
Al Romea, 
el Pigmalió 
enginyo- 
samerrt 
anostrat 
■per Joan 
Oliver. 
(Foto: 
Barceló.)
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Pistoles ha equivocat el camí: 
cal fer-li veure que és amb l'ale- 
gria, les cançons i el sarau i 
l’enginy, amb coratge i solidari
tat, que aconseguirà el llume- 
net llunyà de l'ideal. En defini
tiva, cal posar una alternativa a 
les seves pistoles.»
El ritme de l'obra és ràpid, i el 
treball dels actors resulta força 
correcte i molt homogeni. La 

primera part de l’espectacle, en 
la qual es canten cançons, fa 
entrar l'espectador dins el clima 
apropiat i el predisposa a veure 
l’obra. En resum, podem dir que 
és un bon espectacle, que acon
segueix allò que es proposa i 
que val la pena veure'l.
EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU 
de W. Shakespeare, en versió 
lliure de Jaume Batiste, i inter

pretat per l'Aula de Teatre de 
la Institució Montserrat, es va 
tornar a presentar als cicles de 
«Cavall Fort» el 25 d’octubre.

CAMPANYA DEL 
CENTRE DRAMÀTIC 
DE LA GENERALITAT

PIGMALIÓ de Bernard Shaw, 
versió de Joan Oliver, intèr
prets: Carme Fortuny, Joan Va
llès, Jesús Ferrer, Paquita Fer- 
ràndiz, Joan Borràs, Carme Mo
lina, Nadala Batiste, Margarida 
Minguillon, Gal Soler, Teresa 
Nicolau, Josep M. Domènech, 
Miquel Graneri, Jaume Nadal i 
Tito Lucchetti. Direcció: Mont
serrat Julió. Teatre Romea, Cen
tre Dramàtic de la Generalitat, 
Barcelona, 4 de novembre.

Bernard Shaw fou un dels dar
rers grans representants del 
teatre naturalista. A Pigmalió, 
recrea el mite del rei que s’ena
morà de l'estàtua d’Afrodita que 
ell mateix havia creat; per Fac
ció de la deessa, l’estàtua va 
prendre vida i passà a anome
nar-se Galatea. A l'obra, doncs, 
Martí Jordana intentarà crear 
una altra Galatea. Roseta Fer- 
nandes, florista de carrer, pas
sarà a ser una gran dama en 
mig any, gràcies al professor 
Jordana, que la va emmotllant 
i transformant. Ara bé, Martí 

Jordana no vol treure cap més 
profit de la seva obra que gua
nyar l’aposta que havia fet amb 
el coronel Fontanella i demos
trar una vegada més de què és 
capaç. Al llarg de l'obra Roseta 
Fernandes s’anirà transformant, 
però la seva victòria més gran 
no serà arribar a saber-se com
portar com una gran dama en 
societat, sinó el fet de prendre 
consciència d’ella mateixa com 
a persona i d'adonar-se de l’ex
periment del qual ella ha estat 
un conillet d’Índies.

La versió catalana de l'obra de 
Shaw fou presentada fa vint-i- 
cinc anys, pràcticament en re
presentació única; aquesta ma
teixa versió de Joan Oliver és 
la que hem vist al Teatre Ro
mea. El català que utilitzen els 
diferents personatges és molt 
ric, i cal fer un esment espe
cial del de Roseta i els compo
nents del seu món. El muntatge, 
però, no ha estat prou reeixit: 
crec que als dos personatges 
principals, Martí Jordana i Rose
ta Fernandes, els mancava força 
i vitalitat. Potser el personatge 
més convincent era el de Quim 
Fernandes, interpretat per Joan 
Borràs. L’escenografia, molt fi
del a les tendències estètiques 
de l'època en què transcorre 
l’acció, i amb un caire natura
lista, causava un fort impacte 
visual. Tanmateix, i per ser tan 
detallista, a cada canvi de deco-
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ració el teló havia d'estar abai
xat una estona excessiva, i això 
trencava el ritme de l'obra. 
L’espectacle, doncs, ha resultat 
fluix, i el muntatge, en general, 
poc interessant.

MARIA-ROSA FÀBREGAS 

«EL CREUAMENT DEL 
NIAGARA» A VALÈNCIA
A la Sala Escalante, i produïda 
per la Diputació de València, 
ha estat estrenada El creuament 
del Niágara, l'obra dramàtica 
d'Alonso Alegria que el 1969 
obtingué el Premi Casa de las 
Américas. La traducció és de 
Josep-Lluís Sirera, la direcció 
de Joan Ollé i la música de Ra
mon Muntaner. N’han estat in
tèrprets Juli Leal i Mercè Trull, 
dos noms ben coneguts en el 
teatre valencià. El creuament 
del Niágara exigeix un gran es
forç per part dels dos únics 
intèrprets, que en aquest cas 
han preparat conscienciosament 
l'estrena i han obtingut un gran 
succés.

CRISTOPHER MARLOWE
EN CATALÀ

El Faust, de Marlowe, ha apare
gut a la col·lecció teatral «Ei Ga
lliner». L’obra ens arriba en una 
excel·lent traducció de J. Carner- 
Ribalta, un valuós escriptor i 
home de teatre que encara no 

ha tornat de l’exili i resideix 
actualment als Estats Units. 
Marlowe és un dels principals 
dramaturgs elisabetians, I la 
seva obra havia tingut ben poca 
difusió entre nosaltres. Només 
teníem notícia, fins ara, de la 
traducció de l'Eduard II que 
representà el Teatre Lliure a 
partir de la versió de Bertolt 
Brecht, i que publicà l’Editorial 
Robrenyo en traducció directa 
de l'anglès feta per Carles Reig.

NOVETATS A «CATALUNYA 
TEATRAL»
Han aparegut quatre nous vo
lums de «Catalunya Teatral». 
Destaquem la publicació de 
Baralla entre olors, de Josep M. 
Benet i Jornet, peça que ve a 
ésser la continuació d'Una vella, 
coneguda olor, ja que Benet en 
recull els protagonistes i ens 
els presenta disset anys més 
tard. Baralla entre olors va néi
xer com un guió televisiu però 
afrontarà perfectament la prova 
de l’escenari. Els altres títols 
apareguts dins la col·lecció són 
La ciutat nova, de J. B. Xuri- 
guera, Les espines de la glòria, 
de Jaume Bosch i Ventura, I 
aretaR, d’Arnald Ninot.

EL FESTIVAL DE SITGES
Del 16 al 25 d'octubre ha tingut 
lloc a Sitges el XIV Festival In
ternacional de Teatre, que s’ha 
distingit més per la quantitat 

d'espectacles que hi han con
corregut que no pas per la qua
litat. El primer premi fou con
cedit a Coriolà, de Shakespeare, 
muntatge de l'Action Coopéra
tive pour le Théâtre (França), 
i a Desencuentros, de Pilar La- 
veaga, presentat pel Teatro de 
la Ribera, de Saragossa. El tea
tre català hi estigué represen
tat pels muntatges següents: 
Chauffeur, al Palace!, d’Adrià 
Gual sobre textos de Santiago 
Russinyol, pel Teatre Estable de 
Barcelona; L'alegria que passa, 
de Santiago Russinyol, per Tea
tre Gent; Història d'En Mot, 
d’Antoni Albà, interpretat per 
ell mateix; Agnès, de Santiago 
Sans, a partir de La tardor bar
celonina, de Francesc Pujols, 
pel Teatre del Boulevard; El so
miatruites o l'estranya història 
d'uns somnis estranys, de Josep 
Albanell, pel Teatre Gent; Un 
forat a l'aixeta del meu destí, 
de Charles Bukowski, per la 
companyia Pep Molins; Dels vi
cis capitals, de Llorenç Moyà i 
Josep Perea, per La Cubana; 
Xampú de sang, de Víctor Mar
tínez de la Hidalga, per Al Víc
tor i Rafael Ortiz Produccions; 
Primera història d'Esther, de 
Salvador Espriu, pel Grup Esplai 
de Ribes; La gòndola fantàsti
ca, de Gianni Rodari, pel Grup 
de Teatre de l'Orfeó de Sants; 
Mim, per Joan Vàzquez; Rují 
(La gitana verge), de Jordi Tei

xidor sobre textos de Juli Vall- 
mitjana, per La Sínia; La pei
xatera, per Xus Estruch; Dan
sa per a un moment de silenci, 
per Albert Vidal; Sr. Picasso, 
C/. Montcada. Barcelona, mun
tatge col·lectiu de La Gàbia, 
de Vic.

EL TEATRE LLIURE:
NOVA TEMPORADA
Després de Testada d’Els Come
diants, la Companyia del Teatre 
Lliure torna al seu local de Grà
cia, i inaugura la temporada amb 
dues reposicions: Leonci i Lena 
(19-XI a 6-XII), de Georg Büch- 
ner, i La nit de les tribades 
(10-XII a 27-Xll), de Peter Olaf 
Enquist. La primera estrena de 
la temporada serà Fulgor i mort 
de Joaquim Murieta, de Pablo 
Neruda, en traducció de Miquel 
Martí i Pol.

EL TEATRE DE LA FARÀNDULA, 
DE SABADELL
El Teatre de la Faràndula, de 
Sabadell, ha iniciat una nova 
etapa que de ben segur el con
vertirà en un dels escenaris més 
actius de Catalunya. En iniciar
se la nova temporada, ha fet 
conèixer la programació del pri
mer trimestre. Durant el mes de 
desembre els espectacles em- 
programats són els següents: 
La farsa de Mestre Patelin, per 
la Universitat Lliure de Teatre, 
de Badalona; Ha fugit un ca-

Tregui

servei
caixa|oberta

m
O faci un ingrés.
O demani'ns el saldo.

Perquè des d'ara.la 
Caixa de Barcelona 
té el Servei Caixa 
Oberta.

Un Servei de caixers 
d·taJSKM automàtics que

realitzen les operacions
K ' ’“S 1 m<^s fre<?üents.

„„ De dia i de nit.
« Les 24 hores. 7 dies

per setmana, durant 
tot l'any.

A totes les oficines amb el distintiu 
Caixa Oberta.

Un servei per fer servir a qualsevol d'aquestes 
oficines, encara que no sigui la seva.

Quan estan tancades. Però també quan estan 
obertes.
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