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DELES
ESTRENES
TEATRE DE MASCARES I 
MOVIMENT.
Cee Booth i Albert Vidal van presen-
tar — Romea, 22-IX— l’espectacle 
del qual el títol encapçala aquestes 
línies. Albert Vidal no té res a veure 
amb el seu homònim que ha presen-
tat, a Barcelona, alguns muntatges 
a l’aire lliure i fou animador del «Deb 
Teatre», de vida efímera, que el juny 
de l’any passat ens oferí Contrapunt 
i L’excepció i la regla, de Bertolt 
Brecht, peces de les quals ens ocupà-
rem en aquestes pàgines. L’aclariment 
és necessari a fi d’evitar confusions. 
El currículum d’Albert Vidal ■— el crea-
dor de Teatre de màscares i movi-
ment— és tot un altre, ben atapeït 
d’activitats malgrat la seva extrema 
joventut. A setze anys formava part 
de la parella de pallassos «Maixi and 
Cardy», recorrent Andalusia, i ha 
practicat l’acrobàcia de circ. Va es-
tudiar mim a Londres amb Lilian 
Harvey i darrerament a París amb 
Jacques Lecoq. Fou a l’escola de Le- 
coq on conegué l’actriu anglesa Cee 
Booth, amb la qual ha format parella. 
Cee Boot és llicenciada per la «Lon-
don Academy of Music and Dramatic 
Art» i estudià dansa i pantomima 
india a Nova Delhi amb Tara Ramas- 
vanx. De retorn a Anglaterra ingres-
sà a la companyia del Teatre Royal 
of York i va passar després a la com-
panyia del Théâtre de la Clairière.
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ARTICLES DE QUALITAT

Cee Booth i Albert Vidal en un moment del seu Teatre de mascares i moviment.
(Foto: Barceló.)

Aquesta intensa activitat, símptoma 
d’una autèntica vocació, ha fet que 
ambdós actors posseeixin un excepcio-
nal domini de l’expressió corporal. La 
tècnica de Booth i de Vidal parteix 
dels supòsits d’Artaud i està íntima-
ment relacionada, per tant, amb les 
darreres sol·licitacions que han temp-
tat l’escena europea.
Tot el que hem dit fins ara no signi-
fica que Teatre de màscares i movi-
ment hagi estat un espectacle reeixit. 
Cal fer-li alguns retrets que semblen 
ben evidents: li manca un ritme de 
conjunt i un equilibri entre els diver-
sos sketchs que el componen. Sucum-
beix sovint a l’esteticisme per l’este-
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ticisme, com a Home i dona i Con-
te oriental, altrament dos sketchs 
ben resolts. En alguna ocasió el sketch 
no ultrapassa els límits d’un exercici 
d’escola ben fet: La flor, Mantega. 0 
es reclou en la banalitat d’un número 
de circ on, per damunt de qualsevol 
altra consideració, allò que compta 
és el gag: Louise, Els veïns. Amb tot, 
Teatre de màscares i moviment conté 
alguns sketchs on, a part la concep-
ció plàstica —cal remarcar la gran 
qualitat de les màscares tretes a es-
cena— o el pur joc, s’evidencien uns 
dots d’observació degudament posats 
al servei de la sàtira; així, a Tea 
at 5 P. M. on el ritme lentíssim sub-
ratlla la ridiculesa d’un ritus social 
que la banda sonora, amb les seves 
suggestives estridències, i els actors, 
amb llur mímica, s’encarreguen de 
destrossar amb evident sarcasme.

EL PREMI JOSEP MARIA DE 
SAGARRA, DECAPITAT.
El Josep Maria de Sagarra era un 
premi malalt. Ho era en la mesura 
que no facilitava als autors premiats 
l’accés a l’escenari, i, de vegades, ni 
tan sols a la lletra impresa. La pre-
cària situació del nostre teatre, que 
es debat entre unes empreses comer-
cials d’economia feble —i en general, 
d’una estretor de mires inconcem- 
ble — i un teatre independent que no 
aconsegueix de normalitzar-se — i 11 
per manca d’afany d’assolir-ho 
ha estat una de les causes de la fai 
de ressò d’un premi que, per la mo 
dèstia de la seva dotació economic , 
només podia aspirar a cridar late 
ció sobre un nom i una obra. U 
altra de les causes de la “desap 
ció” de les obres premiades no V 
ésser atribuïda a les limitacions 
nostre teatre sinó a inclemèncie 
tota una altra mena: així .A5?u,. , 
ha passat res, de Joan Soler i An
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