
indica en el pròleg, ha reelabo- 
rat lliurement el tema. En un 
principi Elisabet i María fou 
un guió televisiu que donà lloc 
a una sèrie emesa l’octubre de 
1979. Benet i Jornet ha ajustat 
aquell guió a les característi-
ques de la construcció dramà-
tica, i el resultat ha estat el 
present text, d’una extraordinà-
ria vivacitat. Tal com assenyala 
Benet i Jornet, al drama de 
Schiller Maria és la «bona» i 
Elisabet, la reina d'Anglaterra, 
la «dolenta». El nostre autor, 
en canvi, ha matisat aquest 
plantejament tot partint d'un 
nou enfocament: «Jo he inten-
tat que fossin dues dones per 
igual contradictòries, abocades 
a uns estils de comportament 
completament oposats, que as-
sumeixen aquests comporta-
ments i que en ells troben goig 
i pena, triomf i fracàs, però que 
s'odien en tant que cadascuna 
enveja, finalment, l’elecció de 
l'altra, la trajectòria vital de l'al-
tra.»

UN MES D'ESTRENES
I REPOSICIONS
El mes de juny ha estat prolífic 
en estrenes i reposicions, per 
la qual cosa ens hem de limi-
tar a enumerar els muntatges 
que semblen més interessants. 
Al Víctor i Ferran Rañé han re-
posat a la Sala Villarroel (dia 2) 
Xampú de sang, antologia d’as-
sassinats a partir de textos 
d’autors diversos, i d'una nota-
ble força caricaturesca i sar-
càstica; Teatre del Tret, sota 
la direcció de Jorge Vera, ha 
continuat representant l’obra de 
Roma Mahieu, A l'hora dels 
jocs (Teatre de la Cuina, dia 4); 
La cavalcada sobre el llac de 
Constança, de Peter Handke, en 
traducció de Lluís Solà i direc-
ció de Joan Anguera, ha estat 
reposada per La Gàbia, de Vic, 
al Teatre Lliure de Barcelona 
(dia 10); Chauffeur, al Palacel, 
espectacle escrit per Adrià 
Gual i Dalmau sobre textos de 
Santiago Russinyol, que l'any 
passat obtingué un notable èxit 
al Teatre Grec de Montjuïc, s’ha 
instal·lat al Teatre Barcelona 
(dia 16); Picnic, de Fernando 
Arrabal, en una traducció sig-
nada pel Nou Teatre Estable de 
Vinaròs, ha estat objecte d’un 
muntatge dirigit per Everet 
Martín Blanchet i estrenat per 
la companyia de! Centre de Tea-
tre de Granollers (Sabadell, 
Teatre de la Faràndula, dia 20); 
Trampa per a ratolins, d’Agatha 
Christie, en traducció de Jaume 
Nadal, s’ha instal·lat al Teatre 
Regina amb la intenció de fer-hi 
la temporada estival: es tracta 
d'un clàssic del teatre policíac 
Rue arreu ha conegut un succés 
notable; l’èxit de fa dues tem-
porades, Mort accidental d’un 
anarquista, de Dario Fo, conti-
nua funcionant i s’ha instal·lat 

novament a Barcelona, ara al 
Teatre Martínez Soria, abans 
Teatre Talia (dia 29), amb un 
repartiment semblant al del Re-
gina i més de quatre-centes re-
presentacions realitzades; Vo-
devil, col·lectiu d’El Teatrí que 
vol ésser un homenatge al gè-
nere i al seu gran representant, 
Josep Santpere, ha arribat a 
Barcelona després de diverses 
representacions a comarques 
(Sala Villarroel, dia 30).

ELS PREMIS TEATRALS DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Han estat concedits durant el 
mes de juny els premis teatrals 
atorgats anualment per la Dipu-
tació de Barcelona, i que aques-
ta vegada corresponien a 1981, 
per la qual cosa abans d’acabar 
l'any seran convocats i conce-
dits els d’enguany. El Premi Ig-
nasi Iglésias, per a textos inè-
dits, recaigué en Santiago Sans 
per l’obra Fou llavors de ¡'Am-
bigú; el Josep M. de Sagarra, 
de traduccions, en Joan Argenté 
per la seva traducció de La ba-
lada del gran macabre, de Mi- 
chel de Ghelderode, i el Premi 
Adrià Gual per a projectes de 
muntatges en la Companyia La 
Inestable, pel seu projecte a 
partir de La desaparició de 
Wendy, de Josep M. Benet i 
Jornet.

ANTONIO FAVA I LA 
COMMEDIA DELL’ARTE

A principis de juny es presentà 
a la Fundació Miró (dies 2 i 3) 
Factor italià Antonio Fava, in-
tèrpret i autor d’An verre de 
bosciolé (sivuplé...), el qual ex-
posa la situació de l’emigrant 
italià a França, amb un estudi 
enginyós dels hàbits i la ges- 
tualitat de les dues cultures. 
Antonio Fava aprofità Testada 
entre nosaltres per a fer diver-
sos cursos d’interpretació rela-
cionats amb la commedia del- 
l'arte.

COMENÇAMENT DEL GREC 82

La temporada estival barcelo-
nina, muntada sota el nom comú 
de Grec 82, encara que són di-
versos els espais urbans que 
l’Ajuntament dedica a l’espec- 
tacle, s'inicià a finals de juny. 
Ferruccio Soleri i un grup d'ac- 
tors procedents del Piccolo de 
Milà l'obriren amb Arlecchino e 
gli altri (Teatre Grec, dia 24), 
exercici pedagògic de molt 
bona qualitat. Els seguí 14/oy- 
zeck... un altre?, sobre el text 
de Büchner, espectacle dirigit 
per Àngel Alonso i estrenat per 
la companyia de la Sala Villar-
roel (Teatre Grec, dia 28). El 
mim-ballarí japonès Kazuo Oono 
presentà el seu espectacle Ad-

mirant l'Argentina (que per er-
ror fou anunciat amb el títol 
d'Admirant l'Argentinita], en el 
qual evoca l’actuació que ell va 
presenciar a Tokyo el 1928 a 
càrrec d’Antonia Mercè, l’Ar-
gentina (Casa de la Caritat, 
dia 28).

EL PREMI CIUTAT
DE BARCELONA
A PAQUITA FERRÀNDIZ
El Premi Ciutat de Barcelona, 
de Teatre, concedit per l’Ajun-
tament de la ciutat, ha estat 
atorgat enguany a Tactriu Pa-
quita Ferràndiz. El jurat estava 
format per Hermann Bonnín, 
Xavier Fàbregas, Juan Germán 
Schroeder, Joan de Sagarra i 
Jordi Teixidor. Durant cinquanta 
anys, des que començà a pujar 
a l’escenari tot representant 
papers infantils com el de La 
volta al món en patinet, de Sal-
vador Bonavia, Paquita Ferràn-
diz ha estat una professional 
que ha sabut mantenir en totes 
les seves interpretacions un to 
de dignitat, un rigor en l’estudi 
dels personatges, ja sigui inter-
pretant comèdies més o menys 
intranscendents, o les obres 
cabdals de la dramatúrgia uni-
versal. Recordem-la a Romeu 
i Julieta, per posar un exem-
ple, i a la versió de Pigmalió, 
de Bernard Shaw, representada 
la darrera temporada al Centre 
Dramàtic de la Generalitat.

LA MÚSICA AL PARVULARI 
IALJARDIDINFANCIA

Maria Teresa Malagarriga - Montserrat Busqué
Dues mestres parvulistes experimentades, membres actius de 

l’Escola de Pedagogia Musical, escriuen sobre el que el nen ha 
de saber durant els seus primers anys de Parvulari i en el Jardí 
d’Infància. Aquest primer volum, de “Continguts”, posa les 

bases per al qui vol ensenyar la música als infants, les mateixes 
en què caldrà fonamentar-se per a l’educació musical durant els 

anys de l’ensenyament bàsic.
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X FESTIVAL D’ESTIU DE BERGA

Berga celebra enguany el X Fes-
tival d’Estiu, que té lloc a di-
versos iocals i espais urbans 
de la ciutat. Gràcies a l’esforç 
del grup organitzador, La Farsa, 
al davant del qual Daniel Tris- 
tany en continua essent el di-
rector i el motor, aquest X Fes-
tival haurà tingut una durada 
i un to excepcionals. Heus ací 
el programa: No va dir res, pel 
grup El Rusc, de Manlleu (10 de 
juliol); Medea, d'Eurípides, 
adaptació de Marta Català, per 
l’Espill, de Sabadell (dia 17); 
Desdoblaments de Juli Pou Vi-
labella, per La Farsa, de Berga 
(dia 25); La corona d'espines 
de Josep M. de Sagarra, per 
l'Agrupació Teatral Manresana 
(dia 31); Duet per a un sol violi 
de Tom Kempinski, per la Com-
panyia de Rosa M. Sardà (7 d’a-
gost) ; Olympie Man Movement 
d’Albert Boadella, per Els Jo-
glars (dia 15); La copia buffa, 
per Mario i Romano Colombaio- 
ni (dia 21); Terra baixa d’Àngel 
Guimerà, per la Companyia 
d'Enric Majó (dia 27); Cançó 
catalana, amb Marina Rossell i 
el grup d'havaneres La Barretina 
(10 de setembre); Arran del 
Mar Caribe, de Ramon Vinyes, 
per La Farsa, de Berga (dia 17).

X. F.
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