palau de la Vir
reina, organitzada per l’Ajunta
ment de Barcelona, ha tingut 
lloc ¡'exposició «La pintura es- 
lovena del Romanticisme a l’Im
pressionisme».

ESTRANGER
Pintures de Taulé a la galeria 
Jan de Maere de Brussel·les i 
presentació del llibre Labora- 
toire de lumière.
A la galeria M. Knoedler & Co. 
de Nova York, exposició d’An- 
toni Tàpies.

ALÍCIA SUÀREZ i MERCÈ VIDAL 

a tractar el tema de les rela
cions humanes, aquesta vegada 
en forma de conte de Nadal. 
El guant negre és una rondalla 
amb personatges fantàstics, els 
esperits del Nadal, que posaran 
una mica de pau i d’ordre entre 
els mortals. L’acció transcorre 
en un espai interior, en una 
casa de pisos; la «torre de Ba- 
bel», com la qualifica l'autor 
mateix. Cada pis és un món 
amb les seves pròpies contra
diccions i amb les que neixen 
del contacte amb els altres 
mons que l'envolten. Els perso
natges són complexos i difícils, 
potser per la seva similitud amb 
les persones reals; les seves 
relacions són imatges de la vida 
quotidiana, amb el contrapunt 
de l'actuació dels éssers fan
tàstics, que fan que allò que en 
un principi tendia a esdevenir 
una tragèdia es converteixi 
en un conte de Nadal que, com

Oh, la guerra... quin joc 
de disbarats!, unes rialles infantils contra l'enfilall de desastres de la història.(Foto: Barceló.)

El guant negre, de Strindberg, en el muntatge d'Hermann Bonnin. (Foto: Barceló.)
tota rondalla, té una finalitat mo
ralitzadora.

Amb el muntatge que n’ha fet 
Bonnín, El guant negre s'ha pre
sentat per primera vegada a 
casa nostra. Tanmateix, val a 
dir que, malgrat l’esforç del di
rector i de la resta dels com
ponents de la companyia, l'obra 
resulta una mica fluixa. No hi 
ha compenetració entre els ac
tors, sembla que cadascú actuï 
sense tenir en compte els al
tres; el ritme és força desigual 
entre els diferents quadres i, 
al meu entendre, l’obra es fa 
una mica llarga. En l'escenogra- 
fia, veiem un intent d’aconse
guir un ambient despersonalit
zat i fins i tot una mica fred, 
buscant una esquematització de 
la casa nòrdica. En resum, un 
muntatge no prou reeixit. Strind- 
berg és un autor difícil, i les 
seves obres són molt com
plexes.

OH, LA GUERRA QUIN JOC

DE DISBARATS! de Jordi Voltes. 
Grup Teatral Xerinola. XXX Ci
cle de Teatre de «Cavall Fort». 
Teatre Romea, Centre Dramàtic 
de la Generalitat, Barcelona, 
17 d’octubre.
Amb aquesta obra de Jordi Vol
tes, guanyadora del «Concurs 
extraordinari d’obres de teatre 
infantil i juvenil Ciutat de Sa
badell», s’ha iniciat el XXX Ci
cle de Teatre de «Cavall Fort». 
L’obra té dues parts. À la pri
mera, podem veure les diverses 
raons que hom ha utilitzat a 
través de la història per decla
rar la guerra als seus veïns. 
Així, informats per un narrador, 
veiem desfilar la Guerra de 
Troia, les guerres entre moros 
i cristians, etc. A la segona part, 
una història de guerra i sobre 
la guerra.
A Oh, la guerra... quin joc de 
disbarats! les cançons tenen 
una gran importància. Gairebé 
es pot dir que formen la base 
de l’espectacle, i donen una

GELATINA MARTIGNOLE.. .aliment poderós fet de carn
i de gallina (sense greix)
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NADAL, 
MISTERI 
I MISSATGE 
per Octavi Saltor
Pròleg de l’abat 
Cassià M. Just

Aquest volum de poesia d’Octavi Saltor, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, recull seixanta-cinc nadales de l’autor, algunes de les quals foren llorejades amb el primer premi del concurs nadalenc de la Parròquia de la Sagrada Família (Barcelona) el 1980. El lector perspicaç hi veurà intencionalment imatjada la vida de l’Església i del poble de Déu durant els darrers vint-i-cinc anys, i hi captarà la idea central que Betlem és la premonició del Calvari i la Font inicial d’on brolla la redempció.
Publicacions de l'Abadia 

de Montserrat 

JOSEP
JOSEP
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El president de l’època 
més dificil de la història 
de Catalunya. Obra 

en la qual es revelen actuacions i 
decisions, fins ara inèdites, de la nostra història 
més recent.

Teide __

n
 EDITORIAL TEIDE, S.A.

Viladomat, 291 Tel. 25045 07- Barcelona-29

gran agilitat a l'acció. També 
cal assenyalar una altra clau de 
l’obra: la comicitat, una comici
tat tràgica. En un principi hom 
exagera les situacions i les ri
diculitza: a la segona part 
aquesta comicitat es va trans
formant en un dramatisme que 
arriba al punt culminant a l’úl
tima escena, en què dos perso
natges vestits de pallassos s’en
fronten en una estúpida guerra. 
L'obra és una crítica de la nos
tra societat, una societat que es 
basa en la lluita i en el poder 
del més fort. El treball dels ac
tors és força correcte i tant 
el públic menut com els seus 
acompanyants hi passen una 
estona divertida.

MAR1A-ROSA FÀBREGAS

VÀRIA

NOVA COL·LECCIÓ 
DE TEXTOS TEATRALS

Antoni Picazo, editor, ha iniciat 
una nova col·lecció de textos 
teatrals: «Teatre Català». La 
col·lecció, amb un esperit eclèc
tic, s'inicia amb la publicació 
d’una relació de grups d'aficio- 
nats, als quals sens dubte va 
adreçada. Fins ara hi han apare
gut Els savis de Vilatrista, de 
Santiago Rusinol, i Mort acci
dental d'un anarquista, de Dario 
Fo, en la traducció de Guillem-

President de 
la Generalitat 
de Catalunya 
a I exili
Felip Calvet i Costa 
J. M. Roig i Rosich

900
Ptes.

Jordi Graells. Aquesta obra ha 
inaugurat la temporada de la 
Sala Villarroel, amb la qual cosa 
ja celebra la seva segona tem
porada consecutiva a Barcelona. 
Altres títols anunciats a «Tea
tre Català» són Assaig general, 
de Josep Escobar, Seny i amor, 
amo i senyor, d'Avellí Artís, i 
L’estudiant ros, d’Antoni Santos 
Antolí.

LLUÍS COMPANYS, AL TEATRE

El núm. 9 de la «Col·lecció Tres 
i Quatre de Teatre» publica el 
text En Companys, de Josep M. 
Muñoz i Pujol, finalista del Pre
mi Ciutat d’Alcoi, 1980. L’obra 
duu un pròleg de Pierre Vilar 
i escenifica la vida i la mort del 
president de la Generalitat, tot 
situant-lo en l’ambient de l’èpo- 
ca i recreant, amb un crescendo 
ben calculat, la seva dramàtica 
peripècia.

EL XXX CICLE
DE «CAVALL FORT»

El 17 d’octubre va iniciar-se al 
Teatre Romea, Centre Dramàtic 
de la Generalitat, el XXX Cicle 
de Teatre per a Nois i Noies de 
«Cavall Fort». En aquest cicle 
es duplica el nombre de repre
sentacions, ja que a més de les 
sessions de diumenge al matí 
hom inicia les dels dissabtes a 
la tarda. Heus ací el programa 
anunciat: Oh, la guerra, quin joc 
de disbarats!, de Jordi Voltas, 
per Xerinola, de Sant Llorenç 
Savall (17 i 18-X); Papers, pa
perets i paperines, per Titelles 
Babi (24-X); El somni d’una nit 
d'estiu, de W. Shakespeare, per 
l’Aula de Teatre de la Institució 
Montserrat (25 i 31-X i 1-X1); 
Les aventures d'en Pere Pisto
les, de Gabriel Janer i Manila, 
pel Grup Cocorba (7, 8, 14 i 
15-XI); La poesia a l’escola, per 
Celdoni Fonoll (21-XI); El gran 
màgic d’Oz, de Franz Baum, 
adaptació de Francesc Alborch, 
per U de Cuc (22, 28 i 29-XI); 
L'armari del senyor Magí i Mà
gia de vidre, per La Capsa Màgi
ca (5-Xll); Tirant lo Blanc, a 
partir de la novel·la de Joanot 
Martorell, pel Grup Juvenil Ca
sal Claret (6 i 13-XII); El geni 
Jeroni, per Toc de Retruc 
(12-XII), i El metge transfor
mista i El potiner gelós, de Mo
liere, adaptació de Pere Sala- 
bert, per l'Escola Municipal 
d'Art Dramàtic Josep Yxart, de 
Tarragona (19 i 20-XII).

PROGRAMA DE TARDOR
AL TEATRE REGINA

«Pupurri de Tardor» anomena el 
Teatre Regina el conjunt d’es- 
pectacles amb què inicia la tem
porada teatral 1981-82: Dia-Din, 
el muntatge de mim del Teatre 
del Rebombori, que dirigeix An
ton Font: actuació deï Ballet 
Contemporani de Barcelona, que 

presenta Viatge en mosaic, Ze
bra i Passacaglia; cançó amb 
Joan Isaac i concerts amb Car
ies Santos, Diabolus in Musica 
i Deller Concert.

TEMPORADA TEATRAL DE LA 
JOVENTUT DE LA FARÀNDULA, 
DE SABADELL

L’11 d’octubre la Joventut de 
la Faràndula, de Sabadell, ini
cià la seva temporada teatral 
dedicada als espectacles infan
tils. Fins al mes de gener pre
sentaran els espectacles se
güents: El país de Peter Pan, 
de Jordi Voltas, amb música de 
Conrad Oliver; El jardí de les 
meravelles, Premi Ciutat de Ter
rassa, 1981; Ha fugit un cavall, 
de Joan Tremoleda, i Els Pas
torets.

EL NOSTRE TEATRE 
NEOCLÀSSIC A L'ESCENARI

Del 2 d’octubre a 1’1 de novem
bre han tingut lloc al Teatre 
Principal de Ciutat de Mallorca 
les representacions de Lucrècia, 
del dramaturg menorquí del se
gle XVIII Joan Ramis. Sens dub
te es tracta de l'obra més im
portant de la nostra tradició 
neoclàssica, i ha estat dirigida 
per Manuel Macià, amb Aina 
Compte com a protagonista, en 
el paper de Lucrècia. L'esceno- 
grafia ha estat a càrrec de Ra
mon Cavaller i hom ha comptat 
amb l'assessorament literari de 
Jaume Vidal Alcover. Hom pen
sa dur aquest muntatge a Maó, 
on l’obra fou estrenada fa dos- 
cents anys.

TEATRE A LA FUNDACIÓ MIRÓ

Els dies 9 i 10 d’octubre tingue
ren lloc a la Fundació Miró les 
representacions del «happening» 
Dempeus assegut agenollat, de 
Rafael Santamaría i Eduardo Po- 
lonio, dos personatges, en es
pecial el primer, que ja s'han 
fet conèixer per llur recerca en 
el camp artístic. D’altra banda, 
durant tot el mes d’octubre, les 
sessions de teatre per a infants 
de l’auditori de la Fundació 
comptaren amb la presència de 
La Capsa Màgica.

ELS COMEDIANTS 
AL TEATRE LLIURE

La temporada del Teatre Lliure, 
de Barcelona, ha començat amb 
la presència d’una companyia 
invitada: Els Comediants. El 
grup de Canet de Mar hi ha 
presentat un sarau del rei Tòtil 
en el qual desfilen les figures 
del seu repertori popular, caps- 
grossos i gegants, combinats 
amb números de music-hall. 
Aquest Sarau demana del públic 
una participació activa i entu
siasta, que Els Comediants sa
ben propiciar amb la seva habi
litat proverbial. — X. F.
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