
CRÒNICA DE
’ LES ESTRENES

EL METGE TRANSFORMISTA 
de Moliere. Versió de Pere 
Salabert. Escola Municipal d’Art 
Dramàtic Josep Yxart, de Tarra-
gona: Francesc J. Fernández, 
Montserrat Guasch, Joan Pas-
cual, Lluís Callau, Caries Cas- 
tellote, Maria J. Calvo i Rafael 
Fabregat. Direcció: Pere Sala-
bert.
EL POTINER GELÓS de Molière. 
Versió de Pere Salabert. Escola 
Municipal d'Art Dramàtic Josep 
Yxart, de Tarragona: Enric Se- 
ritjol, Rosa M. Rosell, Joan Pas-
cual, Francesc Valls, Susi Mar-
quès, Lluís Callau, Francesc J. 
Fernández i Joan J. Barceló. Di-
recció: Pere Salabert. XXX Ci-
cle de teatre per a nois i noies 
de «Cavall Fort», Teatre Romea, 
Centre Dramàtic de la Genera-
litat, Barcelona, 20-X1I-1981.
El metge transformista, prece-
dent esquemàtic de L’amor met-
ge i d’El metge per força, evi-
dencia una forta influència de 
la commedia dell’arte: els per-
sonatges i les situacions són 
una rèplica dels italians. També 
El potiner gelós és un prece-
dent de Jordi Dandin. Tot amb 
tot, les dues obres són un do-
cument interessant per a co-
nèixer Tevolució de Molière i 
del gran teatre còmic francès. 
La representació que en veié- 
rem, però, fou fluixa, i poc reei-
xit l'intent d'assimilació dels 
moviments dels personatges de 
la commedia dell’arte.
Aquesta sessió va cloure el 
XXX Cicle de Teatre per a nois 
i noies de «Cavall Fort».

MARIA-ROSA FÀBREGAS

NOTES BREUS
EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA 
D’ANDREU VALLVÉ I VENTOSA 
Ha estat inaugurada a l’Institut 

del Teatre de la Diputació de 
Barcelona una exposició en ho-
menatge a Andreu Vallvé i Ven-
tosa (1918-1979). Andreu Vall-
vé, que fou secretari de l'Ins-
titut de 1970 a 1979, fou, tam-
bé, integralment un home de 
teatre: pedagog, escenògraf i 
escriptor. Tots els qui el recor-
dem tenim presents la seva 
infatigable activitat i, per sobre 
de tot, la seva bonhomia i la 
seva generositat. L’exposició 
recull una àmplia mostra del 
treball d’Andreu Vallvé com a 
escenògraf. L’Institut del Tea-
tre ha editat un Full Informatiu 
amb textos d'Hermann Bonnín, 
Frederic Roda, Aurora Díaz-Pla- 
ja i Joan-Andreu Vallvé, que 
glossen la figura de l’homenat-
jat, així com una completa cro-
nologia de la seva obra.

PUBLICACIONS ENTORN 
DEL BALL DEL SANT CRIST, 
DE SALOMÓ

El Ball del Sant Crist, de Sa-
lomó, una de les festes para- 
teatrals més arrelades i inte-
ressants de Catalunya, que 
anyalment es representa a l’in- 
terior del temple d’aquella po-
blació tarragonina, ja compta 
amb dos treballs que n’estu-
dien els trets i les caracterís-
tiques. Són dues publicacions 
fetes amb rigor que ara ens 
limitem a esmentar: Salomó. 
Llegenda I història al voltant 
del Sant Crist (Ajuntament de 
Salomó, 1980), que conté: «Els 
orígens històrics» per Antoni 
Virgili, «El Crist de Salomó: 
tradició i història» per Joan 
Bernadas i Torné i el text del 
«Ball del Sant Crist», que va 
escriure mossèn Marçal Martí-
nez. El segon treball és La con-
fraria del Sant Crist de Salomó, 
de Rafael Gallofré i Antoni Vir-
gili (Patronat del Sant Crist de 
Salomó, 1981).
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SANTIAGO SANS 
I DAMIÀ BARBANY 
A «EL GALLINER»

El darrer número aparegut de 
la col·lecció teatral «El Galliner» 
(Edicions 62) recull el text de 
Santiago Sans i Damià Barbany 
Blancarosa, sirena de la mar 
blava, que va obtenir un èxit 
esclatant arran de la seva es-
trena pel Teatre del Confetti. 
Text ple d’humor, successió 
d’episodis on els pirates i les 
donzelles corren amunt i avall 
d’un Carib convencional, Blan-
carosa, sirena de la mar blava 
és més que un exercici dramà-
tic escrit amb excel·lent humor. 
A partir del text de Santiago 
Sans i Damià Barbany hi ha 
la possibilitat d'un espectacle 
obert, eficaç I intel·ligent.

X. F.
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