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cativa. Algunes irregularitats rítmiques 
no menysvaloren la globalitat de l’es- 
pectacle, ja que tots els elements que 
hi intervenen, des de la versió fins a la 
direcció, des de l’escenografia fins a 
la il·luminació i al vestuari, i al suport 
musical i interpretatiu de Tomàs Vila, 
són del tot coherents i faciliten el 
recital interpretatiu de Victòria Pena.

HOMENATGE A APEL·LES MESTRES. 
Selecció de textos, muntatge textual, 
interpretació i direcció: Carme Sansa i 
Núria Candela. Arranjaments musicals 
i interpretació a l'acordió: Pepita Pere-
lló. 'Barcelona, Teatres de l'Institut, La 
Cuina, 3 de novembre.

Vet aquí com amb pocs elements, 
però amb un tractament exquisit, hom 
pot construir un espectacle gratificant. 
Aquest «Homenatge», elaborat sobre 
la paraula del poeta, té la virtut de la 
senzillesa i de l’eficàcia. Acompanya-
des per la Interpretació acordionística 
de Pepita Perelló, Núria Candela i 
Carme Sansa hi aporten les seves 
peculiaritats interpretatives: la primera, 
més «rapsoda», més preocupada per 
trobar l’entonació que vehiculi el sentit 
precís i exacte de la paraula; la 
segona, més actriu, més decantada a 
trobar la sobreintenció global del text; 
ambdues, però, plenament identifica-
des amb l’autor homenatjat. Aquest és 
un espectacle d’una dignitat absoluta, 
essencialment didàctic, amb uns límits 
molt precisos, preparat amb amor i 
delicadesa i que compleix, amb es-
creix, la seva finalitat de divulgar i 
recordar la rica personalitat d'Apel·les 
Mestres.

PUTIFERI. Sobre una idea original 
d'Antoni Calderón, Jordi Fàbrega i 
Andreu Martín. Text-Diàlegs: Andreu 
Martín. Teatre de la Bohèmia. Disseny 
de vestuari: Vicenta Obón. Direcció: 
Sito Elías. Barcelona, Teatre Regina, 3 
de novembre.

Antoni Calderón i Jordi Fàbrega, 
que coneixíem per espectacles «mo-
saic» o de varietats, amb una forta 
dosi de mímica, als primers temps de 
La Cuina de l’Institut del Teatre, han 
muntat un espectacle àgil —potser un 
pèl llarg i reiteratiu— que, aprofitant 
les tècniques del vodevil i dels tòpics 
de la novel·la negra, recolza en el joc 
del fregolisme i fa passar una bona 
estona. Tres actors interpreten dotze 
personatges que fan una autèntica 
marató escènica, amb canvis continus 
de personatge i de vestit. La gràcia 
rau, precisament, en aquests canvis, i 
el text d’Andreu Martín, prim i sense 
complicacions, només vol facilitar 
aquest joc.

L’INTERCANVI de Paül Claudel. Tra-
ducció de Jordi Sarsanedas. Intèrprets: 
Mingo Ràfols, Lluïsa Castell, Enric 

Arredondo i Rosa Novell. Escenografia 
i vestuari: Jean-Pierre Vergier. Direc-
ció: Ariel García Valdés. Producció del 
Centre Dramàtic de la Generalitat de 
Catalunya. Barcelona, Memorial Xavier 
Regàs, Teatre Romea, 6 de novembre.

Ara Claudel ens arriba en una 
traducció treballadíssima de Jordi Sar-
sanedas. Aquella paraula, protagonista 
absoluta de Le soulier de satin, és 
aquí també protagonista. Les elucu-
bracions claudelianes s’encarnen ara 
en quatre únics personatges que no 
són res més que una partició de la 
personalitat del poeta i, per extensió, 
de qualsevol humà. Dubtes, desigs, 
inclinacions, certeses se succeixen en 
una mena de dialèctica que no és sinó 
un monòleg ininterromput. L'anècdota 
concreta de [intercanvi de les posi-
cions dels personatges, sense gairebé 
acció ni moviment escènic, és una 
simple base per a recolzar-hi el treball 
textual. Claudel elabora quatre tipus 
—quatre símbols— sobre els quals 
presenta la seva reflexió: Ariel García 
Valdés els respecta, manté la paraula 
en un primer pla, aprofita el joc 
simbòlic que els diversos nivells 
escenogràfics II permeten i ajuda els 
actors a trobar i a manifestar cada 
personatge. Tot i el bon resultat 
global, però, dubto que aquesta «in-
troducció» de Claudel a Catalunya 
sigui oportuna: l’entorn cultural i, 
d'una manera específica, l’ambient 
teatral del moment no l’afavoreixen 
pas. — J.V.F.

NOTES
DE TELEVISIÓ

LA TELEVISIÓ DE 
VALÈNCIA, L’ANY 1988

Segons que ha declarat la poc a un 
diari la directora general de mitjans de 
comunicació social de la Generalitat 
de València, Maria Carcia-Lliberós, 
amb la sortida a concurs de l’equipa- 
ment electrònic de TVV s’ha complert 
la promesa electoral de comprometre, 
abans del final de la legislatura, la xifra 
de quatre mil milions de pessetes, 
prevista per a engegar la televisió 
autonòmica de València. Diuen que el 
mes de juliol de 1988 podria comen-
çar a funcionar l’emissora. Benvingu-
da, doncs.

LATELE-MARATÓ 
DETVE

Sembla que —si els càlculs no 
fallen a darrera hora, com li ha passat 
altres vegades— des del programa de 
cap d’any Pilar Miró engegarà la 
«Tele-Marathon». Amb aquest nom es 

106 [938]


