
No hi ha cap raó per a rebutjar aques-
tes tècniques si ens poden ajudar a 
entendre’ns.
LA RECERCA D’UN PÚBLIC 
Els possibles espectadors d’un futur 
teatre popular no senten cap neces-
sitat de teatre, i és que la societat ac-
tual ens força a no sentir sinó les ne-
cessitats que pot satisfer, és a dir, 
les que poden ésser concretades en 
objectes vendibles. La necessitat d’ex- 
pressar-se i de sentir-se expressat es-
tèticament, només és sentida per gent 
privilegiada o gent que neda contra 
corrent. Aquests últims, naturalment, 
són els qui volen de debò un teatre 
popular.
Doncs bé, no el poden crear partint 
d’ells mateixos. Si el que es proposen, 
ens proposem, és un ampli auditori 
que se senti expressat a les represen-
tacions, és evident que només la par-
ticipació, a la recerca, d’aquest audi-
tori — o el seu embrió — possibilitarà 
el «seu» teatre.
Cal, doncs, atansar-se als possibles 
espectadors, però no solament obser-
var-los, gairebé conviure amb ells, no 
solament saber com són i com sen-
ten, i per què, sinó identificar-s’hi, 
ésser com ells poden ésser, sentir 
com poden sentir. Només les repre-
sentacions amb (no davant) aquest 
públic poden esdevenir fructíferes. 
Només aquesta actitud i aquesta pràc-
tica poden enfrontar-nos correcta-
ment amb els problemes estètics i de 
difusió que planteja la noció de teatre 
popular.
No podem esperar que un dia, i des-
prés d’una transformació, aquesta 
cosa mal coneguda que anomenem 
poble vagi espontàniament i en mas-
sa al teatre, i assimili una estètica 
que no neixi amb la seva participació. 
Però fins i tot admetent que sigui 
possible d’atreure’l mitjançant la pro-
paganda, caldrà saber què dir i com 
dir-ho. Mentrestant, és possible de 
forjar l’instrument: les representa-
cions són la base d’aquesta tasca, i 
alhora també ho són per a la creació 
d’un públic popular.

JORDI TEIXIDOR.
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L'ARNOLD WESKER DEL
"GRUP TEATRE
INDEPENDENT" DEL CICF
Arnold Wesker és un dramaturg que 
ha tingut una bona acollida entre 
nosaltres: Les arrels, la primera obra 
d’ell que ens arribà, ha estat repre-
sentada una vegada i una altra, i sa-
bem que hom prepara l’estrena de 
Sopa de pollastre amb ordi i de La 
cuina. Ara el GTI ens ha ofert, al tea-
tre de «L’Aliança» del Poble Nou, 
Tot amb patates (22 de març), en una 
bona traducció de Jordi Bordas, i so-
ta la direcció de Màrius Gas. Wes-
ker és un dels dramaturgs actuals 
amb un llenguatge més entenedor 1 
més directe; d’extracció obrera, es-
criu per al poble i sap. que això 
l’obliga a ésser planer, però que al-
hora l’obliga a no ésser esquemàtic, 
car la realitat no ho és, d’esquemà-
tica, i representar-la, transmetre-la, 
requereix sempre un esforç conside-
rable. Tot amb patates ens exposa 
la destrucció d’uns homes a mans 
d’una institució que menysprea l’in-
dividu, que només cerca alienar-lo, 
amb una radical irracionalitat. Els 
qui han estat empresonats dins les 
rodes de l’engranatge procuren la cai-
guda d’aquells qui encara frueixen de 
llibertat: Leviatan no pot consentir 
que ningú s’escapi del seu ordre per-
què cada bri d’independència signi-
fica una crítica a la seva mateixa 
existència, una crítica que no pot 
ésser discutida per la raó sinó que 
ha d’ésser aixafada pel terror. A Tot 
amb patates hi ha tres elements en

pugna : el món dels oficials, el dels 
reclutes, i, enmig dels dos, el del ca-
poral Hill: Hill ha d’imposar la ¿ , 
ciplina però alhora la pateix 1 p0. 
dia. El drama, bé que sense realçat 
cap dels personatges a la condició 
de protagonista, ens narra la rebel- 
lia de Pip Thompson i la seva clau-
dicació davant unes forces que el 
sobrepassen. La crítica de Wesker no 
es limita a l’exèrcit britànic; com 
a rerafons hi ha la presència d’una 
societat injusta que no ha estat cons- ! 
truïda a la mesura de l’home, sinó a 
la mesura d’uns interessos que con-
sideren l’home un perill. El realisme • 
de Wesker a Tot amb patates no és i 
un realisme de primera intenció: és un 
realisme amb clau.
Màrius Gas muntà l’obra en teatre 
circular ; tanmateix, el dispositiu ideat 
per Fabià Puigserver resultà poc fun-
cional ateses les característiques del 
local, i algunes de les escenes perderen 
part de l’eficàcia que hom n’hauria 
pogut esperar. Això no treu que Tot 
amb patates fos un muntatge d’una 
absoluta dignitat amb alguns moments 
realment brillants. La direcció d’actors 1 
es mostrà també força treballada. Cal-
dria fer-li el retret d’haver tingut poca 
cura de la pronunciació; que hom vul-
gui treure a escena tipus amb accent 
diferent no pressuposa que aquest ac-
cent hagi d’ésser deficitari. Víctor Petit 
féu un Pip Thompson contingut i ric 
de matisos, i Carles Velat reeixí en la 
seva difícil comesa. Vicenç Molins, Ca-
mil Garcia-Casar, Frederic Roda i 
Fàbregas, Carles Porrera, Francesc 
Melo, Alex San tiró i Jordi Pau es re-
partiren, amb to just, la resta dels re-
clutes. Vicenç-Manuel Domènech féu 
un caporal Hill d’una gran justesa, i el 
mateix cal dir de Francesc Balcells, 
Alfred Lucchetti i Joan Matas. Fran-
cesc Torelló, Carles Fruns i Lluís Quin- 
quer tingueren cura dels oficials. D’al-
tres actors s’acontentaren amb papers 
de figurants —Nadala Batiste, Carlo-
ta Soldevila i el mateix Màrius Gas-, 
i gràcies a això les escenes de con-
junt assoliren un to i una qualitat 
poc freqüents. Tot amb patates loo 
escenificada cinc vegades a «L’Alian-

Dos moments de Tot amb patates, d’Arnold Wesker, muntat pel G.' ’.I. (fotos: Barceló).
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... i d’altres representacions sem- 
him immediates; el seu muntatge ha 
constituït un esforç notable del GTI. 
Mforc que ens agradaria de veure apli-
cat a obres d’autors del país, els quals, 
desut a una mentalitat provinciana, 
semblen tenir barrades les portes a la 
programació de la companyia.

FELIU FORMOSA
INTERPRETA TOLLER

L’expressionisme alemany tingué molt 
poca influència sobre el nostre teatre. 
Els seus autors més representatius as-
soliren el moment de màxim prestigi 
entre 1918 —any que finí la Guerra 
Europea — i la primera meitat de la 
dècada següent. En efecte, llur paper 
dins la dramatúrgia alemanya anà 
minvant a mesura que Erwin Pisca- 
tor imposava el seu concepte de «tea-
tre èpic» i Bertolt Brecht s’hi enrola-
va fent conèixer els primers drames. 
Amb l’estrena de Die Dreigroschen- 
oper (L’òpera de tres rals, 1928), de 
Brecht, hom pot considerar l’expres- 
sionisme com a liquidat en tant que 
força operant dins la dramatúrgia 
europea. Això no vol dir que autors 
posteriors no manllevin sovint recur-
sos escènics i fórmules teatrals prò-
pies de l’expressionisme, i que hom 
no hagi intentat darrerament a Ale-
manya la revalorització dels seus re-
presentants més il·lustres. Però en 
tant que fenomen viu l’expressionis-
me serà ja, en endavant, un movi-
ment superat. A casa nostra, els 
anys en què l’expressionisme assolí 
una major puixança el teatre traves-
sà una forta crisi: la poca atenció 
prestada pel Noucentisme, llavors en 
funcions rectores, al teatre, i l’adve-
niment de la Dictadura, en foren en 
bona part les causes determinants; 
consignem, alhora, l’escassesa de tí-
tols d’un cert gruix: Russinyol pro- 
pueix, el 1917, la seva darrera obra 
important, L’auca del senyor Esteve, 
uuimerà i Iglésies, en plena dava-
llada, només donen a l’escena algu-
nes obres menors i Puig i Ferrater 
deixa d’escriure teatre. Sagarra tot 
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1er (1893-1939) fou, amb Georg Kai-
ser (1878-1945), un dels caps de brot 
del moviment expressionista; a més 
de dramaturg, Toller fou també un 
intellectual compromès que va pren-
dre part activa a la revolució de 
Munie del 1919 i en l’efímera repú-
blica popular que hom assolí d’ins-
taura/ a la capital bavaresa. Al seu 
teatre les inquietuds socials, i d’una 
manera molt particular les aspira-
cions del proletariat, hi queden re-
flectides amb perfils ben precisos 
però esquemàtics, arrabassats sovint 
per un lirisme amb propensió a les 
notes tràgiques i als vessaments mes-
siànics, l’eficàcia dels quals ha esde-
vingut més aviat dubtosa en el trans-
curs dels anys. Ara bé, Feliu For-
mosa no s’ha limitat a traduir algu-
nes de les peces de Toller que, des-
lligades de llur context històric, se-
rien de difícil assimilació ara i ací; 
Formosa ha traslladat l’obra literà-
ria i la història tot efectuant un 
procés selectiu que permet d’establir 
una relació dialèctica amb la nos-
tra circumstància actual: aquest és 
el sentit de Celta 44 i la raó de la 
seva explosiva validesa.
En general, els personatges de Toller 
presenten una individuació molt fe-
ble; encarnen actituds si és que no 
són ells mateixos un eco de la col·lec-
tivitat. En això Toller és fidel a la 
inclinació de l’expressionisme de pre-
sentar-nos símbols més aviat que ho-
mes i dones concrets. Aquesta carac-
terística ha estat aprofitada per For-
mosa, que ha col·locat, al bell mig 
de l’espectacle, la presència física 
d’Ernst Toller i l’ha fet contrastar 
amb el món que traeixen les seves 
criatures. Toller parla, a Cella 44 
— la cel·la que ocupà de 1919 a 1923 
durant el seu empresonament des-

prés de la fallida de la revolució de 
Munic—, per mitjà de documents 
verídics: les cartes que escriví de la 
presó estant a la seva dona, on fa 
referència, alhora, al procés creador 
d’algunes de les seves obres i a les 
impressions de la vida de reclusió. 
D’aquesta manera Formosa aconse-
gueix que el tempo de Cel·la 44 es 
desenrotlli en tres plans distints: un 
primer pla abraça de 1919 a 1923, 
des de la lectura de la sentència 
contra Toller i la seva entrada a la 
presó, fins al moment de sortir-ne, 
fites que assenyalen el començament 
i la fi de l’espectacle; un segon pla 
el constitueixen els esdeveniments de 
l’abril de 1919: el triomf momentani 
del règim proletari, les mancances i 
les escissions que patí, la definitiva 
ensulsiada, amb la participació de 
Toller en tot aquest procés; el ter-
cer pla el constitueixen els textos 
de Toller —prudentment escur- 
çats—, i ens mostra la projecció que 
í’autor féu dels esdeveniments viscuts : 
una projecció que equival a un in-
tent d’explicació de tot allò que suc-
ceí, a la recerca d’unes causes ob-
jectives que mai, però, no posen en 
qüestió un fonamental substrat d’es-
perança i de fe en la lluita dels 
oprimits contra els opressors.
Les obres de Toller triades per Fe-
liu Formosa per a integrar-se dins 
el conjunt de l’espectacle són Mas- 
chinenstürner (Els destructors de mà-
quines, 1922) i Der deutsche Hinke- 
mann (L’alemany Hinkermann, 1923). 
A Els destructors de màquines, Tol-
ler situa l’acció a Anglaterra, al co-
mençament del XXX, durant l’adve-
niment del vapor a la indústria. Arreu 
d’Europa el treballador veié en la mà-
quina un competidor contra el qual 
no era possible de lluitar i que, per
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