
PUBLICACIONS DE TEATRE
El mes de gener d'enguany han 
aparegut quatre noves obres 
dins la col·lecció «Catalunya 
Teatral» d'Editorial Millà. La pri-
mera d’aquestes publicacions 
és original de Juli Manuel Pou 
Vilabella i duu per títol Desdo-
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blaments; segons que defineix 
l'autor mateix, és un exercici 
teatral per a quatre actors. La 
trama no n'és gaire complicada: 
Una parella va a passar el dia 
a la platja amb la mare de la 
noia. Després de dinar, la bona 
dona s’estira a fer la migdiada 
i es queda morta. La parella no 
sap què fer amb el cadàver I 
el posa damunt el cotxe, tapat 
amb una vela. En arribar a casa 
telefonen als cunyats. Quan cap 
al tard els dos homes hi van 
per pujar el cadàver d’amagat, 
es troben que els han robat el 
cotxe. A partir d'aquí cada un 
dels personatges haurà de crear 
la seva història sobre com i per 
què els l'han robat, i explicar-la 
als altres.
Flairosa Margaridoia, de Jaume 
Bosch i Ventura, és un drama 
escrit en vers: obra amb un 
final alliçonador i moral, on tot-
hom es fa bo i es perdona tot 
el mal que s'hagi pogut fer.
El cas de la dona del tren, 
d’A. Santos i Antolí, és una co-
mèdia policíaca que gira entorn 
d’un assassinat. El final serà 
feliç: el mort, no l’ha mort nin-
gú; s’ha suïcidat. Els dolents, 
perquè malgrat tot hi ha «do-
lents», seran empresonats, i els 
enamorats passaran, com cal, 
per la rectoria.
La més remarcable d'aquestes 
publicacions és la reedició de 
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l’obra de Josep M. Benet i Jor-
net, Una vella, coneguda olor, 
guanyadora del primer Premi 
Josep M. de Sagarra l'any 1963, 
i estrenada al teatre Romea de 
Barcelona, dins el VIII Cicle 
de Teatre Llatí, per la Compa-
nyia Catalana de Comèdies, 
amb Carme Fortuny, Nadala 
Batiste i Adrià Gual, sota la 
direcció de Josep M. Segarra. 
L’obra ens presenta la monòto-
na i grisa vida dels habitants 
dels patis interiors als barris 
vells, a la Barcelona dels anys 
seixanta, i Tesforç de Maria, la 
protagonista, per tal de sortir 
d'aquest món que l’ofega, I com 
s’hi endinsa cada cop més.

MARIA-ROSA FÀBREGAS

LA MARINA D’AHIR
A L’HOSPITALET

Amb el pas dels anys, l’Hospi- 
talet ha esdevingut un dels nu-
clis industrials més forts del 
Principat, tot i que el creixe-
ment industrial, demogràfic i 
urbà hi fou reduït durant el se-
gle XIX. La imatge d’un petit 
poble especialitzat en la pro-
ducció d’hortalisses i fruiters 
s'ha esborrat. Les generacions 
més antigues serven la memò-
ria d’allò que fou, però per a 
nosaltres el document és l’únic 
que ens en pot apropar el re-
cord. Amb l’exposició «Una mi-
rada a la Marina d’ahir. Les 

nostres masies», el Museu 
d’Història de la Ciutat de l’Hos- 
pitalet ha volgut aproximar-nos 
a un barri caracteritzat per ex-
tensos camps de conreu i cons- 
tel·lat de masies que durant se-
gles foren un dels puntals de 
la seva personalitat. La mostra, 
presentada en forma didàctica, 
aplegava fotografies de cases 
de pagès, moments de la sem-
bra, de la verema, de la reco-
llida del blat, de la venda de 
les collites en mercats improvi-
sats a l’aire lliure, dels vells 
camins I carreteres, l’efecte 
de les riuades, així com imat-
ges d’accions portades a terme 
durant la guerra civil, quan la 
CNT constituí l’Agrícola Col·lec-
tiva, entitat que es féu càrrec 
de totes les terres cultiva-
bles a l'Hospitalet. Un extens 
mostrari d’eines oferia al visi-
tant dades suficients per a apre-
ciar tot allò de què hom es va-
lia abans de la mecanització. 
Diferents plànols indicaven la 
situació de les cases de pagès 
amb llur nom, la parcelïació de 
què havia estat objecte el camp 
i el sistema de regadiu a partir 
del Reial Canal de la Infanta, 
que travessa més de tres quilò-
metres del terme, de ponent a 
llevant, i les vuit sèquies prin-
cipals que en deriven cap a la 
Marina. L’exposició es comple-
tava amb estadístiques sobre 
el nombre de masies existents 
l’any 1863, la quantitat de riua-
des, la producció agrícola, no-
menclàtors de torrents i plu-
vials, i diversos dibuixos i ma-
quetes de masies avui desapa-
regudes, realitzats, alguns, pels 
pagesos. Creiem que la mostra 
és força lloable i que les acti-
vitats d’un museu dinàmic po-
den ajudar a sensibilitzar molts 
ciutadans i a apropar-nos al 
nostre patrimoni històrico-artís- 
tic, tan malejat.

JOAN MIRÓ

Hem de considerar un encert la 
mostra «Joan Miró/Obra gràfi-
ca», presentada a la Fundació 
Miró i a la seu social de «la 
Caixa» (Palau Macaya), i això 
per diverses raons: en primer 
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