
Joan Oliver amb la companyia que representà Pigmalió en homenatge a Fabra i un moment de l’espectacle amb Montserrat Ca-
rulla, Jordi Torras i Enric Sunyer (fotos: Barceló).

dir-ho d’una manera més concreta: 
¿cal escollir entre la solució individual 
menada al marge de la pròpia classe, 
o la lluita col·lectiva portada a cap des 
de dins d’ella mateixa? Aquestes pre-
guntes, que el dramaturg deixa en 
purs suggeriments, queden sense res-
posta dins els límits de Pigmalió.
La problemàtica que de manera tan 
resumida hem procurat d’exposar aquí 
ha d’ésser presa en consideració a 
l’hora de portar l’obra de Shaw a 
l’escenari des de la perspectiva que 
mig segle d’història ens permet d’as-
solir des del 1969. Així, cal estudiar 
també l’estructura formal del drama 
de Shaw; l’autor irlandès és de ple 
dins la tradició del teatre victorià: 
sap aprofitar tots els seus recursos, 
que coneix a la perfecció, sense, però, 
transcendir-lo. Shaw construeix les 
seves peces de manera semblant a com 
ho fan els seus coetanis, Barrie o Pi-
nero, per exemple — per a citar-ne no-
més dos de relativament coneguts a 
casa nostra—, i ho fa així perquè 
s’adreça al mateix públic a què s’adre-
çaven ells i depenia, a l’hora d’estre-
nar, dels mateixos empresaris i dels 
mateixos actors, o sigui, perquè par-
ticipava de la mateixa tradició dra-
màtica. El drama psicològic post-vic- 
torià té una evolució lenta i penosa a 
mig camí del teatre de costums i del 
teatre de tesi, i per a trobar-hi una 
ruptura ens caldria arribar al 1956 
— un any abans de la versió catala-
na de Pigmalió —, amb la irrupció de 
John Osborne i dels seus companys 
de generació. L’originalitat de Shaw, 
hem de cercar-la en els seus dots per-
sonals — la seva gran capacitat per 
ai sarcasme i la paradoxa—, en el 
seu ideari _ socialista, cada cop més 
temperat, i en la incorporació de la 
densitat conceptual ibseniana, envers 
m qual servà sempre una fidelitat ad-
mirable però possiblement massa es-
tàtica.
Rafael Vidal-Folch, que tingué cura 
ae Ia direcció de Pigmalió a la repre-
sentació del Romea, no intentà una 
proximació a l’obra: s’acontentà amb 
na reconstrucció més o menys ideal

Q e pecà de tímida; d’aquesta mane- 
a’ i com que comptà amb uns mit-

jans escenogràfics modestos, la me-
cànica escènica de Shaw, tributària 
d’una tradició teatral avui periclita-
da, aparegué «desfasada», relacionada 
amb aquella forma de fer teatre que 
hom anomenà pomposament a casa 
nostra «alta comèdia». A més, aques-
ta timidesa respectuosa no s’adeia 
amb la rotunditat del text de Joan 
Oliver; Oliver sí que aproxima el dra-
ma de Shaw i l’incorpora sense titu-
beigs al nostre món de postguerra; 
perquè és evident que entre la senyo-
reta Doolittle de Shaw i la Roseta 
Fernandes d’Oliver hi ha diferències 
que, tot i ésser de matís, resulten 
substancials: si més no hi ha les di-
ferències de les dues societats que les 
condicionen. Pel Covent Garden de 
1914 i el Palau de la Música Catalana 
de 1957 passen dos meridians distints: 
meridians de sensibilitat col·lectiva 
assentats, en el primer cas, sobre un 
passat autumnal però encara gloriós 
i pròxim, i un futur incert, i en el 
segon, un futur que caldrà aixecar a 
partir d’un trauma recent i sobre 
l’angoixa de la més peremptòria provi- 
sionalitat. Davant la tria de possibi-
litats que el text li oferia, Rafael Vi- 
dai-Folch trià la més fàcil: la de la 
trivialització. El text de Joan Oliver 
és prou ric, prou agut per a mantenir 
l’atenció del públic i divertir-lo tot i 
ésser dit de primera intenció; però 
quan el diàleg de l’obra perdé les ares-
tes més punxants per a descobrir el 
mecanisme psicològic dels personat-
ges — als actes quart i cinquè —, la 
representació decaigué, incapaç de 
servir les exigències del drama.
La direcció, tímida en la seva concep-
ció global, es mostrà inoperant de cara 
als actors; per això no podem parlar 
de conjunt interpretatiu, sinó d’en-
certs o desencerts individuals. Dins la 
tònica de trivialització que hem as-
senyalat, la tasca més reeixida anà a 
càrrec de Montserrat Carulla: l’actriu 
féu un esforç considerable i aconse-
guí que la dicció i les reaccions de 
Roseta Fernandes fossin sempre cohe-
rents l’una amb les altres. Dotà el 
personatge d’energia o de tendresa, 
segons les necessitats de cada escena, 
i els moments brillants que assolí la 
representació foren deguts al seu bon

treball. No podem dir el mateix d’En- 
ric Sunyer: el seu professor Jordana 
fou un ésser histriònic a mig camí en-
tre l’exabrupte i la pallassada. Jordi 
Torras es mogué amb correcció i des-
imboltura com a Coronel Fontanella, 
i Miquel Gimeno —l’únic actor que 
«doblà» el paper respecte a l’estrena 
barcelonina de Pigmalió l’any 1957 —, 
pròxim a la caricatura, va perfilar 
millor la figura del Senyor Fernan-
des en la seva intervenció del segon 
acte que no en la del cinquè. La resta 
dels actors —Immaculada Genis, Na-
dala Batiste, Carme Cera, Elisenda 
Sala, Jaume Pla i Núria Casulleras — 
es van moure amb discreció.
El Romea presentà un aspecte excep-
cional: aquesta és la cara i la creu de 
l’homenatge a Fabra. Cara i creu, dic, 
perquè en el si d’una vida teatral des-
envolupada amb normalitat, un tea-
tre ple, sotmès a les tensions d’allò 
que hom fa i diu a escena, no ens 
hauria de venir de nou. Davant el 
desolat panorama del nostre teatre 
professional, l’«èxit» de Pigmalió és, 
però, ambivalent; i la impressió que 
em va fer és més aviat pessimista. Un 
homenatge a Fabra efectiu i autèntic 
només podria consistir, al meu enten-
dre, en una temporada programada 
previsorament, amb una companyia 
titular i estable i amb la participació 
d’unes capes del nostre país que no es 
van poder permetre d’acudir a veure 
Pigmalió: Roseta Fernandes, en el 
present cas, s’hauria quedat al carrer.

EL CICLE DE TEATRE DE
«CAVALL FORT»
El V Cicle de «Cavall Fort» prosseguí 
amb l’estrena, pel «Teatre Experimen-
tal Català», d’Alícia en terra de me-
ravelles, espectacle de Xavier Romeu 
fet sobre la coneguda narració de Le-
wis Carroll, que dirigí Josep A. Codi-
na (teatre Romea, 2-II). Xavier Ro-
meu intentà de conjugar els episodis 
del somni d’Alícia amb la biografia 
de Carroll, potser amb la pretensió 
d’assolir un efecte de distanciament, 
però el recurs dificultà la bona com-
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Dos momeínts de la representació de Breu record de Tirant el Blanc (fotos: Barceló).

prensió del text i el féu confús. Bé 
que la idea d’explicar qui era l’autor 
del conte sembla plausible, la repeti-
da interferència dels dos plans de 
l’acció, desenrotllats per mitjà d’un 
diàleg reiteratiu i conceptués, conver-
tiren Alícia en terra de meravelles en 
allò que Espriu en diria «pur plom». 
És ben possible que a aquesta impres-
sió hi ajudés la direcció de Josep A. 
Codina, la qual, per bé que molt acu-
rada en els detalls, resultà lenta i 
abusà dels elements estàtics: figures 
de cartó que sostenien entre elles dià-
legs inacabables i difícilment audi-
bles, per exemple. En tot cas, la des-

ELS VOSTRES 
FILLSJA 
LLEGEIXEN

bordada imaginació de Lewis Caroll, 
el seu món surrealista i oníric furgat 
en les zones del subconscient i recreat 
mitjançant un llenguatge molt perso-
nal, no trobà correspondència a l’es-
cenari en l’espectacie que comentem. 
Eis encerts aïllats, però —n’hi hague-
ren, com l’escena üei Capeiler Foll—, 
ens insinuaren les possibilitats escè-
niques d’una narració que ha sofert 
ja diverses vegades la metamorfosi 
teatral. Els actors mostraren una no-
table voluntat per a reeixir en llur 
difícil comesa; cal esmentar Mercè 
A. Boada en el personatge d’Alícia, i 
Josep Ruiz Litante, Joan Matas, Lluís 
Quinquer, Frederic Roda, fill, enmig 
d'un nombrós conjunt.
El 16 de febrer fou estrenada, dins el 
Cicle, l’obra de Maria-Aurèlia Cap-
many Breu record de Tirant el Blanc; 
sota la direcció de Josep M. Segarra, 
la interpretaren els alumnes de T«Es-
cola d’Art Dramàtic Adrià Gual». Els 
nostres clàssics tingueren mala sort: 
en quedar-se sense escoles, que és el 
lloc on les noves generacions entren 
en contacte i assimilen el bagatge de 
les anteriors, restaren a disposició 
exclusiva dels erudits, i això deu ésser 
una de les coses més tristes que li pot 
passar a un clàssic. Maria-Aurelia 
Capmany, s’ha recordat de Joanot 
Martorell i ha bastit un resum escènic 
de Tirant el Blanc; no m’erro pas si 
dic que el nostre vell llibre de cava-
lleria fou una autèntica revelació : 
per a aquells qui el descobrien per pri-
mera vegada, en no haver-ho pogut 
fer a escola, i per a aquells qui el 
consideraven un fòtil respectable i 
empolsinat. La sornegueria de Joanot 
Martorell, que és la sornegueria del 
qui contempla un món périclitât i ha 
deixat de creure ja en els seus valors 
mítics però encara actuants, ha estat 
retinguda en el text lineal, confegit a 
base d’episodis, que ha escrit Maria- 
Aurèlia Capmany. El muntatge de Jo-
sep M. Segarra fou extraordinari: 
àgil, intel·ligent, amb solucions escè-
niques que assenyalen la presència 
d’un veritable creador, arrencà espon-
tanis aplaudiments del públic que em-
plenava el teatre en escenes tan in-
sòlites, però tan ben resoltes, com la 
del viatge en vaixell de Sicília a Cons- 
tantinoble. Els alumnes de l’«Escola

d’Art Dramàtic Adrià Gual», amb la 
col·laboració de Joan Vallès en el pa-
per de Cronista i de Josep Montàftez 
en el de Pròleg, actuaren d’una ma-
nera disciplinada, sense cap falla; elsj 
papers principals anaren a càrrec de 
Josep Gri ■— Tirant el Blanc — i Vic-
tòria Villan, Joan Matas, Elisabet Ma-
sons, Joan Casanovas, Josep Balles-
ter, Maria-Jesús Lleonart, Noli Rego, 
Mercè A. Boada, Montserrat Garcia 
Segués, Jaume Boada, Carles Vilase-
ca, Jordi Llopart, Gabriel Moll i Con- 
xa Arteaga, entre d’altres.

XAVIER FÀBREGAS.

—El «Grup Esperit» continua representant 
Les arrels., d'Arnold Wesker. Les darreres 
actuacions han tingut lloc a la barriada del 
Guinardó, a la Barceloneta, a la Bordeta 
a Gràcia i a Súria.

—Els «Amics del Teatre», de Vic, van fer 
una representació d'Els justos, d'Albert Ca-
mus, al teatre Canigó de la seva ciutat el 
dia 5 de febrer. Els intèrprets foren Josep 
B. Soler, Maria-Dolors Bonay, Faluí Dòniga, 
Joan Font, Ricard Font, Eduard Franquesa, 
Albert Solé Jardí i Maria-Dolors Pujol. La 
direcció va anar a cura de Jordi Ralló, que 
presentà la sessió, i de Ramon Tubau.

—Julià Navarro, un dels actors de més acu-
sada personalitat del nostre teatre indepen-
dent, davant la migradesa del teatre pro-
fessional català ha debutat al teatre cas-' 
tellà amb l'obra de Bill Mankoft La ge*0 
y el buho, actualment al Windsor. Desitgem 
a Julià Navarro un bon èxit en el seu debut 
i un pròxim «retorn» a l'escena catalana.

—L'enterrament és a les quatre, de Joan 
Vila Casas, que fou estrenada al Windsor 
ha passat a la cartellera del Romea dejno 
de la mateixa companyia que l'estrenà » 
l'anterior local.
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