
TEATRE
t e a t r e po pu l a r , l  e n c e n s I 
LA CARN, d'autors dels segles 
XV i XVI (muntatge de Feliu For-
mosa). LA DIADA BOIA O LES 
NOCES DE FÍGARO, de Beau-
marchais. ELS BAIXOS FONS, de 
Màxim Gorki. Pròleg i tria de Fe- 
liu Formosa. Col·lecció «Cara i 
Creu», 11. Edicions 62, Barcelona 
1968.
Les dues obres i el muntatge 
aplegats al present volum, con-
templats des de la perspectiva 
històrica dels nostres dies, ofe-
reixen una constant: la de per- 
tànyer a unes epoques europees 
de crisi i trair l'estat de les re-
lacions socials en unes etapes 
que podríem anomenar pre-revo- 
lucionàries. De L'encens i la 
carn ens diu Feliu Formosa que 
és «un recull de cinc peces cur-
tes alternades amb poemes i 
proses pertanyents a l'època caò-
tica del naixement de les co-
munitats burgeses municipals: 
època de contradiccions entre la 
noblesa feudal, els comerciants, 
els artesans i els pagesos». La 
diada boja o les noces de Fíga-
ro, de Beaumarchais, reuneix les 
característiques de l'època deca-
dent i refinada dels darrers Bor- 
bons francesos i l'actitud, cada 
cop més segura i amenaçadora, 
de les capes burgeses que mal-
daven per imposar-se; l'antago-
nisme entre aquests dos mons, 
i la seva transposició en termes 
d actualitat, és el que decidí 
Francesc Nel·lo a incloure l'obra 
dins la programació del GTI, 
segons ens diu ell mateix al co-
mentari que acompanya el text 
ara publicat. A Els baixos fons, 
el testimoni pre-revolucionari ens 
ve donat per l'any i el lloc de 
1 estrena —el 1902 a Moscou — 
i Per la ideologia de Gorki; l'o- 
bra, citem Francesc Nel·lo que 
jambe la dirigí, és valida «per a 
expressió de la problemàtica de 
al·luvió immigratori, del magma 
es refusais i exclosos per la 

societat capitalista de les grans 
ciutats». Però al marge d'aques- 
a vali<desa hi ha tota la càrre- 
ga psic°lc>gica dels personatges 
^ue només un gran coneixedor 

anima humana, i concreta-
nt del seu poble, com Gorki, 
a capaç d'explicitar en la for- 
a dramatica amb què ell ho fa.
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timoni de les seves recerques i 
de les seves inquietuds. Això 
queda ben explícit al text de 
Feliu Formosa que precedeix les 
obres recollides. Feliu Formosa 
ha estat un dels homes que han 
jugat un paper més important 
en el desenvolupament de l'esce-
na independent: tant en qua-
litat d'intel·lectual, de teòric, com 
en qualitat de director i d'actor, 
primer davant el «Gil Vicente» 
i més tard ai front d'empreses 
vàries. El seu escrit té, a Teatre 
popular, un doble valor: el d'u-
na exposició històrica feta amb 
un coneixement de primera mà
i el d'una declaració de princi-
pis. Feliu Formosa hi concreta
la seva positura en uns quants 
punts alhora que referma la 
confiança que té en el nostre 
públic, el públic possible, aquell 
que degut a l'exclusivisme de 
les empreses comercials i a in-
teressos més amplis ha estat 
allunyat del teatre, espectacle al 
capdavall perillós per al qui tem 
la reflexió i la crítica d'altri.
El, diguem-ne, optimisme de Fe-
liu Formosa no està basat sobre 
una falsa imatge de la realitat; 
té en compte les contradiccions 
que pateix avui el nostre teatre i 
cerca la dialèctica que el pugui 
deslliurar de l'actitud d'estag- 
nació que travessa: «a través del 
teatre hem d'aconseguir que les 
capes més progressives de la po-
blació s'adonin que han de con-
querir, juntament amb altres 
coses, el mateix teatre; una tas-
ca bastant complexa, perquè si 
encara no l'han conquerit, això 
vol dir que no l'han posat al 
seu servei».

El volum és útil per a tots 
aquells qui es mouen dins el 
teatre independent o s'hi senten 
interessats; tal vegada els textos 
de Beaumarchais i de Gorki no 
siguin idonis a alguns grups i a 
llur públic; exigeixen del direc-
tor i dels actors una matisació 
i un aprofundiment molt acu-
rats, i de l'espectador un co-
neixement bastant precís de 
la circumstància històrica en la 
qual foren produïts; però llur 
lectura, i sobretot llur discussió, 
ha d'ésser profitosa. En canvi,

L'encens i la carn, que és un 
muntatge pensat en raó de l'e-
ficàcia immediata ara i ací, ha 
de fornir un material utilitzable 
per a una gamma molt àmplia 
de públic, com ja ha pogut ex-
perimentar algun dels grups que 
s'han decidit a posar-lo en es-
cena. L'adaptació i traducció de

TEATRE DE SARTRE. Traducció 
de Manuel de Pedrolo. Pròleg de 
Xavier Fàbregas. «Quaderns de 
teatre ADB», 21. Aymà, S. A., 
Editora, Barcelona 1968.

Els «Quaderns de teatre ADB» 
veieren la llum, editats per Joa-
quim Horta, el 1959. Han viscut 
situacions diverses i, avui, el seu 
curt índex de títols constitueix 
al mateix temps l'índex de l'ú-
nica col·lecció teatral seriosa que 
hem tingut durant els darrers 
deu anys, deixant a part la breu 
experiència d'«El barret de Dan-
ton». Amb un historial sovint 
agitat, i després d'haver passat a 
mans de l'editorial Fontanella, 
l'any 1963 la col·lecció s'aturà. Se 
sentí parlar força vegades d'una 
represa, però no fou fins a la 
darreria de 1967 que Aymà, fi-
nalment, la dugué a terme. Ara: 
d'aleshores ençà el nombre de 
títols apareguts són tres. La mo-
ral que se'n treu és tètrica. No
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Les noces de Figaro, feta per 
Francesc Nel·lo, i també la tra-
ducció, a partir de l'original 
rus, d'Els baixos fons, feta per 
Elena Vidal i Jordi Bordas, són 
d'una gran correcció i d'una 
perfecta adequació dramàtica.

XAVIER FÀBREGAS.

Jean-Paul Sartre.

podem allargar-nos per aquest 
cantó, però voldríem fer dues 
constatacions: la primera, que ens 
cal una sèrie teatral amb conti-
nuïtat — demanar-ne una no és 
demanar massa—; i la segona, 
que els «Quaderns de teatre», 
amb un prestigi darrera d'ells,
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