
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)

[731] 59


