
ESTRENES DE
NOVEMBRE
LA DAMA ENAMORADA de 
Joan Puig i Ferreter. Versió 
de Guillem-Jordi Graells. Tea
tre de l’Escorpí: Carme For- 
tuny, Boris Ruiz, Pep Muñoz, 
Matilde F. Espín, Jordi Turró, 
Montserrat Miralles, Jordi 
Bosch. Escenografía i vestuari: 
Enríe Majó. Direcciói: Josep M. 
Segarra. Teatre Lliure, Barcelo
na, novembre de 1982.
Presentat al Lliure, aquest mun- 
tatge, que ja vam comentar en 
ocasió de l’estrena a Sitges, ha 
guanyat en ¡ntensitat dramática, 
i també hi ha estat afavorida la 
dicció deis actors. Tanmateix, 
ni la interpretació del protago
nista ni l’enfocament general 
de -lobra, estilitzat per evitar 
el to melodramátic, no es cor- 
responen amb la ¡ntensitat de 
les passions ni amb la riquesa 
del diáleg. Hauria ca'lgut, pot
ser, una major fidelitat a l’es- 
perit del text.

JOSEP-FRANCESC DELGADO

PIFLIS UND KULTURA. Taller de 
mim i de teatre contemponani: 
María Escobedo, Miquel Espino
sa, Martín Gómez, Dolors Gu
tiérrez i Jordi Loza. Direcció: 
Martín Gómez. Casal d’Hosta- 
franes, Barcelona, 12 de no
vembre.
Espectacle de ficció futurista 
en qué els personatges, allu- 
nyats de la ciutat a causa d’una 
guerra, reben les pressions de 
la nova civilització ciutadana 
que vol ¡ntegrar-los, no manca 
d’imaginació ni d’humor, tot i 
que alguns acudits no arriben 
a ser copsats peí públic. Aixó 
ocasiona algún sotrac en aques
ta obra de creació col-lectiva 
que peí febrer i peí marc es 
presentará a Terrassa i a Sa- 
badell. — J. F. D.

FOOLSFIRE: Bob Berky, Fred 
«Garbo» Garver i Michael Mos- 
chen. Teatre Regina, Barcelona, 
24 de novembre.
Excellent espectacle de mim, 
humor, malabarisme i prestidi- 
gitació. Onze números, repre
sentáis en solitari o per dos 
o per tots tres personatges, 
amb extraordináries exhibicions 

de mim —com en el de l’orni- 
tóleg o el del gimnasta— o en 
els quals l’habilitat del mala
barista —Pilotes-2— esdevé art 
en el sentit més pur i elevat 
del mot. — J. F. D.

CRAC. Companyia Cvoci: Milos- 
lav Horacek i Antonin Klepak. 
Direcció: Frantisek Pokorny. 
Teatre Carpa, Barcelona, 16 de 
novembre.
La companyia txeca Cvoci ha 
estat i’encarregada d’inaugurar 
un nou espai teatral barceloní, 
l’envelat installat al costat de 
les fonts de MontjuTc. El Teatre 
Carpa resulta simpátic i agra
dable, tot i que un xic apartat 
del centre de la ciutat. L’espec- 
tacle, Crac, tot un encert: un 
intent d’aprofundir en les rela- 
cions humanes, sense oblidar 
en cap moment l’humor, a tra
vés del mim. A partir d’una 
anécdota senzilla —dos conduc- 
tors d’automóbil són hospitalit- 
zats després de sofrir un acci- 
dent—, i només amb la gesticu- 
lació i els sorolls que emeten 
els actors, amb l’ajut deis ob- 
jectes possibles en una habita- 
ció d’hospital, assistim al nai- 
xement de l’amistat entre dos 
homes, amb els records de la 
infantesa i l'imaginari trasllat 
d'actors i públic a paratges allu- 
nyats en l’espai i en el temps. 
Quan s’han guarit, pero, i l’in- 
terrogatori que ha d'aclarir les 
causes de l'accident els retorna 
al present, tots dos voldran te
ñir raó i s'abraonaran en una 
baralla que els tornará a dur a 
l’hospital. Tot pot recomendar. 
El públic connectava sense cap 
dificultat en aquest espectacle, 
recomanable i forca interessant 
també des de l’aspecte técnic.

MARIA-ROSA FABREGAS

UBU REI d'Alfred Jarry. Daggi- 
de: Antonio Lopresti, Beppe 
Randazzo, Edi Spendale, Ricardo 
Morichelli, Giovanna Brancato, 
Gabria Guccione, Leontine Re- 
gine, Raffa d'Avella i Sara Ca
pillo. Teatre Carpa, Barcelona, 
30 de novembre.
Ha estat la segona vegada que 
es presentava a Barcelona el 
grup Daggide, de Sicilia, i en
cara en conservávem el bon 
record de l’actuació anterior, 
per les festes de la Mercé de 
1980. La utilització que fan de 
l’espai és forca interessant, si 
bé aixó no és prou per a man- 
tenir l’interés d’un espectacle 
que té poc a veure amb el text 
de Jarry. Sembla que, amb el 
temps, s'hagin anat decantant 
cap a l’acudlit fácil, oblidant la 
subtilesa de la ironía. Un Ubu 
rei, dones, que ha perdut molts 
deis seus valors, tot i que en 
resta un gran trebal! técnic per 
part deis actors.—M. R. F.

LA VENTURA DE PINOTXO de 
Jaume Melendres, a partir de la 

noveHa de Cario Collodi. U de 
cuc: Lluís Llimargues, Jaume 
Grau, Gemma Martí, Víctor F. 
Suáñez, Isabel Torres, Armand 
Quílez i Mercé Camprubí. Mun- 
tatge i direcció: Francesc Al- 
borch. Lluísos de Grácia, 6 de 
novembre.
En aquest muntatge d’una ver
sió lliure de l’obra de Collodi, 
hom ha utilitzat un sistema 
áudio-visual que permet de can- 
viar l’espai i de fer aparéixer i 
desaparéixer personatges d’una 
manera tal que no hauria estat 
possible amb altres mitjans. 
Al programa de má, el director 
mateix diu que La ventura de 
Pinotxo vol ser un espectacle 
totalizador: de fet, reíx a man- 
tenir durant dues hores l’aten- 
ció de la quitxalla, que es di- 
verteix veient dalt l'escenari un 
personatge que li és tan cone- 
gut. — M. R. F.

MALIC I LA FONT DE L’ETERNA 
JOVENTUT, per La Fanfarra. 
Manipulació: Mariona Masgrau, 
Eugenio Navarro i Kiko Gutiér
rez. Veu i música: Antoni Rum- 
bau. Llums: Kiko Gutiérrez. Bar
celona, Fundació Miró, novem
bre de 1982.
L’interés de l’espectacle está 
tant en la historia —una aven
tura clássica de Malic, l'heroi 
de la majoria d’espectacles de 
la Fanfarra— com en la com- 
binació de técniques diverses, 
des de marionetes de fil fins a 
gegants, amb un seguit de tro- 
bailes estétiques que fan l’es- 
pectacle atractiu per a menuts 
I grans. La representació fa re
cordar els inicis del grup, al 
carrer; presentada en una sala 
tancada, pero, guanya en recur
sos acústics i visuals i permet 
de seguir mi'llor la historia i 
d’apreciar en detall la tasca de 
recerca estética.

CARME BARBERA

EL CICLE DE
«CAVALL FORT»

ANAUAKA: TRES I UNA EN LA 
LLUNA, per PTV, Gran compa
nyia de clovms La Inestable: 
Francesc Alegre, Rafael Contre- 
ras. Empar Major i Eduard Za- 
manillo. Textos: Eduard Zama- 
nillo. Músic: Janto Gil. Esceno

HftlB CALCÁTS POCH

CALCATS DE QUALITAT I COMODITAT 
PER A TOTHOfA
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grafía: Vicent Jarques i Fran
cesc Alegre. Decoració: Fermí 
i Francesc Alegre. Figurins: Isa
bel Requena. Vestuari: Sacra- 
ment Tormo i Enríe García. IHu- 
minació: Francesc Alegre. So: 
Enríe Partegás. Fusteria: Vicent 
Albors. Barcelona, Teatre Ro
mea, 14 de novembre.
Ambientat al circ, tan atractiu 
per al públic infantil, l’especta- 
cle transcendeix la simple anéc
dota: analitza el món deis 
clowns i, d’una manera clara i 
crítica, les relacions entre els 
adults i els infants. Hi era ben 
present el tema de l’ensenya- 
ment en una llengua que no és 
la propia, tocat amb una ironía 
que potser no va ser prou cop- 
sada peí públic: calía teñir en 
compte la anormalitat que en
cara patim, i més encara ai País 
Valenciá. La interpretació, ex
cellent, amb una professionali- 
tat no gaire freqüent ais espec- 
tacles per a nois i noies.

C. B.

LA PRINCESA EMBRUIXADA de 
Gabriel Janer Manila. Cucorba: 
Jeroni Cerdo, Gabriel Gamundi, 
Francesc Aguiló, Rafael Ramis 
i Margalida Pericás. Músics: 
Kake Portas, Josep L. Oliver i 
Miquel A. Oñate. Maniquins: 
Jaume Picó, sobre origináis de 
Ritch Miller. Dissenys: Ritch 
Miller. Realització del vestuari: 
Gaspar Aguiló, Joana M. Gui- 
nard i Dolors Modista. Llencols: 
Joan Guerra. Marines: Wilfried 
Borowsky. Cap de somera: Ma- 
teu Forteza. Teresetes: Pomme 
d’Api.
Un conte de Janer Manila amb 
un final no gens convencional: 
no es desfá l'encantament, sino 
que l’heroi s'estima més ser-ne 
víctima ell mateix, per amor a 
la noia amb cap de somera. 
L'escenificació és duta a terme 
amb simplicitat, a partir d’una 
arrencada un xic lenta, i asso- 
leix moments veritablement má- 
gics, ais quals no són gens es- 
tranyes la interpretació de Fran
cesc Aguiló i Rafel Ramis i la 
música en directe. A remarcar 
la bellesa de «La historia de la 
jovencana que es transformó 
en arbre» a cárrec del grup de 
teresetes, que nosaltres ano- 
menem titelles. — C. B.


