
tres capses i transformació am
bienta! del grup CAPS.A, inte- 
grat per Lola Albarracín, Bení- 
tez, Josep M. Calleja, Jordi Cu
yas i Jaume Simón.

Marcel Pey exposa a la sala 
Fortuny del Centre de Lectura 
de Reus els seus darrers tre- 
balls utilitzant com a suport la 
fotografía i el vídeo.

A la capella de Sant Joan de 
Vilafranca del Penedés, exposi- 
ció de «Cinc mestres de la foto
grafía catalana», amb obres de 
Zerkowitz, Pía Janini, Montser
rat, Pereferrer i Merletti.

A l'espai de la joieria J. Roca 
de Sabadell, obres de Gabriel.

Isabel Villar exposa el seu món 
mágic i nostálgic a la Sala Pe
laires de Ciutat de Palma.

A la capital italiana, la galería 
Due C¡ presenta obres recents 
d’Antoni Tapies.

Pintures de Jordi Rosés a la 
Galerie-Service de Ginebra.

Apelles Fenosa ha estat guardo- 
nat peí govern francés amb la 
Legió d’Honor. L'Ajuntament de 
Barcelona acaba d’adquirir l’es- 
cultura «Le beau pourchassant 
la tempéte», de Fenosa. per al

ESTRENES DE DESEMBRE
A L'HORA DELS JOCS de Roma 
Mahieu. Adaptació de Pere Ro
ca. Teatre deí Tret: Remei Bar
rio, Jordi Godall, Víctor Pi, Joan 
Llobell, Mercé Lleixá, GiseHa 
Krenn, Óscar Bosch i Leonardo 
Bronsten. Direcció: Jorge Vera. 
Sala Villarroel, Barcelona, de
sembre de 1982.
Amb aquest muntatge, estre- 
nat al darrer Festival de Sit- 
ges, el Teatre del Tret s’esfor- 
?a a explicar-nos una historia 
ben poc creíble: el líder d'una 
colla de criatures que juguen 
en un pare, amb una crueltat 
fura de mida, provoca enfron- 
taments, dirigeix el menyspreu 
collectiu envers els marginats 
del barrí i arriba a l’assassinat 
de la filia d'una prostituta. La

Dues de les peces de
Miquel Navarro exposades 
a l'Espai 10 de la Fundació Miró.

fons del Museu d'Art Modern.
A. S. i M. V.

inversemblanga de l’anécdota 
no está en la ¡dea que la cruel
tat humana ja es palesi a la 
infantesa, sino en el planteja- 
ment i el desenvolupament del 
tema, basats en premisses fal- 
ses. Fa l'efecte que Fautor, 
més que prendre model en un 
grup infantil, hagi triat casos 
particulars, que arriben a sem
blar patológics. En un pare pú- 
blic normalment concorren cria- 
tures d’un mateix barrí, que 
pertanyen a un mateix grup so
cial i cultural. Dins A l’hora deis 
¡oes trobem una barreja inex
plicable de converses petit- 
burgeses amb comportaments 
de barriades suburbíals. Tam- 
poc no són convincents uns 
personatges que es captenen 
com párvuls fent servir un llen- 
guatge d’adolescents, que ju
guen a uns jocs que no ho aca
ben d'ésser, o si més no que 
no són habituáis entre infants. 
Qui signa aqüestes ratlles ha 
vigilat moltes hores d'esbarjo 
al pati i pot assegurar que mai 
no ha vist un desordre lúdic 
com el que mostra a l’escenari 
el Teatre del Tret. És igualment 
equivocat l'estudi de la diná
mica de grup: És evident que 
els grups tenen un líder natu
ral, que sovint abusa del seu 
poder; és cert que les criatures 
tenen consciencia de classe i 

que, menats peí líder, fan befa 
d’aquells que creuen inferiors; 
pero ja no és tan cert que tot 
el grup es deixi maltractar cons- 
tantment sense unir-se contra 
el cap o, si més no, sense 
abandonar-lo. Més que més en 
un cas en qué, ultra crueltat, 
hi ha sadisme. Val a dir que 
una de les relacions més ben 
estudiades és la del germá i la 
germana, que s'ataquen o es 
defensen en funció de la situa- 
ció creada.

Tots aquests elements fan que 
l’obra esdevingui terriblement 
pesada, molesta i fins i tot, si 
atenem la reacció d’un sector 
del públic el día que hi vam as- 
sistir, risible. Voldria insistir en 
el fet que si el nivell socio- 
cultural i l'edat deis protago- 
nistes haguessin estat més 
clars, el muntatge hauria po- 
gut reeixir. Entre els actors que 
duen el pes de l’obra hi ha 
bons elements, que han dut a 
terme un bon treball. És difícil 
per a un adult mantenir-se una 
hora i mitja fent de criatura, i 
la majoria ho aconsegueixen, 
especialment Óscar Bosch i 
Mercé Lleixá. Leonardo Brons
ten está especialment bríllant 
en la interpretado del subnor
mal. Llástima que obra i mun
tatge enfosqueixin una bona 
tasca d'actors.

CARME BARBERA

MANICOMIO, peí grup El Tri- 
cicle: Joan Gracia, Caries Sans 
i Paco Mir. Teatre Regina, Bar
celona, 14 de desembre.

Al programa de má, El Tricicle 
diu que ningú no es posa d’a- 
cord a l’hora de qualificar l’es- 
pectacle: anti-mim, mim-clown, 
teatre gestual... Jo diría que 
és una mica de tot, pero bási- 
cament un espectacle. Normal
ment anomenem així tot alió 
que és servit amb gran esce
nografía, efectes de luminotec
nia sorprenents, molts actors 
i figurants, vestuari brillant i 
abundós... A Manicomio una 
cambra negra és l’escenogra- 
fia, hi ha tres actors amb un 
vestuari de quatre detalls, pero 
és un espectacle. Un especta
cle compost d'una successió 
de sketches lligats per uns al
tres que són les intervencions 
del presentador. És difícil ana- 
litzar el contingut de cada es
cena, perqué fet i fet ni en 
tenen ni El Tricicle ha pretés 
que en tinguin. La gracia de 
l'espectacle és a la forma. S¡- 
tuacions vulgars, quotidianes, 
treballades a fons; gestos, 
veus, paraules estudiats i po
tenciáis. Res no queda a l’at- 
zar. Hi ha una tasca d’interpre- 
tació, d'expressió corporal, de 
dansa, de gestualitat, d’obser- 
vació menada amb tota rigoro- 
sitat, i que tanmateix arriba 

fresca i ágil. Voldria esmentar 
especialment el sketch «Ecs» 
peí treball d’investigació plás
tica en les máscares, perfec- 
tament adaptades a la carica
tura de cadascun deis perso
natges,

L’éxit del públic féu prorrogar 
Testada d’Él Tricicle al Regina. 
Esperem- que puguin arribar a 
tots els racons de casa nostra, 
perqué, d'espectacles així, en 
voldríem veure més sovint.

C. B.

UBU REI d’Alfred Jarry. Traduc- 
ció de Joan Oliver. Teatre de 
TOcellot Negre: Pep Tarrago, 
Roser Tintó, Maite Gutiérrez, 
M. José Molero, Pep Mogas, 
MarceHí Puig, Joan Rocabruna, 
Jordi Conesa, Jesús Fernández 
i Jordi Llop. Direcció: Ever Mar
tín Blanchet. Centre de Teatre, 
Granollers, 4 de desembre.

Una nova versió de l’obra de 
Jarry forga fidel a l’original. Hi 
ha un treball d’actors prou in- 
teressant, si bé encara manca 
un poc de rodatge perqué l’es- 
pectacle prengui agilitat. L’Oce- 
llot Negre fa participar el pú
blic, i trenca així la barrera 
que es podría establir entre 
escenari i pati de butaques.

MARIA-ROSA FÁBREGAS

CYRANO DE BERGERAC d’Ed- 
mond Rostand. Versió lliure de 
Joan Borras i Damiá Barbany. 
Teatre del Confetti: Joan Bor
ras, Muntsa Alcañiz, Josep M. 
Lana, Boris Ruiz, Enric Serra i 
el Dr. Soler. Direcció: Damiá 
Barbany. Teatre Carpa, Barce
lona, 21 de desembre.

Presentado, ara a Montjuíc, de 
la versió de Joan Borrás i Da
miá Barbany sobre l’obra de 
Rostand, que ja havíem tingut 
ocasió de veure la temporada 
Grec-82. — M. R. F.

ELS PASTORETS

Seguint la tradició popular na- 
dalenca, Els Pastorets han arri- 
bat arreu del país. El Centre 
Dramátic de la Generalitat de 
Catalunya n'ha presentat una 
mostra al Teatre Poliorama de 
Barcelona. Hi foren presents: 
El bressol de Jesús de Frede- 
ric Soler, «Serafí Pitarra», a 
carree de l'agrupació teatral La 
Farsa de Berga; L'estel de Nat- 
zaret de Ramón Pámies peí 
Centre Parroquial de Sant V¡- 
cenc de Sarria, i Els pastorets 
o l'adveniment de l’infant Je
sús de Josep M. Folch i Torres 
per la joventut de La Farándula 
de Sabadell. A molts d’altres 
indrets també tingueren lloc re- 
presentacions de Pastorets i de 
pessebres vivents. — M. R. F.


