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DELES
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UN PAGÈS DE BARCELONA
El salnet va ésser un gènere ben ar-
relat entre nosaltres i va comptar 
amb autors que sense pretendre de 
transcendir-lo, han passat a la histò-
ria del teatre català amb un relleu 
notable. La crisi del sainet, però, sem-
bla un fet irreversible. Si ens limi-
tàvem a considerar el tristíssim exem-
ple à’Un pagès de Barcelona, de Ven-
tura Porta Rosés, estrenat al teatre 
Barcelona a la darreria de maig, no 
dubtaríem pas a estendre el certifi-
cat de defunció d’un gènere que tan 
florent havia estat. El sainet ha de 
caricaturar la realitat; els seus tipus 
han d’ésser esquemes representatius 
d’homes i de dones que cada dia tro-
bem pel carrer. A Un pagès de Bar-
celona no hi ha res d’això: la seva 
caricatura no està feta sobre la rea-
litat, sinó sobre els tipus del vell sai-
net vuitcentista; el 1969 no tenen raó 
d’ésser perquè debades els cercaríem 
entre el cens de Barcelona o dels vol-
tants. Pasqual Titella, l’alcalde que 
Ventura Porta Rosés treu a escena, 
no ocupa la casa de la vila a cap lloc 
que es trobi a menys de cent quilò-
metres de la ciutat, i em quedo curt; 
per a cercar-li un parent pròxim hau-
ríem de retrocedir al Feliu de La vara 
de l’alcalde, sainet de Vidal i Valen-

Un pagès de Barcelona, el sainet de Ventura Porta Rosés representat per la compa-
nyia de Pau Garsaball (Foto; Barceló).

ciano estrenat el 1897, o, potser enca-
ra millor, a l’Alcalde Garrofa de Setze 
jutges, sainet de Manuel Angelón es-
trenat el 1868. Un pagès de Barcelona 
no reuneix cap element d’actualitat 
que no posseeixin aquestes obres, 
malgrat que els personatges parlin de 
camions estropellats, de polígons in-
dustrials o d’intervencions quirúrgi-
ques per a canviar el sexe de la pro-
tagonista. L’autor no ha tingut en 
compte la realitat i ha malmès un 
tema que podia contenir un magní-
fic llevat d’ironia i de caricatura. La 
presentació escènica i la interpreta-
ció de la Companyia de Pau Garsa-

ball no ultrapassà el nivell d’un 
«elenc» d’afeccionats. La nit que vaig 
assistir a la representació (2-VI), Ma- 
ria-Elena Pastor i Flora Soler sortien 
rient a escena com a continuació d’al-
guna facècia ocorreguda entre basti-
dors : això hauria estat una falta greu 
de respecte al públic, però, afortu-
nadament per a tots —sobretot per 
als qui es quedaren a casa—, de pú-
blic n’hi havia molt poc. Sobre l’es-
cenari l’únic actor fou Pau Garsa-
ball ; i és trist de veure aquest excel-
lent home de teatre ficat en empre-
ses de la categoria d’Un pagès de 
Barcelona. — XAVIER FÀBREGAS.

notes breus
—El diumenge 22 de juny fou celebrada a 
Terrassa la trobada de grups de teatre In-
dependent de comarques. La convocatòria, 
adreçada pel Grup 6x7, incloïa el següent 
ordre del dia: «Manifest per a un teatre 
nou», per Feliu Formosa; «Problemes del 
teatre català, avui», per Xavier Fàbregas; 
Col·loqui (durant el qual el representant de 
cada grup exposà la seva problemàtica par-
ticular) ; Dinar. A la tarda els punts trac-
tats foren: Intent de coordinació entre els 
grups a partir dels contactes comarcals; 
Programacions; Representacions; Cursets 
de tècnica teatral.

Assistiren a la trobada els grups següents: 
6 X 7, de Terrassa, SKUNK, de Terrassa, i els 
de Castellar del Vallès, Cornellà de Llobre-
gat, Molins de Rei, Sallent, Argentona, Es-
parreguera, Sant Feliu de Llobregat i Sant 
Cugat del Vallès. Alguns d'aquests grups 
portaven la representació d'altres grups de 
la pròpia comarca; així, els del Baix Llo-
bregat, comarca on des de fa un any fun-
ciona ja una comissió comarcal de coordi-
nació, exposaren llur experiència en la qual 
participen també els grups de Sant Just

Desvern, THospitalet de Llobregat, Vallira-
na, el Bruc i Pallejà.

Fou acordada la creació d'un organisme sem-
blant per al Vallès Occidental, en el qual, 
a més dels grups assistents, hi participaran 
els de Ripollet, Cerdanyola i Santa Perpètua 
de la Moguda, ultra d'altres que s'hi puguin 
incorporar. La primera reunió comarcal del 
Vallès serà celebrada a Sant Cugat durant 
el mes de juliol, i és l'Agrupació Maragall 
d'aquella població l'encarregada de convo-
car-la.

Hom informà dels lligams comarcals a d'al-
tres indrets: el Maresme prepara la seva 
primera trobada en la qual intervindran Ar-
gentona, Canet de Mar, Vilassar de Dalt, 
Vilassar de Mar, Mataró i Arenys de Mar, 
entre d'altres. El Pla de Bages compta amb 
grups a Sallent, Manresa, Balsareny, Na-
varcles i la provisional incorporació de Ber-
ga. També el teatre independent està en 
pla d'estructuració al Camp de Tarragona, 
on són diverses les poblacions que mantenen 
contacte amb Reus.

Abans de cloure la reunió i aprovar les 
conclusions definitives, Feliu Formosa pro-
posà l'organització d'un homenatge a Joan 
Oliver, en celebració del seu setantè aniver-
sari, i quedà nomenada una comissió que 
estructurarà un muntatge de textos del dra-

maturg i poeta, en el qual hi participarà el 
major nombre de grups possible.
Hom acceptà l'oferiment de Sant Feliu de 
Llobregat de celebrar en aquesta poblacio 
la pròxima trobada intercomarcal de teatre 
independent, el mes de novembre vinent.

—El Grup Art Viu, de Manresa, estrenà el 
31 de maig La indagació, de Peter Weiss, 
segons traducció de Feliu Formosa. Els 1 
tèrprefs foren Lluís Camprubí, Pilar Arnau, 
Antoni Bacardit, Joan Rebolledo, Pere i- 
cens, Joan Ribas, Miquel Sabria, Jordi 1 
dal, Àngel Espelt, Magí Vergés, Frances 
Sala, Teresa Camprubí, Maria-DoUrs bar 
riga, Miquel Muntaner, Francesc B°zz0 ' 
Ramon Oms. La dicció estigué a.CL![a| 
Jaume Sala, i la direcció de Maria-DO 
Garriga. L'ajuntament de Manresa pa 
cinà la representació.

—Ha iniciat les activitats el Grup de Tea 
tre de l'Orfeó Gracienc, que ha munta 
d'home, de Ricard Salvat. Els principa s 
tèrprets d'aquesta obra són Francesca > 
Manuel Ferrer, Eduard Araujo i Man a 
resa Cebrian; la direcció és a cura de 
cesc Font. Fins ara han estat fetes r P 
sentacions a Sant Feliu de Llòbrega 
VI) i a Súria (15-VI). f.
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