
goria internacional. Barcelona 
s’ha convertit en lloc de pas 
obligatori, cada dos anys, de les 
millors aportacions en el camp 
deis titelles, igual com Caen 
i Charleville-Méziérs (Franqa), 
Zagreb (Croacia) i Cérvia (Ita
lia). Ho poden confirmar les 
personalitats que hi han vingut: 
Alain Lecquc, director de la 
Biennal de Caen; Stefano Giun- 
chi, organitzador del festival 
Arrivano del Mare de Cérvia; 
Jacques Félix, secretari gene
ral de la Unió Internacional de 
Marionetistes (Unima-lnterna- 
cional) I director de l’lnstitut 
Internationel de la Marionnette 
de Charleville-Méziérs; Nicolina 
Giorgeva, directora del Teatre 
Nacional de Marionetes de Bul
garia, i Lilianne Morin, promo
tora de l’associació Marionet- 
tes du Monde.
Ara, si les institucions catala
nes garanteixen el suport eco- 
nómic, ja només cal solucionar 
problemes petits: concentrar 
geográficament els llocs de re-

ESTRENES OFF-BARCELONA

El mes de novembre ha estat 
época de presentació d’especta- 
cles realitzats sense el suport 
d'una previsló de representa- 
cions públiques que garanteixin 
llur difusió. Al Teatre Principal 
de Girona es presenta una am
biciosa versió de Fedra de Ra- 
cine, escenificada per Esteve 
Polis i amb un repartiment tan 
notable com Montserrat Salva
dor, Maria-Josep Arenos i Pep 
Munné, entre d'altres actors 
professionals. Després de les 
representacions d'un cap de 
setmana, l’espectacle resta ar- 
xivat a l'espera que un local 
barceloní l¡ doni la seva oportu- 
nitat. Més sort ha tingut la ver- 

presentació —potser al voltant 
deis dos teatres que té l’lnsti- 
tut del Teatre— per tal de faci- 
tar la creació d’un «ambient de 
festival»; fer arribar els espec- 
tacles a més ciutats; teñir més 
cura deis ideólegs i deis espe- 
cialistes estrangers; organitzar 
parallelament seminaris de re- 
ciclatge. Fins i tot es poden 
fixar nous objectius, com els 
que avancava Josep M. Carbo- 
nell, pedagog i actual director 
del Festival: «El festival hauria 
d’adquirir un carácter mediter- 
rani que el definís. Hauríem 
d’evitar programar només es- 
pectacles superfamosos. Cal 
potenciar l’aparició de nous 
grups i noves tendéncies, cal 
promoure tot alió que és obli- 
dat, tot alio que és nou i tot 
alio que suposi un revulsiu.» 
La ¡dea s’ho mereix, i ben se
gur que els professionals que 
treballen ais quasi quaranta 
grups de titellaires que hi ha 
a Catalunya hi collaboraran.
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sió d’EI casament deis petits 
burgesos de Bertolt Brecht, que 
estrena a Terrassa la companyia 
El Globus. Aquest muntatge, 
amb traducció de Feliu Formosa 
i direcció de Pau Monterde, po
drá comprovar la resposta del 
públic a la Sala Villarroel, de 
Barcelona, a partir del 16 de ge- 
ner. I cal fer esment d'una altra 
empresa ambiciosa que tampoc 
no ha estat gaire esbombada: 
l’escenificació de la versió ca
talana de Marta Caíala i Carme 
Miralda de La illusió cómica de 
Corneille, peí grup Spill, de Sa- 
badell, dirigit per Marta Catalá. 
Fins ara, aquesta adaptació de 
L'illusion comique ha estat re
presentada a la Universitat 
Autónoma de Barcelona i el 

passat mes de novembre a l’lns- 
titut Francés. — J. A.

PREMIS NACIONALS
DE TEATRE I DANSA
S’han fet públics els veredictes 
deis Premis Nacionals de Tea
tre i Dansa de 1984, concedits 
conjuntament per la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona.
El Premi Ignasi Iglésias, per a 
textos teatrals origináis i-iné- 
dits, dotat amb 500.000 pesse- 
tes, ha estat concedit a Joan 
Abellan per l’obra La ruta del 
salmo.
El Premi Josep M. de Sagarra, 
per a traduccions medites de 
textos teatrals al catalá, dotat 
amb 500.000 pessetes, ha estat 
concedit a Xavier Bru de Sala, 
per la traducció de Cyrano de 
Bergerac d’Edmond Rostand. 
També s’han concedit dos ac- 
céssits, dotats amb 200.000 pes
setes cadascun, a Rosa-Victoria 
Gras per la traducció de Feina 
a domicili de Franz Xaver 
Kroetz i a Joaquim Mallafré per 
la traducció de Qui a casa torna 
de Harold Pinter.
El jurat del Premi Adriá Gual, 
per a projectes de muntatge 
teatral, consistent en la inclu- 
sió del projecte guanyador en 
la programació del Centre Dra- 
mátic, ha decidit no atorgar-lo. 
El Premi Roseta Mauri, per a 
coreografies de dansa clássica, 
subdividit en dues categories, 
s’ha resolt així: el primer pre
mi, dotat amb 350.000 pessetes, 
el jurat ha decidit no atorgar- 
lo; el segon premi, dotat amb 
250.000 pessetes, ha estat con
cedit a Guillermina Coll per la 
coreografía Tres preludis de 
Mompou; i també s’han conce
dit dos accéssits, dotats amb 

100.000 pessetes cadascun, a 
Alvaro de la Peña per Con Schu- 
bert i a Giorgina Rigola per 
Opus.
El Premi Tórtola Valéncia, per a 
coreografies de dansa contem- 
poránia, dividit en dues catego
ries, s’ha resolt així: primer 
premi a Francesc Bravo per L. F. 
i segon premi per a Ramón 
Oller per Dos dies i mig.
El Premi Vicente Escudero, per 
a coreografies de dansa popu
lar, dotat amb 350.000 pessetes, 
no ha estat atorgat, i el jurat 
ha concedit un accéssit, amb 
150.000 pessetes, a Lluís Puig 
i Gordi per la coreografía de 
Jota de calcigar.
El Premi Ferran Sors, per a com- 
posicions musicals per a dansa, 
dotat amb 350.000 pessetes, ha 
estat concedit «ex aequo» a 
Benet Casablancas per la com- 
posició Harmonies banals i a 
Albert Sardá per L’ombra.
El Premí Aureli Capmany, per a 
investigacions sobre dansa ca
talana, dotat amb 250.000 pes
setes, ha estat concedit a Al
bert Cúbeles i Bonet per l’es- 
tudi La Moixiganga de Sitges: 
una visió des de la historia de 
l'art.
Els Premis Nacionals adrecats 
a reconéixer les aportacions 
més significatives deis profes
sionals de l’espectacle la tem
porada anterior (setembre 1983 - 
agost 1984), amb carácter hono- 
rífíc i consistents en una es
cultura dissenyada per Josep M. 
Subirachs, han estat concedits 
a: Anna Lizaran, el d’lnterpre- 
tació; Ramón B. Ivars, el d'Es- 
cenografia; Lluís Pasqual, el de 
Direcció; Sala Villarroel, el d'Ac- 
tivitats Teatrals, i al grup Heu- 
ra, el Premi Nacional de Dansa.
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