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EL XXI CICLE
DE «CAVALL FORT»

Fa quinze anys que «Cavall 
Fort» inicià els seus cicles de 
teatre per a nois i noies; tota 
una generació d’espectadors 
s'ha format al Teatre Romea a 
les sessions de «Cavall Fort», 
i després arreu de Catalunya 
on han arribat les representa-
cions dels cicles. És una tasca 
ingent duta a terme per un 
equip al capdavant del qual 
hem vist des del primer mo-
ment la infatigable figura de 
Martí Olaya. Des d'aquestes 
pàgines hem consignat tempo-
rada rera temporada la trajec-
tòria de les companyies que 
han intervingut als cicles de 
«Cavall Fort». Al marge dels 
comentaris crítics que els de-
diquem, assenyalem aquí les 
darreres representacions del 
XXXI Cicle del Romea: Les jo-
guines oblidades, de Jorge Díaz 
(20 i 21 de febrer), per La Tre-
pa; El país de les cent parau-
les, de Núria Tubau, sobre un 
conte de Marta Mata (27 de fe-
brer), per Xerinola, de Sant 
Llorenç Savall; El llibre de la 
jungla, de Jaume Batiste, sobre 
la narració de Kipling (28 de 
febrer i 7 de març), per l'Aula 
de Teatre de la Institució Mont-
serrat; Recital Ara va de bo 
(6 de març); La Caputxeta i el 
llop, de Josep Vallverdú (13 de 
març), per Xerinola, de Sant 
Llorenç Savall, i El jardí de les 
meravelles, de Joan de la Creu 
Ballester (14 de març), per Jo-
ventut de la Faràndula, de Sa-
badell.

REPRESA DE «L’OU NOU»

El Grup L’Ou Nou, vinculat al 
barri barceloní de Sant Andreu, 
havia promogut una activitat 
teatral fa uns anys, arran de 
la creació del Teatre Nord de la 
Ciutat, que L’Ou Nou compartia 
amb el Col·lectiu Ignasi Iglésias. 
Ara L'Ou Nou ha reprès les ac-
tivitats al mateix local d’abans, 
el Centre Catòlic de Sant An-
dreu, i ha fet la seva nova pre-
sentació amb un muntatge rea-
lista molt acurat de Berenàveu 
a les fosques, de Josep M. Be-
net ¡ Jornet. Les representa-
cions s’iniciaren el 27 de febrer 
1 tenen lloc els caps de set-
mana.

«UN BARRET DE PALLA 
D ITÀLIA», ALTRA VEGADA
Els Amics de les Arts, de Ter-
rassa, han tornat a muntar una 
de les comèdies amb què, ara 
ta uns anys, obtingueren un 
exit considerable: Un barret de 
Palla d'Itàlia, d’Eugène Labiche, 
en I excel·lent traducció de Joan 
uhver. Les representacions te-
nen lloc al local del grup i ens 

permetran de prendre un nou 
contacte amb un dels textos 
més àgils, més ocorrents i més 
ben construïts de la dramatúr-
gia contemporània.

NOVETATS EDITORIALS

A la col·lecció teatral «El Ga- 
l·liner» han aparegut dos nous 
títols. Es tracta de La dama del 
mar, de Henrik Ibsen, en una 
versió força lliure, però alhora 
profundament fidel, de Rodolf 
Sirera, i de Deixeu-me ser ma-
riner, de Jaume Serra i Fonte- 
lles. La dama del mar fou es-
trenada en la present versió al 
Teatre Principal de València el 
21 de gener de 1981, sota la 
direcció de Juli Leal. Deixeu-me 
ser mariner fou guanyadora del 
Premi Ciutat d’AIcoi 1979, i es-
trenada a Vilanova i la Geltrú 
pel Grup Trecatrec el 7 de juny 
de 1980. Serra i Fontelles hi fa 
una distorsió de la vida quoti-
diana que duu el text al llindar 
de l'expressionisme. Curiosa-
ment La dama del mar incideix 
en el tema de la llibertat de la 
dona, tan car a Ibsen, i Deixeu- 
me ser mariner en el de la lli-
bertat de l'home, ofegat dins 
una estructura de matriarcat 
que acaba per fer-li abandonar 
les seves autèntiques aspira-
cions.

UNA NOVA INICIATIVA
TEATRAL

A Sant Andreu ha sorgit, redos- 
sada dins el Centre Catòlic, una 
nova iniciativa teatral, el «Ca- 
rajillo de... teatre». Es tracta 
d’una experiència de teatre de 
cabaret que presenta diverses 
facetes, centrades totes en el 
fet teatral que les determina. 
Hom representa cada mes un 
text breu que és complementat 
amb projecció de films, vídeo, 
diapositives, o bé amb concur-
sos, audicions, etc., de manera 
que la sessió ofereix alhora co-
herència i varietat. Fins ara hi 
han estat representades A les 
vint hores, futbol de Josep M. 
Carandell, Un prometatge d'An- 
ton Txèkhov, en versió de Joan 
Oliver, El verí del teatre de Ro-
dolf Sirera, Civilitzats, tanma-
teix de Carles Soldevila i El cap 
de ¡'alcalde de Joan Vila Casas. 
El petit local ■—uns vuitanta es-
pectadors de cabuda— és de-
corat de manera escaient per a 
cada obra, i l’èxit d’aquest cara- 
jillo ha estat tan extraordinari 
que hom ha de fer-ne repetides 
representacions. En data pròxi-
ma hom pensa convocar un con-
curs de peces breus i amb un 
nombre reduït de personatges 
que permeti d'incorporar autors 
actuals a les sessions del cara- 
jíllo. El propòsit dels organitza-
dors és que hi hagi un premi 
per a textos escrits per autors 
joves (fins a vint-i-cinc anys) 
i un altre per a autors més gra-
nats. — X. F.
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