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ELS MUNTATGES TEATRALS 
I L'ESCUDELLA BARREJADA
Els muntatges teatrals confegits amb 
textos de procedència diversa han en-
riquit el panorama de la nostra es-
cena i han obert possibilitats a nous 
mitjans d’expressió, cosa fàcil d’evi-
denciar si repassàvem les programa-
cions del teatre independent d’aquests 
darrers anys. Aprofitar per a l’expres-
sió dramàtica un material literari que 
no sempre ha estat pensat per a l’es-
cena comporta un risc i unes exigèn-
cies; el perill de la dispersió, de la bar- 
rija-barreja anàrquica, pot aparèi-
xer en qualsevol moment si l’autor 
del muntatge no té una idea prou 
clara d’allò que vol fer i es deixa 
atreure pel possible encant d’uns tex-
tos que, després, resultaran mancats 
de connexió entre ells. Ara, el mun-
tatge proporciona mitjans idonis per 
a escorcollar i expressar dramàtica-
ment l’obra d’un escriptor el qual, 
en principi, no escriví pensant en el 
teatre, o per a aplegar textos d’autors 
diversos — farses, sainets, etc. — que 
solts no aconsegueixen de remarcar 
un tema, una societat, una època, i 
reunits es potencien mútuament fins 
a presentar un canvi qualitatiu en 
1 essència de llur contingut. Per a evo-
car dos muntatges ja una mica llu-
nyans i modèlics, representatius d’a-
questes dues tendències, podem citar 
«onda de mort a Sinera, de Ricard 
Salvat, sobre textos de Salvador Es- 
Pnu, i L’encens i la carn, de Feliu 
formosa, confegit amb peces europees 
medievals i renaixentistes, els quals 
npifiquen el que acabem de dir.
En un mes han arribat als nostres 
escenaris dos nous muntatges: Ora-tori Per un home sobre la terra (26-
«i, de Jaume Vidal i Alcover, estre-

nat pel Grup .d’Estudis Teatrals d’Hor- 
nVi,°. Ja direcció de Josep Monta- 
ri1 ,Jo,seP M- Segarra, i Amics i 
(14 vi 1 (varietats per a gent d’ordre) 
trenof , QUal no consta autor, es- 
enmn • teatre Poliorama per la 
Dm^nyia de Núria Espert, en el 
Seil /el dual apareix una pre- 
i ai]p ¿° úe Jaume Vidal i Alcover 
leon dirigit per Josep Mon-
reunpiv i d aquests dos muntatges no 
UéiaL « c°ndicions que definíem 
sobre Ni. Oratorí Par un home 
tenen n^erra ni Amics i coneguts pre- 
tor n, aMofundir en el món d’un au- 
0 d’inten seeixen una unitat temàtica 
Parts pn o10 •que Pugui convertir les 
úci d’nn»On'lunt 1 sumar-les en bene- 
banda «n superi°r unitat. D’altra 
c°nsi(ipr„,. ,ens ofereixen, a l’hora de 
ternativs> rfS’ cap altra possible al-

oe coherència. Si existí en

Dos moments d’Oratori per un home sobre la terra, muntatge de textos fet per Jaume 
Vidal i Alcover i dut a l’escenari pel Grup d’Estudis Téatrals d’Horta, sota la direcció 
de Josep Montanyès (fotos: Barceló),

ells una idea inicial, aquesta ha que-
dat esmicolada pel «tastaolletisme» 
insistent, mancat d’exigència intel-
lectual i dramàtica del col·lector o els 
col·lectors respectius.
No posarem en qüestió la gran qua-
litat literària dels textos escollits per 
a la confecció d’Oratori per un home 
sobre la terra. Costa poc d’aconseguir 
una antologia feta amb un enfilall de 
textos espigolats d’ací i d’allà, simple-
ment juxtaposats; una altra cosa és 
vertebrar-los més enllà d’una pura ca-
talogació sentimental, que és el que 
hom féu en el muntatge d’Horta: una 
primera part de textos de plany i 
de condol davant la natura estantissa 
de l’home i l’escull insalvable de la 
mort, i una segona part de textos joio-
sos encaminats a cantar la vida, l’a-
mor, en una paraula, la continuïtat 
de la nostra espècie. La lectura 
d’aquest material possiblement ens 
proporcionaria moments de fruïció, 
però la seva viabilitat dramàtica apa-
reix molt dubtosa. A partir d’aquest 
punt zero començà la tasca de Jo-
sep Montanyès i Josep M. Segarra 
per a donar forma al magma, per a 
dotar de ritme, de plasticitat, el reci-
tat que hi havia sobre el paper. Avui 
potser ja resulta possible de parlar 
d’un estil d’Horta: la dicció, el mo-
viment, la luminotèenia, la gesticu-
lació, es conjuguen d’una manera par-
ticular pels elements d’aquesta com-
panyia, els quals treballen de fa temps 
en equip, i això els ha proporcionat 
un segell peculiar que fa llurs mun-
tatges inconfusibles. L’esforç que rea-
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Amics i coneguts, l’espectacle de Josep Monleon, al Poliorama, amb una companyia 
encapçalada per Núria Espert (fotos: Barceló).

litzaren per donar tensió i continuï-
tat al gavell de textos d’Oratori per un 
home sobre la terra fou realment 
notable; però el resultat només va 
reeixir en part. Hom no pogué evitar 
una lentitud que desembocava en la 
pesantor a la primera part, i en una 
excessiva repetició dels recursos a la 
segona.
Els mateixos defectes, augmentats en-
cara, trobem al desafortunat muntat-
ge d’Amics i coneguts que presentà la 
Companyia de Núria Espert. Què ha 
pretès l’anònim compilador d’aquest 
espectacle? Glossar un costumisme 
barceloní centrat en les relacions ma-
trimonials de la gent de l’urbs? Si un

tal propòsit inicial existí en algun mo-
ment, val a dir que quedà ofegat sota 
l’allau de material d’al·luvió vessat a 
les dues parts del muntatge. Ens ado-
nàrem, però, gràcies a La Tuta i la 
Ramoneta, del que podia donar de si, 
pensat i ben arquitectura^ un mun-
tatge sobre textos de Llorenç Villalon-
ga, o bé un altre basat en el teatre ne-
gre de Juli Vallmitjana, del qual ens 
fou presentada Els jambus. La segona 
part d’Amics i coneguts, que, segons 
sembla, canvia de contingut quasi dià-
riament, arriba al nivell d’una festa 
col·legial de final de curs; fóra difícil 
d’aconseguir una cosa més gratuïta, 
més esfilagarsada i tan precàriament

dirigida El seu to professional és jj. 
fícilment excusable en una companjii 
encapçalada per una actriu com Núria 
Espert, de llarga experiència escènica 
i d’una tasca en general reeixida La 
interpretació fou irregular: Núria Es- 
pert va estar eficaç a La Tuta i ¡t 
Ramoneta i amb alts i baixos a la res-
ta de l’espectacle, i Guillermina Molta 
i Ovidi Montllor cantaren amb con" 
vicció la major part de les cançons 
que tenien encomanades; lamentable 
en canvi, Julieta Serrano: algú hau-
ria hagut de dir a aquesta actriu què 
significaven els textos de Pere Quan 
que recitava. Dins un to modest, im-
madur, es mogueren Carme Liafio, 
Carles Canut, Carles Velat i Frederic 
Roda Fàbregas.
No crec que Oratori per un home sobre 
la terra ni Amics i coneguts assenyalin 
cap camí viable per al nostre teatre: 
tenen èl senyal de la precipitació i de 
la incapacitat creadora. Si el Grup 
d’Estudis Teatrals d’Horta pot perme-
tre’s el risc d’una experiència i fins a 
cert punt aquesta és la seva missió,» 
hi ha dubte que la Companyia de Nú-
ria Espert ha de mostrar-se més res-
ponsable i no hipotecar el retorn de 
l’actriu al teatre català mitjançant 
l’estrena d’un divertimento buit, mal-
destre i, en definitiva, ensopit. Resu-
mint tot el que hem dit: cal no con-
fondre un muntatge teatral amb un 
plat d’escudella barrejada.

EL MOLIERE IMAGINARI
Si hom considerava convenient la 
reposició d’El malalt imaginari, de 
Moliere, per a inaugurar les repre-
sentacions en llengua catalana al tea-
tre Calderón — «Teatro Nacional de 
Barcelona», dependent del «Ministerio 
de Información y Turismo»—, tema 
a mà una excel·lent traducció de Josep 
Carner. El menys que podem dir de la 
que ara ha pujat a l’escenari (16-v). 
encarregada a un autor tan mediocre 
com és Joan Vila-Casas, és que era in-
necessària. L’element de crítica social, 
d’un corrosiu amable però encara efi-
caç, és característic del comedios™ 
francès ; a El malalt imaginari Molier 
ridiculitza l’estament mèdic del s 
temps, tancat encara dins la traai 
de la medicina galénica que, dura 
el xvii, s’enfonsà i deixà pas ais 
rents moderns de la fisiologia. . 
lière no se’n riu de la medicina, 
de tota la cabalística barroca, al r 
davall pura xerrameca, amb que 
estament col·legiat i monopolista, 
mic de qualsevol evolució, mira' 
preservar els privilegis heretara- 
tualment, la crítica sensií sírzciií 
degada per Molière és inviable.01 
ria de sofrir una modificació pro ._ 
en els seus termes, la qual cosa
ria un plantejament històric
i tindria un interès relatiu.
El malalt imaginari, però, i
certes possibilitats d’actuam . dij,)e 
això sense que resulti imnres; 
la violentació del text; hhi r 
amb conferir a la casta med
caturada per Molière un eD
ric, una semblança corpo^ de 

¡iln-suggerir-la com una transposiÇ1®
tantes institucions carismàtiques: 
abastables al profà que su
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