
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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la Mare Ubu. Però ja Jarry remarca 
que a la seva obra li convenia la tèc-
nica de les marionetes; així, als mun-
tatges modems hom sovint ha utilitzat 
màscares, ninots articulats, etc., de 
tal manera que directors i escenògrafs 
hi han treballat en estreta simbiosi. 
Aquest és el cas del muntatge italià 
que hem pogut veure al Cicle: Tonino 
Conte ha efectuat la traducció i l’adap-
tació del text i Emmanuele Luzzati ha 
obtingut uns efectes de gran eficàcia, 
amb uns mitjans molt simples i pres-
cindint dels colors: blanc i negre foren 
contrastats sobre l’escenari, i el to 
de caricatura cruel demanat pel text 
fou plenament aconseguit. Els actors, 
del primer a l’últim actuaren amb 
una precisió magistral.
Una Roma per Cèsar, de Jaume Vidal 
Alcover, és la novetat més rigorosa 
que ens oferia el Cicle. Val a dir que 
la idea de l’obra era força atractiva: 
presentar un dels períodes més àlgids 
de la història de Roma, no a través 
dels protagonistes, sinó a través del 
poble. O, per dir-ho d’una manera més 
exacta, mostrar com el poble és el 
protagonista de la història i com els 
personatges que n’emergeixen no en 
són més que la conseqüència, la com- 
parseria brillant que ha anat a poblar 
els llibres de text. En aquest cas Ro-
ma, el poble romà, era el protagonista, 
i Cèsar, la ganga. Per això calia dibui-
xar un poble format d’individus de 
carn i ossos, condicionats tant per la 
problemàtica col·lectiva com per les 
passions personals, capaç d'arrossegar 
i d’ésser arrossegat per totes les ten-
sions del moment, afaiçonat per unes 
estructures socials concretes. Només 
a partir d’aquestes dades reals —re-
creades pel dramaturg però reals, és 
a dir, convincents— es podia comen-
çar a bastir el text posant com a úl-
tim punt de referència aquest supòsit.
Res no sabem d’aquests personatges 
que es passegen per l’escena i discu-
teixen llargament de política, amb en-
giny algunes vegades, sense sortir del 
Uoó comú moltes altres, i que repetei-
xen els conceptes que l’autor els ha 
posat a flor de llavi. Així, Una Roma 
per Cèsar resulta una obra ahistòrica 
i, per ahistòrica, gratuïta. Res del que 
nom diu a esèéna no sol·licita la nostra 
identificació; les converses s’escolen 
l’una darrera l’altra, mancades de for-
ça dramàtica, i la tragèdia de Roma 
ens arriba com una cosa llunyana que 
succeís a l’altre costat de la cortina.
Davant un text irrisori les possibilitats 
de farciment de què disposa el direc-
tor són més aviat migrades; amb tot 
1 això, aquesta vegada Josep Anton 
Codina no ha sabut aprofitar-les i ha 
deixat que els actors es debatessin en 
un escenari desolat al qual no dona-
ven cap escalf els elements decoratius 
ideats per Jordi Galí. En més d’una 
escena vam tenir la sensació d'haver 
retrocedit més que quinze anys enrera, 
als temps anteriors al naixement del 
nostre teatre independent. Tant n’era, 
de matusser,, i primitiu tot el que ens 
fa ésser ofert: el moviment escènic, els 
rudimentaris exercicis de mímica, els 
numerets cantats —que tenien regust 
de genero chico— i el vestuari, que,

contràriament al que deien els progra-
mes, no era de Montserrat Ester. El 
naufragi es produí malgrat la bona 
voluntat d’alguns dels actors, com ara 
Elisenda Ribas, Alex Aixelà i Ernest 
Serrahima, el nom del qual, per cert, 
no figurava al repartiment de l’obra. 
La nit d’Una Roma per Cèsar va ésser 
una nit amarga per a tots aquells qui, 
a dàlt o a l’escenari, hi erèm presents 
i estimem el teatre en general i el ca-
talà en particular.

La resta de les representacions que el 
Cicle ens oferí són les següents:
Tres sombreros de copa (3 d’octubre), 
de Miguel Mihura, per la companyia 
del «Teatro Nacional María Guerrero», 
de Madrid, dirigida per José Luis Alon-
so. El text de Mihura es manté amb 
prou vigor després de més de 30 anys 
d’haver estat escrit i conserva, en bo-
na part, la seva agressivitat. Però la 
companyia «María Guerrero» convertí 
l'humor càustic del comediògraf ma-
drileny en una llagrimeta sentimental. 
La «María Guerrero» em va semblar 
una important companyia vuitcentista.
Versos de arte menor por un varón 
ilustre. Catarocolón (5 d’octubre), 
d’Alberto Miralles, pel «Grupo Cátaro» 
de l'Institut del Teatre, de Barcelona, 
que dirigeix l’autor mateix. L’obra, que 
s'inicia amb unes escenes d’ironia fà-
cil però eficaç, mor aviat, ofegada so-
ta un doll de retòrica pedant. El «Gru-
po Cátaro» no sembla capacitat, ara 
com ara, per a empreses de gaire més 
volada.
Pigmalió (7 d’octubre), de Bernard 
Shaw, en adaptació de Joan Oliver, 
per la «Companyia de Montserrat Ca-
rulla» que dirigeix Antoni Chic. Em 
vaig referir a aquesta obra i a aquest 
muntatge arran de les representacions 
fetes amb motiu de l’Any Fabra. Ara, 
amb la incorporació de Jordi Serrat,
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Josefina Tàpias i Joan Vallès la com-
panyia ha guanyat en cohesió. Cal re-
treure, però, als organitzadors que no 
hagin demanat a Montserrat Carulla, 
amb temps suficient, que ens oferís 
una estrena amb motiu del Cicle.
Hernani (8 d’octubre), de Victor Hu-
go, per la companyia de Marc Renau- 
din, que dirigeix ell mateix. Els ac-
tors amaniren els alexandrins amb 
prou convicció i moriren a escena 
puntualment, de forma reglamentària. 
Hernani ens causà la impressió d’un 
fòtil momificat que difícilment pot 
arribar a la sensibilitat del nostre 
temps; almenys, no hi arribà amb la 
línia acadèmica, un bon xic embafa-
dora, dins la qual ens ha estat ofert 
en la present ocasió.
El pobre viudo (10 d’octubre), de San-
tiago Russinyol, per la «Companyia de 
Comèdies de Joan Capri», que dirigeix 
Francesc d'A. Toboso. Certament no 
sembla massa indicada la tria d’a- 
quçsta obra per a un homenatge ai 
seu autor; un homenatge, calia fer-lo 
revalorant alguns dels aspectes avui 
oblidats de l’obra de Russinyol, prou 
rica i abundant per no haver de re-
córrer a una peça menor, de circums-
tàncies, escrita el 1916, per encàrrec 
de l’actor Avelí Galceran. Però, tot i 
acceptada la tria, el que de cap ma-
nera no pot ésser justificat és que l’o-
bra pugés a l’escenari greument muti-
lada per raons d’estalvi. ¿Com s’expli-
ca, si no, el capgirament de l’acte se-
gon en què la «Companyia de Joan 
Capri» suprimí un decorat i sis perso-
natges, que vol dir sis actors i llurs 
nòmines respectives? Si la subvenció 
de l’Ajuntament no ha servit per a 
salvaguardar la integritat física de l’o-
bra representada en homenatge a San-
tiago Russinyol, cal convenir que de 
poca cosa deu haver servit.
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