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CRÒNICA DE
LES ESTRENES

CONTE D’HIVERN de Jordi 
Pons. Grup L’Olla, d'Arenys de 
Mar: Tere Lloret, Quico Pagès, 
Joan Abadal, Martí Doy, Joan- 
Ramon Cabús, Lluís Florís, Do-
lors Ayala, Judith Gironès, San-
ti Artigas, Montse Batlle, Eloi 
Doy, Paco Ruiz, Pilar Lloret, 
Fermí Lloret. Direcció: Jordi 
Pons. Mollet del Vallès, 23 de 
gener.
El grup que va presentar La 
Puntaire fa temps, ara, amb 
Conte d'hivern, utilitza ele-
ments típics del món rondallís- 
tic, des del dimoni fins a l'àn- 
gel, tot i barrejant-los amb d’al-
tres personatges no tan fantàs-
tics. L’escenari pel qual desfi-
len també participa d’aquesta 
doble natura. Hi ha presents, 
també, alguns tocs de surrea-
lisme, que ens remeten a 
lonesco.
L'acció transcorre la tarda de 
Nadal: La família ha marxat a 
veure Els Pastorets, i el nen 
s'ha quedat castigat a les gol-
fes. Hi ha un element prohibit: 
una porta que no pot ésser 
oberta. Naturalment, quan tot-
hom se n’ha anat, la primera 
cosa que fa el nen és obrir-la, 
i es troba enmig d’un bosc. 
Hi apareixen un escombriaire, 
el pare fent de dimoni, les ties 
i la germana fent de reines de 
la nit, la mare fent de conscièn-
cia... El nen acabarà matant el 
dimoni i la reina de la nit, aju-
dat per l'àngel, i finalment s'a-
dormirà. Quan es desperta, al-
tre cop a les golfes, la família 
torna, però s'han operat uns 
canvis en el comportament de 
tots plegats.
L'espectacle, a més de recollir 
elements rondallístics, de re-
crear el misteri dels contes na-
dalencs, també conté elements 
crítics. L'escenografia, tot i un 
cert aire de Pastorets, aporta 
elements mòbils i canviants a 
l'espai escènic. El ritme de l’o-
bra és àgil i ofereix contínues 
sorpreses a l'espectador. La in-
terpretació és força correcta. 
Amb tot, hi falta encara una 
mica de rodatge. El resultat, 
però, és plenament recomana-
ble, i l’interès de l'espectacle

y

el fa útil no solament per a 
í'etapa nadalenca, sinó per 
a qualsevol època de l’any

XXXI CICLE DE TEATRE 
PER A NOIS I NOIES 
DE «CAVALL FORT»

Després del parèntesi de les 
festes de Nadal, un nou Cicle 
de «Cavall Fort» ha estat ini-
ciat al Teatre Romea.

LA GÒNDOLA FANTASMA de 
Gianni Rodari. Traducció i adap-
tació de Teresa Duran. Grup de 
Teatre de l’Orfeó de Sants: 
Carme Basses, Montserrat Llu- 
cià, Jep Sánchez, Pilar Serra, 
Josep Roses, Jordi Riu, Ricard 
Verdaguer. Direcció: Ramon 
Teixidor. Teatre Romea (Centre 
Dramàtic de la Generalitat), 
Barcelona, 24 de gener.
Podem considerar Giovanni Ro-
dari un dels més importants 
escriptors contemporanis per a 
nois i noies. La gòndola fan-
tasma presenta una situació 
força divertida: El fill del califa 
de Bagdad és presoner dels ve-
necians; Pantaló i Alí Badaluc 
volen alliberar-lo, però l’intent 
fracassa per la bona educació 
del príncep: no vol anar-se’n 
sense acomiadar-se del gover-
nador de la presó. Després de 
moltes peripècies, seran els 
venecians mateixos els qui ex-
pulsaran el presoner, per treure- 
se’l del damunt.
Els personatges són els típics 
de la commedia dell’arte: Arle-
quí és el protagonista, i també 
hi trobem Putxinel·la, Colombi-
na, Pantaló..., cadascun amb la 
gestualitat característica. Amb 
una interpretació correcta, em-
marcada en una escenografia al 
servei de l'obra, la representa-
ció transcorregué àgilment.

EL SOMIATRUITES O L’ESTRA-
NYA HISTÒRIA ’D’UNS SOMNIS 
ESTRANYS de Joies Sennell. 
Grup de Teatre Gent: Enric 
Casamitjana, Rosa M. Espinel, 
Nadala Batiste, Jaume Castells, 
Gal Soler, Josep Solans, Roser 
Contreras. Direcció: Pere Daus- 
sà. Teatre Romea (Centre Dra-
màtic de la Generalitat), 31 de 
gener.

Adaptació d'un conte popular 
holandès, l’obra explica la his-
tòria d’un pobre sabater qu® 
gràcies a un somni, descobreix 
monedes d’or a casa seva, Ia 
qual cosa li possibilita poder 
dedicar-se a fer de fuster, Ia 
seva veritable vocació. La i® 
terpretació del grup Gent f®1 
una mica irregular. Tot i Pue 
a la primera part algun quadre 
resulta una mica massa llarg, 
a la segona part el ritme aug-
menta i l'obra guanya interès- 
El conjunt, doncs, esdevé cor-
recte.

MARIA-ROSA FÀBREGAS
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