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LES ESTRENES

EL FETITX1STA de Michel Tour
nier, traduccid de Jaume Melen- 
dres. Interpret: Josep Minguell. 
Direccio: Ramon B. Ivars. Barcelo
na, Sala Villarroel, 22 de maig.
Estrenat al Festival de Sitges 
d'enguany, on aconsegui el Pre
mi Artur Carbonell, aquest mo
noleg de Michel Tournier—ser- 
vit a traves del llenguatge pla i 
directe de Jaume Melendres— 
es tot un exercici interpretatiu 
per a Josep Minguell, el qual 
dona al personatge un contingut 
i una veracitat que justament el 
text, al final de la representacio, 
tracta de destruir. Mes preocu- 
pat —com el protagonists de 
I'obra— per I'embolcall que no 
pas pel contingut, Ramon B. 
Ivars s'ha dedicat mes a farcir de 
details alleugeridors el mondleg 
que no pas a reforqar el perso
natge.

ES PERILL6S ABOCAR-SE. Text 
i direccio: Hector Malamud i 
Cosmocdmics. Grup Cosmoco- 
mics. Barcelona, Sala Villarroel, 
8 de maig.
He trobat aquest espectacle pe- 
sat, reiteratiu i pie de topics. 
Com si els personatges no tin- 
guessin res a dir-nos, es lliuren a 
un seguit de gags, enfilats I'un 
darrera I'altre, que ni aporten 
res ni, aixd es pitjor, aconse- 
gueixen de fer riure.

LATERAL PAS, OPAL LOOP, SET 
AND RESET. Espectacle de dan- 
sa contemporania, per Trisha 
Brown Co. Barcelona, Mercat de 
les Flors, 13 de maig.
Sembla com si la dansa contem
porania que ens ve d'America es 
trobes en un atzucac i no sabes 
com sortir-se'n. M'ha fet I'efecte 
que Trisha Brown ha trobat i'ori- 
ginalitat de quatre o cine movi- 
ments i ha bastit tot el seu estil 
fent variacions sobre aquests 
moviments base. D'aquesta ma- 
nera, totes les peces s'assem- 
blen i, a mes, cadascuna s'allar- 
gassa sobre els mateixos efec- 
tes com si fos una espiral. Trisha 
Brown, d'una importancia deci- 
siva en els moviments avant- 
guardistes americans dels anys 
seixanta, sembla que s'hagi 
guedat embolicada en la seva 

mateixa recerca. Amb tot, no hi 
ha dubte que la seva visita ens 
ofereix un valor documental im- 
portantissim per tai d'entendre 
mes profundament el sentit i 
I'evolucio del postmodernisme 
america, el qual ha fet notar 
forqa la seva influencia en els 
nostres grups.

DIABLEGS II, sobre textos de 
Roland Dubillard. Traduccid de 
Joan Anguera. Grup I'Amanida 
Mobil, de Vic: Maria Codinachs i 
Lina Cunill. Direccio: Ramon Vi
la. Granollers, Cercle Cultural de 
la Caixa de Pensions, 31 de 
maig.
Aquest Diablegs II de I'Amanida 
Mobil, de Vic, va resultar gua- 
nyador del Premi Extraordinari 
Granollers, Teatre de Cabaret 
1986. L'espectacle recoiza en 
textos de Roland Dubillard —re- 
cordeu La casa d'os, que la 
Gabia de Vic presents a la sego- 
na Campanya de Teatre de «la 
Caixa» el 1980—, tot i que, com 
la mateixa Amanida Mobil apun- 
ta, Dubillard «hi posa la salseta i 
nosaltres mirem de fer lligar 
l'allioli». Dubillard coneix a fons 
I'ofici d'actor, «i aixo es impor
tant a I'hora de posar-se a es- 
criure per al teatre»; «s'interes- 
sa mes pel mon dels germans 
Marx que pel d'en Charlot».

VARIA

EL BALL DEL SANT CRIST
DE SALOMO

Fidels a una tradicio que han 
sabut fixar i mantenir, els homes 
i les dones de Salomo represen- 
ten, els tres primers diumenges 
del mes de maig, el seu Ball del 
Sant Crist. Cada any la histdria 
de Josep Nin i el Sant Crist 
trobat a la moreria engega un 
espectacle construit sobre la ba
se de la tradicio, pero que ha 
sabut adaptar-se als temps ac
tuals sense perdre aquell regust 
popular que el caracteriza. Pen- 
so en tants i tants balls parlats 
de la Catalunya Nova, i en espe
cial els de la conca del Gaia, que 
mereixerien cadascun un tracta
ment original que en potencies 
els valors i en redescobris la 
popularitat. L'exemple de Salo- 
mo —que ha aconseguit de pro- 
vocar nous estudis sobre el seu 
ball— es un model i un desafia- 
ment per a tots aquells pobles 
que son posseidors de docu
ments semblants.

COMPANIA ARGENTINA 
DETEATRO

El Centre Dramatic de la Genera-

Un cop mes la gent de Salomo ha tornat a representar 
el seu Ball del Sant Crist.
(Foto: Barcelo.)
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litat, al Teatre Romea de Barce
lona, va rebre la visita de la 
Compania Argentina de Teatro 
(29 d'abril - 4 de maig), la qual 
ens oferi dues obres perfecta
ment emmarcades en la realitat 
argentina actual, El viejo criado 
de Roberto Cossa i Made in 
Lanus de Nelly i Fernandez Tis- 
cornia. Totes dues obres refle- 
xionen amb forqa i conviccio 
sobre el proces politic argenti. 
La interpretacio i el muntatge 
eren plens de details; els actors, 
amb un joc stanislavsquia pro
fund, semblaven reviure la seva 
mateixa biografia i I'explicaven 
apassionadament, provocant so
bre I'espectador les emocions 
mes vives; mes si tenim en 
compte que moltes de les refle
xions que es feien els argentins 
les tenim encara molt a prop i 
sense resoldre.

RITUAL DE LARELIGIO 
HIPARXIOLOGICA

Aquest es el titol del drama liric 
de Francesc Pujols que el diven- 
dres 9 de maig s'estrena a Fi- 
gueres al Teatre-Museu Dali, 
dins el II Congres Internacional 
de la Llengua Catalans. La repre- 
sentacio fou presenciada per un 
public reduidissim, limitat d'an- 
tuvi, i protagonitzada per un 
unic actor, Toni Montal, que 
encarnava el sacerdot del Ritual.

MONTCADA
A XAVIER FABREGAS

Montcada i Reixac va retre els 

dies 9, 10 i 11 de maig un 
homenatge a Xavier Fabregas 
en record de la seva feina i de la 
seva activitat. El dia 9 s'inaugura

Montcada i Reixac ha 
recordat Xavier 
Fabregas.

una exposicio biografica, a la 
Fundacio Cultural, amb fotogra- 
fies, llibres, dibuixos i escrits. 
Despres, Francesc Candel i Her
mann Bonnin participaren en 
una xerrada-col-loqui. El dia 10, 
el grup de teatre de I'Associacio 
Benefico-lnstructiva represents 
una obra original seva, El nou 
rapte d'Helena, i el diumenge, 
dia 11, se celebra una competi- 
cio d'escacs, un joc que Xavier 
Fabregas havia practicat molt. 
Dins I'homenatge ha estat edi- 
tat, tambe, un llibre sobre el 
polifacetic escriptor, prologat 
per Joaquim Molas.

MARDUIXFADEUANYS

Els dies 16 i 17 de maig, Jordi


