
mentistes que han continuat els seus 
èxits en emprendre la direcció orques-
tral. Barenboim figuraria potser entre 
aquests pocs, sobretot en unes simfo-
nies com les presents, en les quals 
la concurrència és implacable. Obser-
vem, però, que l’execució hi és feta 
amb una orquestra de cambra, de pro-
porcions gairebé instrumentals.

DONIZETTI (1797-1848)
Miserere (sol. J. Pászthy, Z. Bende, 
C. i O. Filharmònica Eslovaca, direc-
tor J. Maklari, HISPAVOX, S 90.383). 
Entre Bellini i Verdi, la figura de Doni-
zetti destaca per mèrits propis en un 
decenni de glòria indiscutible. Músic 
de gran intuïció tímbrica i instrumen-
tal, sabé donar a les veus humanes 
tota la noblesa sense caure en sen-
sualismes de galeria. Sobre aquest 
Miserere, cal advertir que es tracta 
del seu primer enregistrament mun-
dial i que musicalment ens trobem 
davant una composició dels anys vint 
de l’A. La influència de l’estil clàssic 
hi és ben palesa. I és que Donizetti 
es formà en una rigorosa escola llom-
barda on dominava el classicisme vie-
nès. Felicitem la casa editora per 
aquesta obra de la col·lecció «MÚSICA 
INFRECUENTE».

WAGNER (1813-1883)
Idil·li de Sigfried (Ensemble 13 Baden 
Baden, d. M. Reichert, EMI, 10 C 065 
099 843), Un idil·li d'amor a Triebschen. 
al llac de Lucerna, entre Richard Wag 
ner i Còsima, a partir del tema original 
de Còsima en una composició per a 
cambra. I és en aquesta forma que 
ens el presenta ací un dels conjunts 
de cambra avui més valorats. Comple-
ten el disc els enregistraments de 
Malédiction de F. LISZT i Les Diablo-
tins de CH. H. V. ALKAN. — Sir 
Adrian Boult dirigeix Wagner (O. F. de 
Londres, d. A. Boult, EMI, 10 C 065- 
005 794). L'obertura d'El Vaixell, Ten- 
trada dels déus al Valhalla de L’Or del 
Rin, la gran marxa del Tannhauser, una 
obertura per a Faust i la de Rienzi, 
són les obres triades per a recordar 
un dels llegendaris directors de la 
primera part d'aquest segle. Alumne 
de Nikisch, el gran mestre de la F. de 
Berlín, Boult va ser conegut per la 
seva direcció de l'O. S. de la BBC 
i l'O. F. de Londres. Excel·lí sobretot 
en els repertoris clàssics i en els 
músics anglesos contemporanis. Sen- 
tir-lo novament fa comprendre que la 
seva fama no és gratuïta.

GOUNOD (1818-1893)
Mireille (sol. M. Freni, A. Vanzo, 
J. van Dam, J. Rhodes, G. Bacquier, 
0. i C. del Capitole de Tolosa, 
director M. Plasson, àlb. 3 Ips., EMI, 
10 C 167-073021-23). Una obra que feia 
més de vint anys que no havia estat 
enregistrada i que ara ho ha es-
tat d’una forma certament admirable. 
No direm que sigui l’òpera més cone-
guda ni la millor del compositor pari-
senc, però sí que s’hi pot veure d'una 
manera diàfana la seva delicadesa i 
sobretot la seva visió nova de l’harmo- 
nia, oberta a les influències de les 
modalitats antigues, que tant pesarien 
en Bizet, Chabrier i Massenet. Un 
encert, donar-la a conèixer.

OFFENBACH (1819-1880)
Els Contes de Hoffmann (sol. N. Ged- 
da, E. Schwartzkopf, G. d'Angelo, V. de 
los Angeles, G. London, O. de la S. 
dels Concerts del Conservatori de Pa-
tís, d. A. Cluytens, àlb. 3 Ips., EMI, 
10 C 165-000045-47). És aquesta la dar-
rera obra del jueu alemany naturalitzat 
s França. Una ópera-comique, una obra 
We no pogué perfeccionar. Autor ex-

tremadament perspicaç, s'adonà de les 
possibilitats que tindria un gènere inè-
dit, l'opereta. La sàtira de fons hi 
apareixia embolcallada en una música 
agradable i simpàtica, i la fórmula va 
fer fortuna.

SMETANA (1824-1884)
Mi Patria (Staatskapelle de Dresden, 
d. P. Berglund, 2 Ips., EMI, 10C167- 
003 470-71). Presentem ací la versió 
completa de Mà Vlast, un cicle de 
sis poemes simfònics inspirats en la 
natura i en el poble de Bohèmia. L'obra 
del compositor es destaca del classi-
cisme vienès i del romanticisme ger-
mànic i s’enfonsa en els elements més 
típics de la música popular, com s’hi 
endinsaven Sibelius, Glinka, Grieg i 
Falla en els seus països respectius. 
Liszt es troba indubtablement en la 
seva música. L'enregistrament que pre-
sentem, malgrat no comptar amb un 
director txec sinó finlandès, és dels 
millors que s’han fet darrerament. Les 
versions d’Ancerl i de Neumann creiem 
que li són superiors, però malaurada-
ment no es troben al mercat. El disc 
inclou igualment la Rapsòdia Eslava 
núm. 3 i el Scherzo capriccioso de 
DVOÍAK.

P. B.

ESTRENES DE MAIG

Al Teatre Romea de Barcelona 
(Centre Dramàtic de la Gene-
ralitat) Albert Vidal va presen-
tar el seu espectacle El Bufó 
(dia 5), constituït per dues his-
tòries: la primera, Opera solo, 
que narra les experiències de 
les primeres hores de la vida 
d’un nadó, és un experiment 
amb la veu i una assimilació 
de tècniques orientals; Charter, 
la segona peça, és un número 
de mim més tradicional però 
no per això menys interessant. 
A la Cúpula Venus, Manuel Bar-
celó presentà un espectacle de 
transformisme, Quatre i repicó 
(dia 6), en el qual l’actor in-
terpretava successivament di-
versos personatges. Al Teatre 
Regina, també de Barcelona, el 
Grup A-71 presentà La lliçó de 
lonesco (dia 19), obra que el 
grup ja havia estrenat anterior-
ment. A Sarrià, el Grup Mayer 
va estrenar un muntatge de 
Salomé d’Oscar Wilde (dia 7). 
A Sabadell, i coincidint amb 
('homenatge que la ciutat oferí 
a Joan Oliver, la Companyia 
Adrià Gual presentà La Fam 
(dia 28), obra guardonada el 
1938 amb el Premi Teatre Ca-
talà de la Comèdia; estrenada 

poc després, no havia pogut 
ésser representada oficialment 
durant els anys de la dictadura. 
L'Ajuntament de Barcelona ha 
promogut una Campanya Teatral 
de Primavera amb una sèrie 
d’espectacles als barris: M-7 
Cataíònia d'Els Joglars; La viu-
da trapella de Goldoni en adap-
tació de Maria-Aurèlia Cap-
many, per la companyia El Crit; 
Una estona amb la Sardà, per 
Rosa M. Sardà, i l’obra de 
M. Vàzquez Montalbàn Se vive 
solamente una vez, pel grup 
Tàbano de Madrid. Al Teatre 
Talia, de Barcelona, el Tea-
tre Còmic Català de Ferran 
Figual ha estrenat l’obra de Dio- 
nisio Ramos El fabricant de fills.

MARIA-ROSA FÀBREGAS

EDICIÓ NORD-AMERICANA DE 
«RONDA DE MORT A SINERA»
Ha aparegut la traducció angle-
sa de Ronda de mort a Sinera, 
el muntatge de Ricard Salvat 
sobre textos poètics i narratius 
de Salvador Espriu. Ronda de 
mort a Sinera ha aparegut dins 
la revista «Modern International 
Drama» que publica la Univer-
sitat de Nova York a Bingham- 
ton; n’ha estat el traductor Pe- 
ter Cocozzeila, professor de ca-
talà a l’esmentada universitat.

MICHAEL JULIAN
A BARCELONA
Ha passat uns dies a Barcelo-
na, invitat pel Departament de 
Cultura de la Generalitat, el se-
cretari general de l’Institut In-
ternacional de Teatre, organis-
me dependent de la UNESCO, 
l'anglès Michael Julian. Ha estat 
en contacte amb els directius 
de l’Institut del Teatre, centre 
que ha recorregut detinguda-
ment, i ha pres contacte amb 
els responsables del Teatre 
Lliure i del Teatre Regina. Tam-
bé ha assistit a les representa-
cions del Teatre Romea, Centre 
Dramàtic de la Generalitat, i ha 
visitat el Centre Cultural de 
Terrassa, on fou atès pels mem-
bres d'El Globus I del Centre 
Comarcal del Vallès Occidental 
de l’Institut del Teatre. Michael 
Julian ha pogut fer-se càrrec de 
la realitat del teatre català, dra-
matúrgia que ara com ara no té 
representació a l’ITI.

JOSEP MONTANYÈS, 
DIRECTOR DE L’INSTITUT
DEL TEATRE
Després de diversos contactes 
amb el claustre de professors 
de l’Institut del Teatre, que ha 
estat uns mesos regit per una 
Junta Gestora de caràcter in-
terí, la Diputació de Barcelona 
n'ha nomenat director Josep 
Montanyès. Home prou conegut 
dins els ambients teatrals, Jo-
sep Montanyès havia estat cap 
d'estudis de l’Institut del Tea-

tre i en formava part, també, de 
la Junta Gestora. El seu nome-
nament ha estat ben acollit en 
els medis professionals i hom 
espera que sota la seva direc-
ció l’Institut del Teatre rebrà 
un nou impuls.

LA PASSIÓ D'ESPARREGUERA, 
A PARÍS
Al Centre d’Estudis Catalans, 
institució que depèn de la Sor-
bona, s'ha celebrat una exposi-
ció sobre la Passió d’Esparre-
guera. Amb aquest motiu se 
celebrà un col·loqui en el qual 
participaren Joan Castells, per 
la Passió d’Esparreguera, Xavier 
Fàbregas i Françoise Gründ, di-
rectora del Festival de les Arts 
Tradicionals que anyalment se 
celebra a la Maison de la Cul- 
ture, de Rennes. El col·loqui, 
que reuní un bon nombre d’as-
sistents, comptà amb la presèn-
cia dels directors de la Passió 
d’Alsàcia, representada en llen-
gua alemanya dins l’Estat fran-
cès, i de la de Nancy.

COORDINADORA DELS 
GRUPS TEATRALS DE LLEIDA
Els grups teatrals de les comar-
ques lleidatanes s'han unit en 
una coordinadora que aquests 
darrers anys s’ha mostrat ca-
da cop més activa. En nombre 
de quinze ara es disposen a 
afrontar comunament llurs pro-
blemes: necessitat d’una es-
cola de teatre, de comptar 
amb locals propis i ben condi-
cionats, etc. Alguns d’aquests 
grups compten amb una llar-
ga trajectòria, com la Benèfica 
Agrupació Teatral, de Tàrrega, 
que el 1978 celebrà el vint-i-cin- 
què aniversari i publicà un vo-
lum estadístic deí seu historial. 
El passat mes de maig, en una 
reunió conjunta, hom acordà la 
formació d'un patronat en el 
qual seran representats la Ge-
neralitat, la Diputació i l’Ajun-
tament de Lleida, pels esta-
ments oficials, i uns delegats 
de !la Coordinadora, a més d’un 
altre de L’Esquella, grup que 
per ara no s'ha integrat a l’es- 
mentada organització.

NOVETATS D’«EL GALLINER»
Dins la col·lecció teatral «El Ga-
lliner», d’Edicions 62, han apa-
regut Salvat Papasseit i la seva 
època: 1. Però la joia és meva, 
muntatge poètic de Ricard Sal-
vat que aquest posà en escena 
durant la seva etapa de direc-
tor de l’Es-cola de l’Hospitalet 
de Llobregat, i El ball de les 
baldufes, de Llorenç Moyà Gila-
bert de la Portella, conjunt de 
sainets on l’escriptor mallorquí 
prossegueix la seva reelabora- 
ció d’un gènere tradicional 
illenc que sap recrear amb en-
giny, gràcia i notable qualitat 
literària. — X. F.
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