
UNA NOVA «PRIMERA 
HISTORIA D’ESTHER»
PRIMERA HISTÒRIA D’ESTHER 
de Salvador Espriu. Grup del 
Teatre Lliure: Francesc Balcells, 
Montserrat Carulla, Imma Colo-
mer, Vicenç M. Domènech, Lluís 
Homar, Quim Lecina i Anna Li- 
zaran. Direcció: Lluís Pasqual. 
Barcelona, Teatre Romea (Cen-
tre Dramàtic de la Generalitat), 
27 de maig.
Aquest és el tercer muntatge 
seriós que hom presenta de 
l'obra de Salvador Espriu, diri-
gits els dos anteriors per Jordi 
Sarsanedas i per Ricard Salvat, 
respectivament. Ara, Lluís Pas-
qual s'hi ha servit d'elements 
populars, com els nans de les 
festes majors o la Dansa de la 
Mort de Verges, que troben una 
ràpida resposta entre el públic. 
Dissortadament, no tot el con-
junt de l'espectacle arriba de 
la mateixa manera a la platea. 
La incorporació d’actors es-
tranys a la companyia del Lliu-
re hi provoca una certa irregu-
laritat en la interpretació, capí-
tol en el qual és obligada la 
referència al bon treball de 
Montserrat Carulla i de Fran-
cesc Balcells.
L'escenografia de Fabià Puigser- 
ver és d’una bellesa plàstica 
notable, i també cal fer esment 
del vestuari, força agosarat, així 
mateix de Puigserver.
Aquesta Primera història d'Es- 
ther constitueix un espectacle 
molt digne i força interessant, 
que, respectant al màxim el text 
de Salvador Espriu, ens en con-
firma la validesa a desgrat del 
pas del temps.

MARIA-ROSA FÀBREGAS

IX CICLE DE TEATRE
DE GRANOLLERS
Organitzat pel TAC, enguany 
s’ha presentat per novena ve-
gada el Cicle de Teatre de Gra-
nollers. Diversos grups, cata-
lans i forasters, han estat pre-
sents en aquesta manifestació 
Que ja ha esdevingut tradicional 
dins l’ambient teatral.
El Cicle s’obrí el 24 d’abril amb 
un acte d'homenatge al mala-
guanyat Gregori Resina, amb la

participació, entre d’altres, dels 
grups Artristes, Claca, Come-
diants, Curial, GAT i Plats i 
Olles.

El dissabte 1 de maig, l’Esbart 
de Cornellà presentà El comte 
Arnau, basat en el text de Joan 
Maragall, amb Marisa Jossa i 
Jaume Comas, dirigits per Fer-
ran Gimeno Parés. EI 2 de maig, 
Universal Còmics del País Va-
lencià presentà Qui vol un mira- 
clet?, adaptació de quatre peces 
del Misterio bulto de Dario Fo.
El dissabte 8 de maig, Teatro 
Estudio 80 de Madrid represen-
tà Los escándalos de un pueblo, 
en què Goldoni descriu d’una 
manera força divertida els em-
bolics que creen les dones en 
un poble mentre dura l'absència 
dels homes, i el retorn a la pau 
amb la intervenció del jutge. 
La interpretació, que en alguns 
moments es ressentí d'una 
mala dicció, fou prou correcta. 
Amb Le cri du corps, el 9 de 
maig l'argentí Benito Gutmar- 
cher presentà una sèrie de 
sketches de caire surrealista 
basats en ¡'exercici del cos i de 
la veu; tanmateix, l’espectacle 
no acabà de connectar amb el 
públic. El Teatro de la Ribera, 
de Saragossa, el dia 15 va do-
nar a conèixer l’obra de Michel 
Deutsch El entrenamiento del 
campeón antes de la carrera. 
un text amb un interès minso 
que, servit amb deficiències de 
ritme i d'interpretació, decebé.

Al contrari, la companyia de 
titelles Claca, que es presentà 
el dia 16 amb Les aventures 
d'Hèrcules a l'Atlàntida, va do-
nar entenent que es troba en 
un dels millors moments. A l’o-
bra, divertida, plena d'acció, 
adequada tant per als grans 
com per als menuts, Joan Bai- 
xas interpreta un missioner que 
demana ajut al públic, explica 
a través de les ombres xineses 
el naixement d’Hèrcules, i, amb 

De l'homenatge a Gregori Resina, que obrí el Cicle de Granollers.

titelles de guant, narra les pe-
ripècies de dos aventurers pel 
mític continent de l'Atlàntida. 
El dia 22 hi hagué una altra de 
les companyies estrangeres, el 
Théàtre Ecarlate, de França, 
amb La brasse à l'envers, que 
mostra l'ascensió de tres roda-
móns gràcies a la producció de 
cigarretes; el treball dels ac-
tors i l’escenografia desembo-
quen en un bon resultat global. 
El dia 23, Mercè Bruquetas es-
trenà el nou espectacle La Dol-
ça de les Tàpies de Carles 
Valls; l’autor de Mercè dels 
uns, Mercè dels altres intenta 
descriure-hi d’una manera hu-
mana el món de les prostitu-
tes. La interpretació del monò-
leg, prou versemblant, esdevé 
digna d’elogi i manté l'atenció 
del públic durant tota la repre-
sentació. El grup Akelarre del 
País Basc va oferir, el dia 29, 
l’obra de Luis Iturri, Hator, un 
cant als valors del poble basc; 
si bé el ritme i la interpretació 
presenten alts i baixos, el con-
junt resulta acceptable. I acabà 
el cicle Jordi Benito amb Ro-
maní, una obra de caire expe-
rimental i un resultat prou fluix. 
En resum, aquest ha estat un 
cicle amb contrastos forts pel 
que fa a les obres escollides, 
d'entre les quals sens dubte les 
més importants han estat Les 
aventures d’Hèrcules a l'Atlàn-
tida i La Dolça de les Tàpies, 
sense oblidar La brasse à l'en-
vers.

M. R. F.

ALTRES NOTES
UNA NOVA PUBLICACIÓ: 
«INVESTIGACIÓ 
TEATROLÒG1CA»
Acaba d’aparèixer el primer 
número d’una publicació dedi-
cada a l’estudi de l’espectacle, 
el director de la qual és José
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