
cació si fossin destináis a la 
urgent modernització del Palau 
i del Liceu. Hi ha alguna cosa, 
pero, que no diu ningú: sota 
les invocacions técniques i de 
servei a la ciutat, es mou una 
sorda batalla d’interessos i 
d’hegemonies. Lamentablement, 
les nostres miilors expectati- 
ves culturáis són sacrificades 
sovint a ambicions mesquines.

TORNEN ELS FESTIVALS

Fins al moment de redactar 
aqüestes notes no ha estat pu
blicada cap informació conjun
ta sobre els nombrosos festi- 
vals de música previstos per a 
aquest estiu. Sembla que, com 
de costum i exceptuant uns 
pocs casos exemplars (Cada- 
qués, Cantonigrós, Grec de Bar
celona, Orgues de Catalunya, 
Santes Creus, Torroella de 
Montgrí i algún altre), impe
rará la improvisació. Prescin- 
dint de les possibles sorpre- 
ses, el panorama va prenent un 
aspecte bastant repetitiu alho- 
ra que poc sistemátic. Celebra- 
ríem equivocar-nos. — D.

(Fotos: Barceló.)

LES ESTRENES

LA BOQUETA AMPLIFICADA 
de Caries Santos. Intérprets: 
Toni Jodar, Tina Erenhaus, Car- 
tes Santos, Lulú Martorell, Paca 
Rodrigo, Toni Sevilla, Marta 
Molins ¡ Jack Vickland. Dis- 
seny de Hums: Cese Gelabert. 
Filmació: Jordi Cadena. Came
ra: Lloren? Soler. Ajudant de 
direcció: Montse Colomé. Di- 
recció: Caries Santos. Centre 
Dramátic de la Generalitat de 
Catalunya, Cicle de Teatre 
Obert, Alianca del Poblenou, 
Barcelona, 21 de maig.
Els treballs de Caries Santos 
sempre s'han de comparar amb 
d altres treballs de Caries San- 
Os- Així ens adonem del seu 

lent procés investigador, de 
l'abast de cada una de les se
ves proves. En aquesta propos
ta del Teatre Obert, Santos ens 
presenta tot un joc de sons 
quotidians dissociats de les 
imatges que els produeixen. 
És com si contempléssim una 
sessió de doblatge de cinema 
o de televisió. Els sons —i 
alió que els produeix— tenen, 
així, un protagonisme absolut 
i apareixen amplificáis sonora- 
ment i visual. La boqueta am
plificada és un pas més en el 
treball investigador de Santos; 
cal que, aviat, deixi aqüestes 
accions-prova per tal de bastir 
un gran espectacle que siguí 
la síntesi de totes aqüestes 
propostes parcials.

K. K. Espectacle de Jordi Roco
sa. Text: Joan M. Minguet. Mú
sica: Tito Peláez. Técnic d’en- 
registrament i llums: Roma 
Martínez. CoHaboracions: Ab- 
dó Martí, Xavier Juez, Joana 
Sánchez, Andreu Agüera i Joan 
Tarrida. Guió, interpretació i 
direcció: Jordi Rocosa. Congrés 
Internacional de Teatre de Ca
talunya, Metrónom, Barcelona, 
16 de maig.

Interessant proposta de Jordi 
Rocosa, que apareix amb totes 
les virtuts i tots els detectes 
d’un primer espectacle. Treball 
d'investigació sobre les própies 
possibilitats gestuals i de mo- 
viment corporal i sobre el so 
i la veu, que vol dir massa co
ses alhora i es perd una mica 
en reiteracions i precipitacions. 
Les ganes de buscar una origi- 
nalitat en el plantejament li 
resten forga per a consolidar i 
travar el tractament dramátic. 
Tanmateix, Jordi Rocosa és un 
nom a no perdre de vista.

EL ROMANCERO DE EDIPO. 
Intérpret: Toni Cots. Direcció: 
Eugenio Barba. Congrés Inter
nacional de Teatre de Catalu
nya, Metrónom, Barcelona, 
23 de maig.

Des de l’Odin Teatret d'Euge- 
nio Barba, Factor catalá Toni 
Cots emprén una aventura en 
solitari amb una nova teatralit- 
zació del mite d’Edip. Cots i 
Barba s’han acostat a Edip amb 
la sensibilitat a flor de pell, 
han utilitzat les més variades 
técniques dramátiques —en bo- 
na part de procedéncia orien
tal—, i han obtingut, així, una 
revalorització del gest, de la 
simbologia —utilitzada aquí gai
rebé de manera litúrgica— deis 
objectes, i de les flexions i les 
possibilitats de la veu. La refle
xió de Cots sobre el tema es 
clou en arribar a Antígona i 
qüestionar el valor de la seva 
acció davant el poder de 
Creont. D’una forta eficacia, 
aquest espectacle és dirigit,

La boqueta amplificada, un pas més en el treball investigador 
de Caries Santos. (Foto: Barceló.)

sobretot, a públics d’estudiants 
sud-americans.

ORFEO. Espectacle ideat, rea- 
litzat i dirigit per Michael Ma- 
tou. Congrés Internacional de 
Teatre de Catalunya, Metró
nom, Barcelona, 30 de maig.
Amb ¡'estética popularitzada 
pels espectacles de Lindsay 
Kemp —blancs, fums, gases, 
illuminació espectacular—, Mi
chael Matou ha muntat un es
pectacle que, tot i teñir un in
terés visual evident, no en té 
cap de dramátic, i la mitja hora 
de duració es converteix en 
una mena de joc gratuít, lleuger 
i esteticista, d’aire decadent, 
excessivament imitatiu.

VARIA

IV CICLE DE TEATRE DEL TEI 
DE SANT MARCAL AL TEATRE 
MUNICIPAL DE GIRONA
S'ha esdevingut entre el 16 i el 
30 de maig, amb dos especta
cles del Talleret de Salt i tres 
del TEI de Sant Marcal. Cada 
any el cicle representa la 
culminació d’un treball obscur 
i poc agra'ít, fet durant el curs. 
Hi presentaven La cantant cal- 
ba d'Eugene lonesco; L'home 
de la flor a la boca de Piran- 
dello, en versió de Coia Cabré; 
Coses de l’amor de Thorthon 
Wilder, en traducció d'Artur 
Trias; Textos de fíicard III de 
Shakespeare, en versió de Pep 
Cruz, i Tres actors, un drama 
de Ghelderode, també en ver
sió de Pep Cruz. D'aquestes 
obres, n’han fet més de 250 re- 
presentacions en 29 centres de 
BUP i FP de les comarques gi- 
ronines.

CONVERSES DE MAGIA
UN ART SILENCIOS
La Fundació Caixa de Pensions 
oferí, durant el mes de maig, 
un curs de sis sessions sobre 
l’art de la magia, una reflexió 
sobre el seu desenvolupament 
des deis orígens fins ais nos- 
tres dies. Les sessions, a car
ree de La Capsa Mágica, eren 
illustrades amb petites demos- 
tracions, projeccions, vídeos, 
mostra d'objectes, i s’ordena- 
ren segons els títols següents: 
«Origen i branques de la ma
gia», «L’illusionisme a Catalu
nya», «Els naips al servei de 
la magia», «Magia d’escenari», 
«Les grans illusions» i «El llen- 
guatge propi de la magia».

RODA D’ESPECTACLES
AL CARRER

La Roda, Espectacles Infantils, 
que ha desenvolupat una tas
ca de gran interés durant tot 
el curs, ha presentat, durant 
els mesos de maig i juny, 
sessions a Barcelona, l’Hospita- 
let, Badalona, Tarragona, Llei- 
da, Terrassa, Montornés del 
Valles, Santa Coloma de Gra- 
menet, el Prat de Llobregat i 
Cornelia. En aquests dos me
sos hi han participat: Abraca
dabra: Magic Ciro; Garigots: 
Aixó és la mar... de divertit; 
L'Espiadimonis: Histories d’un 
follet espieta; L’Arc en el cel: 
caneó i animació; Companyia 
de carrer Xip Xap: pallassos; 
Els Farsants: Farsa de Far- 
sants; La Saragata: caneó i ani
mació; Boni & Caroli: Velo- 
drums; Marduix: Romaneos de 
Lluna Plena; Artristres: L'ocell 
de la pluja; Arca: Secrets 
d'una galleda; Companyia ínfi
ma La Puca: pallassos; Mar- 


