
mès de fer un llibre, bé que 
no unitari, potser més profund 
i detallat en alguns aspectes 
que si fos obra d'un autor únic, 
que podria no conèixer totes 
les èpoques històriques. Antoni 
Pladevall, l’infal·lible coneixedor 
dels primers segles, ens aporta 
un treball de seixanta planes 
sobre les arrels històriques. 
L'abat Oliba va intervenir en 
la reorganització d’aquell terri
tori, aleshores marca frontere
ra. Després, els senyors van 
ésser els del llinatge Tous, la 
tomba dels quals encara es 
conserva a l’església parroquial 
i és del segle XIV. La impor
tància del castell és remarcada 
en els treballs de Francesc Na
varro, Ramon d'Alòs I Josep 
Riba i Gabarró; sobre la de
mografia, hi parlen Josep Iglé- 
sies i Antoni Claramunt, men
tre J. M. Domènech i Fargas 
analitza la publicació local «El 
so! de Tous». La prehistòria, 
els cognoms, l'ensenyament 
modern, els sindicats i les 
cooperatives, el fenomen d'una 
gran masia com a punt de re
ferència econòmic i les guerres 
carlines són d’altres dels te
mes que aplega l’obra.

Tous, mil anys d'història recull 
també articles i poemes refe
rits a la història i al folklore 
del poble i que van ésser pu
blicats en èpóques passades. 
Avui Sant Maftí de Tous, des
prés del mil·lenari, ha consoli
dat un esbart i ha divulgat amb 
més força el «ball de faixes», 
sobre el qual al llibre hi ha un 
excel·lent estudi, i sobretot ha 
pres consciència definitiva de 
les seves pròpies arrels.

Valdria la pena tanmateix que 
els investigadors que han fet 
possible l'obra fessin d’altres 
aportacions: llengua dialectal, 
toponímia, flora, fauna, etc.— 
A. M.

XXX CICLE DE TEATRE 
PER A NOIS 1 NOIES 
DE «CAVALL FORT»
PAPERS, PAPERETS I PAPERI
NES, per Titelles Babi. Teatre 

Romea, Centre Dramàtic de la 
Generalitat, Barcelona, 24 d’oc- 
tubre.

L'espectacle que ha presentat 
Titelles Babi consta de dues 
parts, amb un parell de perso
natges que són constants a tota 
la representació: el presentador 
i el titellaire Canotier. A la pri
mera part, se'ns ofereix una 
història de titelles feta per tite
lles, de la mateixa manera com 
hi ha obres en què podem veure 
teatre dins el teatre. El mestre 
Canotier és un titella que fa de 
titellaire: ell mateix maneja els 
seus titelles i els fa represen
tar un conte.

La segona part es compon de 
diversos sketches: un diari hi 
és el pretext per a l’aparició 
dels diferents personatges.

Els quatre Albiol membres de 
la família que componen Titelles 
Babi utilitzen diferents tècni
ques de manipulació en aquest 
espectacle, la qual cosa permet 
un canvi de ritme i una ruptura 
amb la clàssica funció de tite
lles. L’espectacle té un bon 
grau de correcció i d'interès, 
a més de fer palesa una bona 
tasca de recerca de noves pos
sibilitats dins aquest camp.

LES AVENTURES D’EN PERE 
PISTOLES de Gabriel Janer Ma
nila. Grup Cucorba, de Muro 
(Mallorca). Intèrprets: Francesc 
Aguiló, Gabriel Gamundí, Rafael 
Ramis, Margarita Pericàs i Je
roni Cerdó. Músics: Miquel A. 
Onate i Kake Portes. Direcció: 
Cucorba. Teatre Romea, CDG, 
Barcelona, 7 de novembre.

El grup Cucorba, que l'any pas
sat ja va participar al cicle de 
«Cavall Fort» amb N'Esparde- 
nyeta i el rei, enguany hi ha 
tornat amb Les aventures d'en 
Pere Pistoies, dins la mateixa 
línia de recerca de la participa
ció directa i activa dels espec
tadors. Altres punts comuns 
dels seus espectacles poden 
ser l’estructura lineal, que per
met que la canalla els segueixi 
molt bé, les cançons, etc., ultra 
la petita lliçó que s'amaga dar
rera els contes que interpreta 
el grup Cucorba. A Les aventu
res d'en Pere Pistoles critiquen 
precisament les pistoles, la for
ça de les armes. En Pere Pis
toles cerca na Miquela Peroles, 
que ha estat segrestada pels 
indis, i en el llarg camí fins a 
les muntanyes blaves es troba 
amb uns personatges merave
llosos: la fada Beneta, l'honga
rès de les serps i els seus com
panys, l'estruç, ei goril·la Benet 
i, finalment, el Geni. Tots volen 
ajudar en Pere Pistoles, però no 
amb les armes. I rep la lliçó 
final quan na Miquela Peroles 
li diu que ella vol quedar-se a 
viure amb els indis. Com diu 
el programa de mà: «En Pere
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Obra catalana

biblioteca 
perenne

Dos volums de Biblioteca Pe
renne, de més de 1.300 pàgi
nes cadascun, relligats en pell 
verda, cap daurat I estampa- 
cions d’or fi.

EI primer volum, amb pròleg 
de Josep Carner, aplega tota 
l’obra catalana del gran poeta 
i prosista, un dels més alts de 
Catalunya de tots els temps.

El segon volum, amb pròleg de Pedro Laín Entralgo, 
conté l’obra en castellà: articles, traduccions, l'inte- 
ressantíssim epistolari, etc.

JOAN TRIADÚ

ANTOLOGIA DE LA POESIA CATALANA 
(1900-1950)

Pròleg de Salvador Espriu.

2a. edició. Biblioteca Selecta núm. 78

«És un llibre que va ser i ha estat molt controvertit 
i que tornarà a ser-ho. Bon senyal...» Del pròleg 
d’Espriu.

JOAN AMADES

LES MILLORS LLEGENDES POPULARS

5a. edició. Col·lecció «El Tresor Popular de Catalunya» 
número 1

És una de les obres més atractives del nostre in
exhaurible folklore, en el qual ha pouat incansable
ment el gran recercador que fou Amades.

DISTRIBUCIONS CATALÒNIA
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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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