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SE CONCEDIERON LOS PREMIOS
DEL X CICLO DE TEATRO LATINO

LA COMPAÑIA PROGLEMER-ALBERTAZZI,
TROfEO BARCELONA

Anna Pi-oclemer y Glorgio Alber-
tazzi han sido los grandes vencedo
res del X Ciclo de Teatro Latino, al
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serles otorgado el X Troíi o Ciudad
de Barcelona a la fonn: ción que
ellos encabezan, como mejor com
pañía, y los premios correspondien
tes a las más destacadas intei'preta-
ciones femenina y masculina.

El fallo correspondía darlo a los
críticos barceloneses de Pi'ensa y Ra
dio que, convocados por el Ayunta
miento de la ciudad, patrocinador del
ciclo, se reunieron ayer bajo la presi
dencia del teniente de alcalde don
Luis Asmarais y Ruiz de Larramendi;
Fueron quince los asistentes a la
primera votación, quedando después
reducidos a catorce por la marcha
de uno de los integrantes del jurado.

La votación estuvo plagada de in
cidentes, y se desaiTolló en un am
biente sumamente desagradable, que
obligó a diversas intervenciones con
ciliatorias del señor Asmarais. Cabe
destacar- que en dos ocasiones el
director del ciclo, don Xavier Regás,
presentó la dimisión de su cargo, y
que si finalmente reconsideró tal de
cisión fue debido a tma fórmula de
compromiso, otorgando un "Premio
extraordinai io " al director ar.gentino
radicado en Europa, Jorge Lavelli.
fórmula que fue aceptada a propues-

I ta del señor Manzano, critico de Ra-
I dio Barcelona, con un solo voto en
1 contra.

Del ambiente apasionado en que
se desarrolló la reunión, el resulta
do final de las votaciones da clara

I muestra, por cuanto sólo hubo un
1 premio otorgado por unanimidad, el
Ique correspondió a Fabián Puigcer-
Ibpr como autor de los bocetos de
decorados y figurines de "Semper
nunc". Y el premio a la mejor com-

Ipañía, es decir el Trofeo Ciudad de
I Barcelona se resolvió por un solo
Ivoto de diferencia, ocho contra siete,
I cuando en el jurado aún figuraban
(quince miembros.

Et fallo del jurado"
E! fallo del jurado, tal como quedó

redactado tras dos horas largas de
discusión, fue e! siguiente:

X Trofeo Barcelona, a la Compa
ñía Proclemer-Albertazzi, cié Roma,
por su representación de "Agamen-
none", de Vittorio Alfieri. Ocho
votos.

Obtuvo siete, votos la Compañía
"Théátre de lAtelter", de Ginebra,
que -había representado "Lui est
arrivé", de Miodrag Bulatovic.

Premio de Interpreatción femeni
na. a Anna Proclemer. {Jo?: su labor
en "Agamennone". Nueve votos.
Obtuvo cuatro votos Catherine Hu-
beau por "L'F-.té" .y uno Dora San-
tacreo, por su participación en el
"Programa Joan Brossa".

Premio de interpretación mascu
lina, a Giorgio Albertazzi, por su
trabajo en "Agamennone". Nueve
votos. Lograron cuatro votos Armen
Godel y Dominíque Catton. en forma
mancomunada, por "Lui est arrivé".
Y un voto Romain Weingarten, por
"L'Eté".

Premio de dirección a Ricard Sal-
vat, por su montaje -de "Adriá
Gual i la seva época". Ocho votos.
Obtuvo seis votos Jorge Lavelli, por
"Lui est arrivé". Esta decisión fue
la que motivó la dimisión del señor
Regás. en manifiesto desacuerdo con
la decisión del jurado. La votación
se repitió, dándose de nuevo el mis
mo resultado. Y de ahí salló la ya
mencionada decisión de compromi
so de dar un "Pi-emio extraordina
rio" al señor Lavelli.

Premio de escenografía, a Fabián
Puigcerbev, por su labor en "Semper
n\mc", por unanimidad.

Y premio de interpretación espe
cial, a Elisenda Ribas, por su labor
en "Adriá Gual i la seva época",
ocho vdtos. Cinco votos apoyaron el
conjunto de actores del "Theatre de
l'Atelier", de Ginebra. Y un voto
quedó en blanco.

Así se concedieron los premios del
Ciclo de Teatro Latino con-espon-
dientes a su décima edición, cele
brada durante las pasadas Fiestas
de la Merced. A través de una de las
reuniones más iitsólitas y desagra
dables a la que nos ha sido dado
asistir.

Salvador Gorberó



LOS TEATROS INDEPENDIENTES DE BARCELONA
Durante la presente temporada los Teatros Independientes de Barcelona abandonarán el centro de la ciudad,
que se les ha hecho económicamente inaccesible, y se trasladarán colectivamente, llevando consigo a su
«nuevo público» a Pueblo Nuevo, a «L'Alianca». Esta retirada, con lo que tiene de exilio voluntario, repre
sentará, además, un servicio y una efemérides importantes en la historia social de aquella popular y progre
sista zona de la gran ciudad. En nuestra imagen aparecen reunidos los directivos Gas y Munné (de «Gogo»),
Zabalbescoa y Vizcaíno (de «Bambalinas»), Manuel Serra y Fabiá Pulgserver (del «Grup de Teatre Indepen-
dent del C.I.F.), Minoves y Aixelá (del «T.E.C. de Sant Lluc») y Teixidó y Bayona (de «El Camaleón»),
Los proyectos comprenden quince estrenos, y las sesiones comenzarán el dia 25 con cuatro representaciones

de «Les noces de Fígaro», de Beaumarchais, por G.T.I. (Foto: Barceló)



EL PRIMER PR£MI BERTRA-
NA. — El día primer de juny, es va
concedír a Girona el primer Premi de
NoveHa Prudenci Bertrana. Va resallar
guanyador l'incansable i fabulós Ma
nuel de Pedrolo que, a part de la no-
veHa Estat d'excepció —la guanyadora—
presentava encara una segona noveHa
Si són roses floiiran. I va disputar-li
la votacíó final PajauTes dY)potoD d
ven de la qual és autor una persona
entranyablement Hígada a la nostra re
vista, Avelí Artís i Gener, per ais lectors
potser més fácilment identifícable peí
pseudónim «Tisner» que fa anys i anys
va fer popular.
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Integraven el jurat, la filia del no-
veHista que dóna nom a la recompen
sa, Aurora Bertrana, i c!s senyors Mau-
rici Serrahima, Joan Teixídor, Joaquim
Molas, Jossp M. Solá i Camps, Modest
Prats i Félix Caselles i junt amb les
obres de guanyador i finalista, van
aribar a les darreres votacions, textos
de Joaquim Carbó, María del Came
Ribé i Ramon-Terenci Moix.
El «B^r.rana» ^ va donar en el

IranMurs d'una festa dins el patró ja
tradicional —una tradició de vint anys—
deis premis literaris a casa nostra. La
novetat, substancial, consistía en e¡ fet
que aquesta vegada el premi havia fugit
dj l'drbita barcelonina, com una nova
IHustració d'un procés de descenlralit-
zació que tothom coincídeix a consi
derar molt saludab-e. Aquesta és una
qüestió forfa aleatória, i per aquest
mateix motiu potser tampoc no val
massa la pena de sotmetre-la a debat.
La materíalitat que els premis optin
per tal o tal altra geografía aporta,
evidentment, uns elements de novetat
formal. De toda manera, la solidarilat
en l'interés per l'aventura literária en
catalá, no está a mercé del fet que
els premis siguin més o menys ítine-
rants.^ Segur, que des de Girona se
segueixen amb el mateix interés els pre
mis de Santa L'úcia, com ara aquest
Prudenci Bertrana ha estat seguit amb
apassionament des de Barcelona. I si,
realment, aixó significa un ferment dé
revitalització o desvetllament, si és que
cal aquest suport material de la cele-
bracíó de la festa en els mares més ido-
nis de; país, benvinguda siguí la des-
centralització i no en parlem més.

Arran de la nit del «Bertrana» arriba
una noticia exceHent que és la de la
possible ampliació de la convocatória
a a^tres géneres literaris. La Comissió
organizadora sembla que ja té en ferm
el projecte de convocar noves recom
penses per a Ilibres de poesía i obres
de teatre. L'import del premi —aixó
fa impressió— ha estat recollit per subs-
cripció popular. Aixó sol faria Girona
mereixedora d'aquesta capitalitat literá
ria que amb tant d'escaCf ha víscut
aquests dies. — M. F.

JÜVEMUT A ElVISSA. — Actual-
ment a Eivissa té lloc la tercera Bien-
nal Internacional d'Art. La condició
per a poder prendre-hi part és no te
ñir més de trenta anys. Exactament,
vint-i-vuit. La primera Bienal va veu-
re una partícipació estiangera reduTda:
sis paisos. ta present mostra, la xi-
fra ha pujat a quinze. D'antuvi, eren
paisos d'área mediteriánia. Posterior-
mcnt s'aná ampliant i ara arriben
obres d'arreu del món. Aquesta Bien-
nal d'Eivíssa és única i va agafant vo
lada. E] seu comissari, Florenci Aman,
un barceloní que resideix a Madrid, hi
posa el máxim interés i una plena de-
dtcació i no ha d'estranyar que vagi
cnd'want.

Va escollir Eivissa quan se 1¡ presen
tó el problema de trobar el lloc on po
dría residir i afincar la seva manifes-
tació artística. Des d'Eivissa van dír
que hi estaven d'acord de seguida. Veie-
ren la importáncia que podía teñir per
a Tilla, la vínculació que en j'ordre cul
tural el fet reportava. Cada do^ anys,
dones, quan arriba el mes de maíg, la
Biennal queda muntada. De moment
necessita diversos locáis, ja que les
obres són moltes i no es troba la situa-
ció adequada. Aixó obliga a distribuir
els quadres per diversos llocs. La Bien-
nal es transforma en una séríe de mu-
seus monográfies.
A Tilla arribaren, per a aquesta Bien-

nal, més de mil obies. El comité de
se'ecció va fer una tria molt rigorosa.
En quedaren tres-centqs vint. Els crítics
que formaven el jurat, en nombre de
trenta-cinc, donaren els premis se-
güents: Gran Premi, al xilé Luis Hum
berto Pérez; Primer Premi rii pintura,
al cadaquesenc, estudíant a TEscola de
Barcelona, Joaquim Carbó; Segon Pre
mi, a Constantino García Ramos, de
Mí^drid; el Premi de la Crítica, al' pe-
ruá Ciro Palacios; el de gravat, a Tar-
gentina María Cristina Santander: el
d'escultura. a Teivissenc Miguel Mari
Torres i el premi d'Arquitectura al pro
jecte per a un coHegi Major que pr»-
'■ei'^aren "n crup d'esfudianls de TEs
cola de Madrid, sota el nom de Gnip
Sant Mateo. 1.a Biennal, acostuma a
retre homenatge, reunint obra antoló-
.nica d'un pintor que hagi estat vincu-
lat a Tilla. En aquesta oportunítat, a
la Cúiía s'exhibeíxen una série de
quadres de Laureá Barrau.

A Ei^'ssa. Texposició estará obcrta
fins a Toctubre. És un atractiu més
que s'ofereix al turisme. Després. una
selecció formada peis premis i les obres
més destacadas, viatiará per diversos
llocs d'Espanya i de Testranger. Fa poc
la premsa parlava que havien detingut
una colla de joves turistes per trá-
fic ds drogues. Cada any han d'esser
expulsats detritus d'arreu del món que
recalen a Eivissa. Ara. ioventut del món
sencer, alegre, deportivament, han por
tal les seves creacions artístiques a un
concurs internacional que cada dos
anys té com a marc el barrí vell d'Ei
vissa. tot esperant que es construeíxi el
museu d'art contemporani que aquesta
Biennal vol edificar a beneficí de la
ciutat — Joan GICH

UN ESCENÓCRAF EN PRIME
RA LINIA. — El procés evolutiu, o
destructiu —qui ho sap!— del teatre,
és perceptible globalment i afecta Tes-
séncía, la totalitat del fenom^ dramá-
tic. Peró afecta també tots els aspqc-
tes, diguem-ne accessorís o margináis.

Si fulícgem una enciclopédia del tea
tre —una enciclopédia tradicional—
potser ens sorprendrá de veure la gran
quantitat d'elements que fa quatre dies
eren consideráis de la més gran impor
táncia i que han passat rápidamc
automáticament a excrcii unes funcions
modestes i subsidáries. Entre aquests
elements, un deis més directament afec
táis, haurá estat l'escenografia. La
mort del realisme escénic decretava
—era fatal— la mort del realisme es-
ccnográfic. Pero emparat en los noves
concepcions dramátiques naixia un nou
sentit de la decoració, es reduta pot
ser la seva aparatositat, despareixiffl
les grans «machines» i els jocs de
mans de la perspectiva sobre paper pin-
tat, peró afloraven unes noves fórmu-
les, determinades sobretot per la preci-
sió d'una profunda i total comprensió
entre Tobra i els seus servidors comple-
mentaris, entre els quals l'escenografia
iuga un primer paper.

A casa nostra, que és un país amb
tradició escenográfica —Soler i Rovi-
rosa, Maurici Vilumara— la renúncia
ai repertori tiadicional havia represen-
tat, de fet, una mena iTextiiició de la
transcendéncia de Tescenógraf. El deco-
rat, Tambientació si voleu, es conver
tía en un element quasí negligible, ex
cepte en els casos —aillats— de recór-
rer a un pintor de renom per tal que
exercités a Tescenarí la seva més o
menys afortunada fantasía.

Tot aquest preánibul només és per
a dir la nostra convicció que ara, tor-
nem a teñir un escenógraf, auténtic
i vocacional. És un borne jove i es diu
Fabiá Puigserver. Nou anys d'estudíar
i  trcballar a Varsóvia —una ciutat en
la qual, dit siguí de passada, funcio
nen ininterrompudament 24 teatres—
han fet de Puigserver un expeit en to
tes le, técniqucs possibles. Conven?ut
que ell és el responsable de tota la vi-
s'ó plástica de Tescena, Puigserver ha
sabut trobar, en cada cas concret, el
ío exacta í precís que Tobra requería.
Un «Dorotea» a Castelldefels, els figu-
rins de «La primera história d'Esthei»,
«El porter» de Pintar, «Santa Jcana»
di Shaw, «La zapatera prodigiosa» que
va dirigir en Polis al Poliorama; Tes-
cmografia quasi arrevistada d'«Un tal
senyor Blot»; les esquemátiques estruc-
t'iies destinadas al teatre infantil de
TÓHba; Tambientació exacta, suggesti-
va i elegantíssima d'unes receñís «No
ces de Fígaro».

Fabiá Puigserver no desmenteix el
punt de vista d'Allio quan diu que un
decorat, pensat, sentit en termes de tea
tre, es converteix de fet en un espai
organitzat posat a la disposició del di
rector d'escena, de Tactor, del públic.
Peró Fabiá Puigserve no renuncia a
fer patent la seva preséncia que és
sempre i per damunt de tot, la fidelís-
sima comprensió de Tobra que serveix.
— M. F.

ALLÓ QUE LA NARRATIVA CA-
TALANA POT APORTAR AL CINE
MA. — Moltes vegades hem pensat que
Lan, o aventures d'un aprenent de
pilot, la noveHa que Caries Soldevila
escrivi per ais adolescents, hauria po-
gut éss^ una bona peHícula d'aquelles
que els amerícans, i potser encara més
els anglesos —recordem la versió d'A-
lexander Mack^drick d'cHuracá a Ja
maica», estrenada a les nostres panta-
lles amb el nom de «Viento en las ve
las»— sabwi fer tan bé, sense plányer-
hi res.

Els narradors catalans no són, potser,
els més bons del món. Peró són capa
dos d'escriure históries que podrien ser
vir perfectament de trama per a bones
peHicules. Benguerel, tan acurat en Te-
vocació d'ambíents, podría ésser portal
al cinema. La millor noveHa de Mer
cé Rodoreda, Aloma, conté tota una
peHícula. I hi ha cinema en tots els
Hibres de Lloren? Villalonga i en Ies
obres narratives de Josep M. de Sagar-
ra. Pedrolo —tan copiós— ha escrit
arguments' plens d'accíó, amb mrso-
natges densos que temptaríen qualsevol
actor. Potser esmentem massa noms i,
per aixó mateix, f^ més patent To-
blit de molts d'altres. Val a dir que
Túnica pretensió d'aquestes cites és de
mostrar que de gent capa? d'imaginar
coses no ens en falta. I que qui es po-
sí a pensar concretament en la litera
tura catalana moderna que li escaigui
de conéixer, s'adonará que es pot fer
cinema catalá amb una base argumen-
tal autóctona que —forqosament—,
atés el carácter de la nostra narrativa
en els darrers seixanta anys, té un mar-
cadissím carácter catalá.

Altiamcnt Isasi posseeix els drets ci-
nematográfics d'una noveHa de Vila-
Casas i d'una altra de Pedrolo, i és co
sa sabuda que Laura a la ciutat deb
Sanis, de Miquel Llor, templa mant
productor i que Joaquim Jordá i An
tón! Ribas, directors de cinema, volen
fer-ne, Tun i Taltre, una peHícula.

Peró encara queda el teatre catalá.
«Térra Baixa» ha estat dula a la pan
talla d'una vegada in'existeix fins
i  tot una versió mexicana on Pedro
Armendariz creá un Manelic amb bar-
ret ampie i pistola). Abans que Ar
mando Moreno rodés «María Rosa»
amb la seva muller Núria Espert —molt
abans!— Cecil B. de Mille s'havía en-
giponat a Hollywood, en temps del ci
nema mut, una «María Rosa» de la
qual modificó el final. Juli CoU, per
a «Distrito Quinto» s'inspírá en És
periilós fer-se esperar, de Josep M. Es-
pinás. Doménec Pruna féu, abans de
la guerra, «El café de la Marina», se-
gons una obra de Sagarra.

Peró tot aixó no vol dir gran cosa.
En realitat no existirá mai un cine
ma catalá fins que els diners catalans
es posin al serve! del cinema i siguin
utilitzats —sense que ningú que no esti-
m¡ el cinema en fiscaliizi Tús— per
la gem que entén de cinema. N'hi ha
molla. Són xicots que viuen allunyats
de les activitats publiques, que sacrifi
quen amb rábia llar vocació i que pen-
sen que és ben trist, tanmateix, que nin
gú no els vulgui ajudar. — PICAS.


