
La gòndola 
fantasma ens 
fa retrobar 
al teatre un 
dels grans 
noms de la 
literatura 
actual per a 
infants: 
Gianni Rodari.

Amb El 
somiatruites 

hi veiem 
un dels més 
importants 

de casa 
nostra: 

Joies 
Sennell.

NOTES BREUS
TRASPÀS DE GREGORI RESINA 
El 28 de gener traspassà a Gra-
nollers un home que havia estat 
fonamental en el redreçament 
del teatre a Catalunya, Gregori 
Resina. Capdavanter del TAC, 
Gregori Resina havia intervin-
gut en nombroses empreses, 
relacionades sempre amb l’ac- 
tivitat teatral al Vallès Oriental. 
Animador i virtual director del 
Cicle de Teatre de Granollers 
—encara que Gregori Resina 
no era amic dels títols—, on 
havien estat estrenats alguns 
dels muntatges més importants 
del teatre independent, entre 
els quals Mary d'Ous i Àlias 
Serrallonga, d'Els Joglars; res-
ponsable del Premi de Teatre 
Ciutat de Granollers, que en 
certa manera substituí el Premi 
Josep M. de Sagarra i és ac-
tualment el més important i 
prestigiós de tots els que es 
convoquen a Catalunya: Jordi 
Teixidor, Rodolf Sirera, Jaume 
Melendres, Joan-Josep Abellan, 
entre d'altres, n’han guanyat 
successives edicions. Gregori 
Resina era tan rigorós i ambi-
ciós en les empreses que or-
ganitzava com modest perso-
nalment, per la qual cosa el 
seu nony no és gaire conegut 
fora de l’àmbit estrictament tea-
tral. Malalt des de fa molts 
anys, I activitat de Gregori Re-
sina no minvà fins pocs dies 
abans d'un decés que des de 
ta temps temíem. Els seus com-
panys del TAC de Granollers 
tenen ara un difícil buit a om- 
Phr, però també un estímul per 
continuar una feina en la qual 
el sentit d’equip ha estat sem- 
Pre un distintiu constant.

HERMANN BONNÍN, DIRECTOR 
DEL CENTRE DRAMÀTIC DE 
LA GENERALITAT

El primer de febrer Hermann 
Bonnín fou presentat a la prem-
sa pel Conseller de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Max 
Cahner, com a director del Cen-
tre Dramàtic de la Generalitat, 
entitat de nova creació que té 
la seu al Teatre Romea, de Bar-
celona, si bé, com manifestà 
Hermann Bonnín, les activitats 
del centre s’estendran a diver-
ses poblacions de Catalunya. 
El Centre es proposa acollir les 
companyies teatrals catalanes 
de més prestigi, les que provi- 
nents del camp independent 
són avui les més representati-
ves del nostre teatre, però tam-
bé vol estimular les àrees d'in- 
vestigació on es cou, sens 
dubte, el nostre teatre de demà. 
La temporada del Centre Dra-
màtic s’ha iniciat amb la pre-
sentació al Romea [3 de febrer) 
del nou espectacle d’Els Joglars 
Olympie Man Movement.

NOVETATS EDITORIALS

Lluís Utrilla, ben conegut per 
Tatenció que posa a l’avantguar- 
da des d'angles diversos, acaba 
de publicar Disfresses per un 
mort (Edicions Robrenyo), obra 
que ens és presentada per Jo- 
sep-Anton Codina, qui, a més 
de parlar-nos de l’autor, situa 
el tema: «L’acció de Disfresses 
per un mort s'esdevé l'endemà 
de la mort del dictador Fran-
cisco Franco, en una casa rica, 
on es reuneixen per celebrar 
l’esdeveniment una colla d'a- 
mics de casa bona, de high Ufe, 
tocats, algun que altre, amb un 

pic de gauche divine.» Júlia 
Butinyà ha publicat Pastorets 
d'ahir i d'ara (Col·lecció «Tea-
tre Edebé»), nova recreació 
dels Pastorets en la qual, si bé 
l’acció no és tan moguda com 
en d'altres versions, hi trobem, 
en canvi, un gran nombre de 
nadales tradicionals que hi do-
nen un caliu particular. A la 
mateixa col·lecció ha aparegut 
Viatge enllunat, una de les dar-
reres obres del malaguanyat 
Joan Barceló i Cullerés, que fou 
estrenada pel Grup de Teatre 
de l'Orfeó de Sants.

ADÉU A LLUÍS NONELL

En un escenari de la ciutat de 
València, i en plena representa-
ció, ha mort l’actor Lluís Nonell. 
Lluís Nonell fou un dels mem-
bres més destacats de la Com-
panyia Maragall, que els anys 50 
inicià sota la batuta d’Esteve 
Polls la dignificació de la nos-
tra escena comercial. Nonell 
s’havia especialitzat en papers 
de galant desimbolt, a vegades 
un pèl barrut, i obtingué el que 
fou potser el major èxit de la 
seva carrera en interpretar el 
protagonista de Jo seré el seu 
gendre, de Jaume Villanova, co-
mèdia estrenada al Teatre Ro-
mea el 8 de febrer de 1956. 
Després passà llargues tempo-
rades allunyat de l’escenari, i 
s’hi reincorporà en algun mun-
tatge determinat.

TEATRE DE CABARET
A TERRASSA

El mes de gener ha obert les 
portes un nou local de Terrassa 
que es disposa a celebrar cada 

divendres sessions de music- 
hall i de cabaret, una mica dins 
la línia que va dur a terme La 
Cova del Drac arran de la seva 
inauguració. Cap visible d’a-
questa iniciativa és Maria-Do- 
lors Duocastella, persona ben 
coneguda dins l'ambient teatral. 
Situat al Casino del Comerç del 
carrer de Sant Pere, el nou lo-
cal ha iniciat unes «Tertúlies 
Disbauxades del Casinet-Caba- 
ret 82».

ESPECTACLES INFANTILS
ALS BARRIS

A Barcelona, la Coordinadora 
d’Espectacles Infantils als Bar-
ris ha dut a terme una cam-
panya que, del 7 de febrer al 
7 de març, ha tingut lloc al 
Centre Parroquial d’Horta, 
al Centre Moral del Poblenou, 
a Sant Vicenç de Sarrià, al Cen-
tre Catòlic de Sant Andreu i al 
Centre Parroquial de Sant Me-
dir. Hi han participat les com-
panyies següents: U de Cuc 
amb El màgic d'Oz, adaptació 
lliure de Francesc Alborch; La 
Trepa amb Una vegada hi havia 
una rateta, d’Armonia Rodrí-
guez; El Rebombori amb El re-
bombori del mim; Tabola amb 
Calidoscopio; Grup de Teatre 
de l’Orfeó de Sants amb La 
gòndola fantasma, de Gianni 
Rodari; Aula de Teatre de la 
Institució Montserrat amb El 
somni d’una nit d'estiu, de 
W. Shakespeare; Grup de Tea-
tre Gent amb El somiatruites, 
de Josep Albanell, i Companyia 
Va de Bòlit amb El princep i 
l'aviador, basat en la coneguda 
narració de Saint-Exupéry.

XAVIER FÀBREGAS

GELATINA MARTIGNOLE .aliment poderós fet de carn 
i de gallina (sense greix)
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