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DELES
ESTRENES

per Xavier Fàbregas

TRES FARSES RUSSES

Aquestes tres farses d’Anton Txèkhov, 
adaptades per Joan Oliver, que han es-
tat reposades al teatre Romea (8-1-69) 
— L’aniversari, L’ós (i no L’os, com 
deien els programes) i Un prometat-
ge—, no són cap novetat però, tot i 
això, conserven plenament llur sug-
gestió. A l’agut retrat psicològic que 
fa dels seus personatges l’autòr rus, 
que aquí deixa de banda els clarobs- 
curs dels seus grans drames, cal afe-
gir el diàleg precís, alhora just i sucós, 
emprat per aquest gran coneixedor de 
l’idioma i gran home de teatre que és 
Joan Oliver. Gràcies a Joan Oliver, 
Txèkhov, Shaw, Labiche, per a citar 
només tres noms, parlen en català, i 
ho fan amb una naturalitat i una 
desimboltura absolutes. Calla remar-
car aquest fet perquè és un dels més 
notables que hom ha pogut constatar 
aquests dies al Romea.
El que més dol d’aquesta reposició de 
Txèkhov és que hagi estat realitzada 
com un fet isolat, com un mer recurs 
per a omplir un buit, i al marge d’un 
projecte més ampli de programació 
que ens permetés d’entreveure els pro-
pòsits de la Companyia. Això no vol 
ésser cap retret per a ningú, no po-
dria ésser-ho ; però és una prova de la 
feblesa de les nostres empreses tea-
trals, supeditades a l’eventualitat im-
mediata, mancades de continuïtat i 
privades, si us plau per força, de pre-
parar una programació que tingui en 
consideració no sols els imperatius 
econòmics sinó també els culturals i 
els socials, que qualsevol temporada 
de teatre a les contrades «on diuen 
que la gent és neta, culta, rica, lliure, 
desvetllada i feliç», ha de tenir pre-
sents.
La interpretació de les farses de 
Txèkhov feta per la companyia que 
encapçalen Teresa Cunillé, Jordi Ser-
rat i Ferran Parés, i que dirigeix Fran-
cesc Díaz, fou desigual. L’aniversari, 
el dia de l’estrena, mancà de ritme, 
alguna rèplica fou trepitjada pels ac-
tors a llurs companys i el moviment 
escènic semblà improvisat. D’altra 
banda, els papers secundaris foren do-
blats d’una forma matussera, la qual 
cosa el text de L’aniversari no permet 
de fer. Sobresortí, però, la interpreta-
ció que del personatge de Mertxútkina 
féu Concepció Arquimbau, actriu que 
posseeix una comicitat natural i que, 
cosa més difícil, sap mesurar-la sense

excés. Sortosament, tant L’ós com Un 
prometatge funcionaren molt més bé. 
Jordi Serrat, que al Xiputxin de L’Ani-
versari resultà afectat, va treure un 
bon partit del Smirnov i del Lómov, 
dos papers ben diferents que va ca-
ricaturar amb encert. Al seu costat, 
Teresa Cunillé i Ferran Parés actua-
ren amb discreció i col·laboraren a 
arrodonir el que en definitiva fou una 
bona revisió de les farses curtes del 
gran autor rus.

IMPROVISACIÓ PER NADAL
Improvisació per Nadal, muntatge de 
Josep Montàhez soDre textos diversos 
(Romea, 12-1-69, dins el cicle de «Ca-
vall Fort»), és un collage confegit amb 
textos (cito per ordre alfabètic) de Ma- 
ria-Aurèlia Capmany, Josep M. Folch 
i Torres, Isaïes, sant Joan, Jaume Vi-
dal Alcover i Virgili, a més d’un bon 
repertori de cançons populars. Amb els 
components del «Grup d’Estudis Tea-
trals d’Horta» i la col·laboració de Jo-
sep M. Segarra, Josep Montàhez ha 
aconseguit un espectacle d’un ritme 
escènic totalment reeixit, la segona 
part del qual és gairebé en la seva to-
talitat un show musical interromput 
només per algun diàleg i un parell o 
tres de recitats. En aquest sentit, el 
muntatge de Josep Montàhez és d’un 
gran interès i d’una gran vitalitat: el 
públic hi participa cantant i picant de 
mans i, amb una mica més de decisió, 
fins i tot podria pujar a l’escenari i 
prendre part a les danses de la Im-
provisació. Però això no es produeix 
potser perquè, entre nosaltres, les ma-
nifestacions col·lectives acostumen a 
acabar malament, i això ha hipersen- 
sibilitzat la nostra timidesa.

El folklore nadalenc ha rebut carreus 
de procedència molt diversa: sota l’ai-
guabarreig de la tradició cristiana 
amb la pagana —com és sabut, la 
celebració de les festes del solstici 
d’hivern, que el cristianisme no va po-
der desarrelar del poble, determinà 
al segle iv la fixació de la data nada-
lenca—, han proliferat una sèrie de 
tradicions menudes, subalternes, que 
trobem dins el patrimoni cultural de 
molts països. Pretendre una desmiti-
ficació del Nadal a casa nostra equi-
val a plantejar-se quins dels factors 
que hem assenyalat cal desmitificar, 
i en quin grau, i quins cal respectar. 
Josep Montàhez, en preparar l’espec-
tacle que ara comentem es devia for-
mular aquesta qüestió; però em sem-
bla que, a la vista dels resultats, la 
defugi a última hora i va decantar-se, 
com diu el títol de l’espectacle, per la 
improvisació.

Des d’un punt de vista crític, Im-
provisació per Nadal es limita a paro-
diar els inefables Pastorets de Josep 
M. Folch i Torres, representants de 
tota una tradició i d’un gènere, amb 
una tècnica pitarresca, i a ironitzar, 
amb una mica més de subtilesa, sobre 
els textos de les cançons populars, no

menys inefables. Aquesta paròdia con-
trasta amb el recitat dels textos bí-
blics. —Tsaïes, sant Joan'—, fet amb 
un respecte absolut, però sense tran-
sicions. El pas de la paròdia més des-
cordada i, si més no, divertidíssima, 
a un to de retòrica embafada, sobta 
l’espectador i el deixa, perplex, amb 
una certa sensació d’ambigüitat. Quan 
vaig assistir per primera vegada a la 
representació d’Improvisació per Na-
dal al Centre Parroquial d’Horta 
(26-XII-68), es produí una considera-

L’aniversari, L’ós i Un prometatge tres 
farses de Txèkhov-Oliver (fotos Barceló).
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La Improvisació per Nadal, al Centre Parroquial d'Horta (foto Barceló).

ble xiulada en iniciar-se el recitat 
d’uns versicles de VApocalipsi. Qui 
va xiular, però? ¿Aquells qui desit-
javen que la broma fos continuada a 
costa del text de sant Joan o, preci-
sament, aquells als quals va moles-
tar que un text de tal procedència fos 
utilitzat en un espectacle que repu- 
taven d’irrespectuós? No ho vaig saber 
esbrinar, i aquest mateix fet indica 
que Improvisació per Nadal és un es-

pectacle ambigu. D’altra banda, al-
menys a Horta, el públic reaccionà de 
manera molt diferent atesa l’edat: els 
avis semblaven consternats davant 
allò que escoltaven — diàlegs i músi-
ca—, i els nens i els joves s’hi lliura-
ren sense reserves. Un hom, al capda-
vall, se sentí reconfortat de poder 
comptar-se encara entre aquests dar-
rers.

XAVIER FÀBREGAS.

teatre
notesbreus
— Encara que amb un cert retard, cal deixar 
constància de l’estrena d’Un pintor tancat 
al cementiri, comèdia de Francesc Caba-
nas Alibau', que representà l'«Agrupació 
Teatral Maragall» de Sant Cugat del Va-
llès el passat 7 de setembre. L'autor, que 
resideix a Sant Cugat, fou alumne d'Adrià 
Gual i d'Enric Giménez, i té publicades les 
obres dramàtiques Fang viu. L'encàrrec i 
La masia negra.

— Una nova col·lecció que acollirà diversos 
gèneres literaris, «La Roda», de Miquel Ari-
many, editor, s'inicia amb un text teatral 
del mateix Miquel Arimany, El comte Ar-
nau, drama en tres actes i en vers que fou 
distingit amb el premi «Jaume Serra Hun-
ter» als Jocs Florals de la Llengua Catalana 
celebrats a París l'any 1965.
— Està ja molt avançat el projecte d'una 
temporada teatral a l'Orfeó Gracienc. La 
companyia titular de la casa es proposa 
d'estrenar algunes de les obres dels nostres 
autors que fins ara sembla que no han des-
pertat l'interès de les companyies professio-
nals, o de certs grups independents. Aquesta 
companyia, però, alternarà les seves ac-
tuacions amb les dels altres grups, a fi 
d'assolir una continuïtat en la presentació 
dels espectacles. Esperem que aviat hom 
podrà conèixer dates i noms concrets.

X. F.

JA ES A LA VENDA
L’obra pòstuma de l’insigne mestre
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