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CRONICA
DELES
ESTRENES
CARNESTOLTES, SETZE VOLTES

El 28 de setembre el Grup de Teatre 
GOC, d’Esparreguera, es presentà al 
Teatre Nou de la Passió, d’aquella po-
blació del Baix Llobregat, El muntatge 
escollit per a l’estrena, Carnestoltes, 
setze voltes, confegit amb textos de 
Josep Robrenyo, Abdó Terradas i po-
pulars del segle XIX, havia estat con-
cebut i escrit per membres del grup, 
ei qual treballa col·lectivament, sense 
fer constar als programes el nom de 
ningú; per aquest motiu no puc re-
collir aquí els dels actors que inter-
pretaren els papers principals, i si co-
nec el del director escènic, Francesc

El rei Micomicó, d’Abdó Terradas, dins Carnestoltes, setze voltes, pel grup GOC del 
Patronat de la Passió d’Esparreguera. (Foto: J. Serra.)

Castells, és perquè vaig tenir ocasió 
de parlar-hi uns moments abans d’ini- 
ciar-se la representació. Als progra-
mes, repetim-ho, només hi ha un pro-
tagonista: el Grup de Teatre GOC del 
Patronat de la Passió.
Els representants del GOC havien 
acudit a les reunions comarcals de 
teatre independent del Baix Llobregat

i a la trobada intercomarcal celebra-
da a Terrassa aquest estiu. El grup 
està format per una cinquantena de 
persones, el denominador comú de les 
quals és la joventut, i organitzat en 
diverses seccions —interpretació, de-
coració, vestuari, estudi de textos, et-
cètera— i treballava des de fa uns 
quants mesos en la preparació del 
muntatge que ara ha estrenat. El seu 
esforç pacient, abnegat, responsable, 
ara ha estat recompensat, amb es-
creix, per la qualitat de l’espectacle. 
A Carnestoltes, setze voltes hom ha 
aplegat fragments d’El sermó de les 
modes i d’El sermó de les murmura-
cions, de romanços de Josep Robre-
nyo, de començaments del XIX, d’El 
sarau de la patacada o Joan i Eulàlia 
(1825?), també de Josep Robrenyo, i 
d’El rei Micomicó (1838) d’Abdó Ter-
radas, a més de cançons, poemes i di-
tes de la tradició popular. Es tracta, 
doncs, d’un espectacle confegit amb 
materials de la primera meitat del 
segle XIX, que conté dues obres fins 
avui pràcticament oblidades per la 
nostra gent de teatre, i que ha estat 
pensat i aixecat a l’escenari amb una 
òptica rabiosament moderna, actual. 
D’aquesta manera els vells textos, prou

vàlids des d’un punt de vista de rigor 
tècnic —sobretot el de Robrenyo—, 
han estat potenciats i han acomplert 
la missió que cal exigir dels clàssics: 
la d’ésser-nos contemporanis.
La figura de Carnestoltes lliga les di-
ferents parts del muntatge i els con-
fereix una unitat d’intenció. El ninot 
presideix la desfilada grotesca que els

Carnestoltes, setze voltes. Entronització del 
Carnestoltes (foto: J. Serra).

homes fan en honor seu; en realitat 
hom procura traspassar-li les culpes 
pròpies per alliberar-se’n. Aquestes 
culpes poden ésser individuals, pures 
nicieses augmentades per la lupa d’una 
societat hipòcrita i puritana que fa 
escarafalls davant les debilitats del veí 
per oblidar les pròpies —aquest és el 
sentit en el qual són utilitzats els tex-
tos de Robrenyo— o col·lectives; per-
què la farsa d’El rei Micomicó, escrita 
per Abdó Terradas, federal de cor, fa 
més de cent anys, té un abast col·lec-
tiu amb un ressò d'una actualitat -in-
sospitada. Les evolucions de la cort 
micomicona, la figura del foll que es 
pren seriosament la burla de què és 
objecte però que té, en canvi, mo-
ments d’una lucidesa corprenedora, 
resulten d’una gran eficàcia. A la fi, 
la identificació' del rei Micomicó amb 
la figura del Carnestoltes solda la in-
tenció del muntatge. Amb l’enterra-
ment del ninot hom assoleix un dels 
moments més brillants de Carnestol-
tes, setze voltes; la ironia arriba al 
sarcasme a l’escena final, perquè el 
ninot que recull les increpacions d’al-
tri, que n’és la riota, es converteix en 
el mirall dels .-mateixos que el bescan-
ten, que pretenen d’esborrar llurs de-
fectes i mancaments i, incapaços de 
fer-ho, només aconsegueixen de re-
presentar un simulacre. Carnestoltes
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Dues escenes d’Una Roma per Cèsar, de Jaume Vidal Alcover, la novetat més rigorosa que oferia el Cicle de Teatre Llatí. 
(Foto; Barceló.)

serà enterrat i els homes .continuaran 
essent els mateixos. L’espectador, pe-
rò, té prou dades per a adonar-se’n; 
l’obra, mentre el divertia, li ha fornit 
motius suficients de reflexió.
La realització del Grup de Teatre GOC 
fou molt digna. Hom va haver de llui-
tar amb les dificultats d’un escenari 
immens, molt adequat per a les esce-
nes de conjunt, però incòmode per . a 
aquelles en què intervenien pocs per-
sonatges, sobretot perquè, per insufi-
ciències tècniques, la llum no podia 
ésser concentrada en un espai deter-
minat. Els actors es mostraren se-
gurs de lletra, i llurs moviments eren 
precisos, de tal manera que el ritme 
de l’espectacle fou mantingut sense 
defallences. És cert que alguns actors 
han de guanyar encara en desimbol-
tura i que hi ha elements de mecànica 
teatral que han d’ésser millorats. Pe-
rò cap dels inconvenients apuntats no 
és greu ni posà en perill la bona mar-
xa de l’espectacle. Carnestoltes, setze 
voltes és un dels esforços més seriosos 
i responsables que hem vist darrera-
ment per la consecució d’un veritable 
teatre popular. I val la pena de con-
signar que el públic d’Esparreguera 
hi acudí amb quantitat suficient per a 
omplir de fet l’enorme platea del Tea-
tre Nou, el qual, certament, no ha es-

tat construït pensant en les possibili-
tats demogràfiques de la vila.

EL XII CICLE DE TEATRE LLATI

Es fa difícil de parlar del Cicle de 
Teatre Llatí celebrat al Teatre Romea 
del 3 al 10 d’octubre. Unes quantes 
representacions contractades de ma-
nera precipitada entre les companyies 
que ofereixen unes pretensions econò-
miques més benèvoles difícilment po-
den constituir-se en Cicle. El fet que 
la subvenció de l’Ajuntament resulta 
ridícula, no acaba d’explicar-ho tot. Ja 
l’any passat ens meravellàvem de les 
propietats d’una subvenció que fa ele-
var al doble el preu habitual de la ta-
quilla sense que la programació pre-
senti gaires diferències amb la que ens 
oferiria un empresari sense subvencio-
nar. Posem un exemple: la «Compa-
nyia de Comèdies de Joan Capri» re-
sulta més cara per al ciutadà quan 
treballa subvencionada per l’Ajunta-
ment dins el Cicle de Teatre Llatí que 
no pas l’endemà, al mateix local i amb 
la mateixa obra.
De les set obres representades al Ci-
cle només dues mereixen un comen-
tari detallat: Ubu re (4 d’octubre), 
d’Alfred Jarry, que va presentar el 
«Centro Universitario Teatrale di Ge-
nova», perquè a part d’ésser el millor 
espectacle que hem vist es tracta d’u-
na estrena a Barcelona, i Una Roma 
per Cèsar (6 d’octubre), de Jaume Vi-
dal Alcover, presentada pel «Teatre 
Experimental Català»,, per ésser una 
estrena absoluta.
Ubu re (Ubu roi en l'original francès) 
ens arriba amb molts anys de retard: 
fou estrenat al «Théâtre de l’Oeuvre», 
que dirigia Alexandre Lugné-Poe, el 10 
de desembre de 1896. Adrià Gual degué

Ubu roi, d’AIfred Jarry, ha arribat a la 
nostra escena en versió italiana.
(Foto: Barceló.)

tenir-ne referències ben aviat, car amb 
motiu de les seves primeres estades 
a París tingué relació tant amb Lug-
né-Poe com amb Fermin Gémier, que 
interpretà el paper de Pare Ubu a l’es-
trena. En realitat Alfred Jarry ha es-
tat un autor maleït i, tot i que la cu-
riositat d’Adrià Gual era prou vasta, 
s’orientà cap a uns altres topants. 
Jarry ens ha arribat en francès i en 
lletra impresa, com a tants llocs. Go-
saria dir que la curiositat envers ell 
entre les més estrictes minories tea-
trals de casa nostra és un fenomen 
molt recent; el fet és que, fins ara, 
la seva obra no ha temptat cap direc-
tor local. El redescobriment d’AIfred 
Jarry, l’efectuà Jean Vilar quan el 
1958 va muntar de nou VUbu roi: a 
partir d’aquest moment hom fixa l’a-
tenció sobre el desmesurat personat-
ge del Pare Ubu i s’adona que a l’obra 
hi ha en germen els procediments de 
l’absurd i del teatre de la crueltat. Ri-
card Salvat ha considerat amb força 
detenció Ubu roi al seu Teatre contem-
porani (1966), on conclou: «El que més 
ens interessa de l’obra és la seva cruel-
tat. L’atac desenfrenat contra l’afany 
de poder. La caricatura, encara que 
sigui des de dintre, de la societat bur- 
gesa». Sí, la caricatura feta gairebé 
amb un glapit angoixós: el Pare Ubu, 
barroer, sensual, pot fer taula rasa de 
tot, de la vella aristocràcia, de la jus-
tícia, però, li ho fa veure un dels per 
sonatges de l’obra, fracassa perquè hi 
ha una cosa que no ha pogut destruir: 
el poder policíac. És la mateixa mà-
quina de la societat burgesa la que 
l’esclafa, una màquina cega de la qual 
no pot estar segur ni el qui la domina, 
per expeditiu que es mostri. L’home 
com a individu no compta al món 
d’Ubu roi.
El text de Jarry fou escrit al marge 
de qualsevol convenció teatral; la fan-
tasia del director és lliure per a re-
crear, de la manera que més li plagut 
les grotesques peripècies del Pare i de
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