
jnfatigable, guanyador consu- 
mat de premis teatrals, ha vist 
molt dificilment representats els 
seus textos. Ara ha pogut donar 
a coneixer aquest exercici en el 
qual desenvolupa un singular 
dialeg entre un actor i un critic, i 
que es, a mes d'un joc teatral 
agosarat, el pretext per a posar 
sobre la taula una bona colla 
dels fantasmes de l’autor. Tan- 
mateix Abelian no acaba de ce- 
nyir la seva proposta i els temes 
van i venen i, fins i tot en alguns 
moments, cauen en la caricatu- 
ra, sense arribar a prendre I'es- 
pectador. L'atmosfera que Jau- 
me Melendres, amb I'ajut d'An- 
dreu Rabal i Xavier Clot, ha 
volgut donar a I'accio s'ha vist 
limitada per la dubtosa utilitza- 
cio de la banda sonora —prota- 
gonista en molts moments— i 
per una interpretacio irregular.

ELS SET PECATS CAPITALS 
DELS PETIT BURGESOS de 
Bertolt Brecht i Kurt Weill. Tra- 
duccid: Carme Serrallonga. In
terprets: Carme Sansa i Ave- 
lina Arguelles. Ballarins: Rosa 
Dachs, Toni Gomez, Anna M. 
Madaula, Rigoberto Polop, Tere
sa Prastitis, Jordi Puigdefabre- 
gas, Joaquim Sabate, Miguel 
Vazquez. Cantants: Alfonso Ale
gre, Joan Crosas, Francesc-Xa- 
vier Ribera, Manuel Valdivieso. 
Musics: Joan Plaja, Pere Barda- 
gi, Sara Bolanos, Francesc Bor- 
rull, Enric Ponsa, Montserrat 
Vallve, Jordi Ventura. Direccio 
musical: Miquel Gaspa. Esceno- 
grafia i illuminacio: Josep M. 
Espada. Regidor: Marti Galindo. 
Coreografia: Avelina Arguelles. 
Direccio: Carme Sansa. Barcelo-

Dagoll Dagom obte un nou exit 
en encarar-se amb una 
comedia musical 
paradigmatica: El Mikado.

na, Grec 86, Casa de la Caritat, 
26 de juliol.

En aquest voluntarios treball de 
Carme Sansa i Miquel Gaspa, de 
bona factura i d'uns bons resul- 
tats globals, hi ha, per mi, Terror 
basic de les coreografies d'Ave- 
lina Arguelles. Aquest «ballet 
amb cangons» que Kurt Weill 
crea, a Paris, per a Les ballets 

1933, ja te prou elements narra- 
tius en els textos de Brecht per- 
que hagin de ser il-lustrats amb 
coreografies «mimiques». Aveli
na Arguelles ha marginat el po- 
der expressiu de la dansa, amb 
el seu llenguatge concret, i no 
s'ha plantejat la coreografia d'u
na manera total. Pas a pas ha 
resseguit cada «pecat capital» 
d'una manera plana i no ha 

assumit la responsabilitat de 
crear un ballet. Amb tot, cal dir 
que aquesta opcio de TArguelles 
es digna i no fa malbe la magni- 
fica feina de Miquel Gaspa, dels 
musics, dels cantants i de Carme 
Sansa, que aconsegueixen una 
bona qualitat en el muntatge. 
Es, nomes, una magnifica opor- 
tunitat perduda. — J. V. F.

(Fotos: Barcelo.)

El text de Joan Abelian, Eclipsi, 
es un joc teatral en el qual 
s’animen alguns dels fantasmes 
de I'autor.

Carme Sansa ha obtingut un 
muntatge de bona qualitat per 
a Els set pecats capitals dels 
petit burgesos.


