
Macama 
Jonda, 
un cant a 
l'amistat 
i a la pau 
entre els 
pobles.

Lucrezia
Borgia 

per l’Opern- 
studio de 

Nuremberg, 
una 

proposta 
de reno- 

vació del 
teatre 

musical.

r- En conjunt, dones, el Memorial 
Xavier Regás ha portat uns 
bons muntatges que han con- 
nectat amb el públic caíala.

MARIA-ROSA FABREGAS 
i JOSEP-FRANCESC DELGADO

ALTRES ESTRENES
LES CAD1RES d'Eugéne lonesco. 
Traducció de Bonaventura Vall- 
espinosa. El Teatrí: Lola Liza- 
ran, Ramón Tetas i Leí Palou. 
Direcció: Joan Castells. Teatre 
Lliure, Barcelona, 6 d’octubre.
Tercera obra de lonesco, escri
ta el 1952 després de La can- 
tant calba (1950) i La llícó 
(1951), com les altres d’aques- 
ta primera época es caracterit- 
za per la integració d'elements 
surreals i dadaistes en un am- 
bient irreal. El muntatge de 
Joan Castells era desconcer- 
tant. La interpretació, ben na
tural, deis personatges crea un 
clima que retirava a un quadre 
costumista, ajudat encara per 
l’actuació cómica de Lola Liza- 
ran. La visió del Teatrí, dones, 
tingué l'element positiu de mos
trar que el discurs de lonesco 
és menys ¡Elogie que no sem
bla. Els personatges, vistos 
amb un prisma diferent, i el to 
general, comprometeren, pero, 
el final. Tota l'obra es basteix 
a l'espera de! conferenciant 
que vindrá a explicar el missat- 
ge del vell: els seus senyals 
incomprensibles, signe de la 
incomunicació humana i de l’ab- 
surditat deis intents de diluci- 
dació, en aquesta versió esde- 
venien més desconcertants que 
no pas aclaparadors.
Una altra qüestió és la viabili- 
tat escénica de la pepa: tot i la 
dosí d’humor que els actors hi 
injectaren, al final veiérem més 
d’un espectador que pesava f¡- 
gues. El trencament de lonesco 
amb les formes establertes en
cara obliga a replantejar-se'l, 
davant un públic que peí cap 

baix cerca una trama interes- 
sant al teatre.

JOSEP-FRANCESC DELGADO

LA GUERRA I EL MÓN de Vla- 
dimir Maiakovski. Traducció de 
Manuel de Seabra i Joaquim 
Horta. Ovidi Montllor, Maria-Jo- 
sep Arenos i Jordi Turró. Mú
sica: Toti Soler, Toni Xuclá, 
Santi Arisa i Conrad Seto. Di
recció: Guillermo Heras. Teatre 
Condal, Barcelona, 13 d’octubre.
Un muntatge que intenta seguir 
la vida de Maiakovski a través 
deis seus poemes, inspiráis en 
la guerra europea i la Revolu- 
ció soviética, i esdevé un cant 
per la llibertat i contra la guer
ra. Remarcable l’actuació d’Ovi- 
d¡ Montllor —un deis pocs rap- 
sodes catalans actuáis— i de 
Maria-Josep Arenos. No podem 
dir el mateix de la música, mar
cada per la guitarra de Toti 
Soler: la seva qualitat demos
trada, suau, dolga i mediterrá- 
nia, no s’adeia amb la duresa 
de la poesía de Maiakovski. 
Ben altrament, la batería de 
Santi Arisa marcava en més 
d’una ocasió el ritme de la 
recitació. — J. F. D.

SUPERTOT de Josep M. Benet 
i Jornet. U de Cuc: Bruno Bruc, 
Oriol Genis, Jaume Mallofré, 
Nuria Riera i Maria-Teresa Ro- 
bert. Direcció: Francesc Ai- 
borch. Llui'sos de Gracia, Bar
celona, 30 d’octubre.
Gairebé deu anys després de 
l’estrena, U de Cuc ha tornat 
a presentar aquesta obra basa
da en la parodia deis personat
ges deis cómics. Mites creats 
per a manipular i ser manipu
láis, bailen al so deis deteni- 
dors del poder. Amb una bo- 
na interpretació, aquesta obra 
cómica, que fa passar una bona 
estona a xics i grans, ha tornat 
a obtenir el mateix éxit que a 
l’estrena.

MARIA-ROSA FABREGAS 

GLUPS! Musical sobre textos 
de Lauzier. Dagoll-Dagom: Xus 
Estruch, Joan L. Bozzo, Miquel 
Periel, Mercé Aranega, Pep Mo
lina, Ricard Borras, Anna-Rosa 
Cisquella, Ferran Rañé i Teresa 
Vallicrosa. Música: Joan Vives. 
Coreografía: Anna Briansó. Es
cenografía i vestuari: Isidre 
Prunés i Montse Amenos. Guió, 
adaptació i direcció: Joan L. 
Bozzo, Anna-Rosa Cisquella, 
Miquel Periel i Ferran Rañé. 
Teatre Victoria, Barcelona, 
11 d’octubre.

Arran de l’estrena a Barcelo
na, al Grec 83, ja vam comen
tar aquest espectacle («Serra 
d’Or», octubre 1983). Si, com 
esperem, manté la mateixa qua
litat que a l’estiu, us el reco- 
manem. I aprofitem per a fer 
una menció de la música, que 
aleshores no vam comentar: la 
partitura de Joan Vives, amb 
cangons de qualitat i d’altres 
molt comerciáis, respon perfec- 

Glups!, un espectacle musical recomanable.

tament al sentit de l’obra i li 
dona brillantor.

CARME BARBERA

L’AUCA DEL SENYOR RUS1ÑOL 
d’Agustí Soler i Mas. CoHectiu 
d’actors manresans. Espai es- 
cénic i direcció: Carlos Lasarte. 
Teatre de l'lnstitut Francés, 
Barcelona, 15 d’octubre.
Un treball deis alumnes d’un 
curs d’interpretació. Si bé ar
renca d’una ¡dea interessant, el 
muntatge topa amb tres dificul
táis: un text que perd agilitat 
només passats cinc minuts, una 
interpretació irregular i una du
rada excessiva. Les bones in- 
tencions i algún encert en el 
plantejament, que no arriba a 
ser desenvolupat, serveixen si 
més no per a donar a conéixer 
algún nou valor en el camp de 
la interpretació. — C. B.

(Fotos: Barceló.)


