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Supertot, estrenat al XVI Cicle de «Cavall Fort», 
recull l’herència de tota una tradició 
de «còmics». El grup «U de cuc», 
dirigit per Francesc Alborch, en féu 
un muntatge encertat.

1972, però no estrenada) i L’ocell Fènix a 
Catalunya o alguns papers de l’auca (Patro
nat Cultural, Cornellà, 1971). D’una manera 
àmplia podríem qualificar aquestes dues 
obres de sarcasmes antiburgesos. Tedi de 
febrer podria ésser un homenatge als des
tructors, en el teatre, del «civilisme» nou
centista, en particular un homenatge a J. Mi- 
llàs-Raurell i Carme Montoriol, expressa
ment al·ludits al text. Quant a L'ocell Fènix 
a Catalunya, reprèn la genealogia del senyor 
Esteve per a explicitar l’actitud de la bur
gesia en els moments històrics de crisi. El 
Mort, de cos present a l’escenari, manifesta 
com després de tornar de la guerra amb el 
bàndol dels guanyadors, «em vaig trobar 
que els magatzems “La Puntual”, la suor 
de tota la meva família, havien estat bàr- 
barament saquejats. Em costà deu anys d’en
carrilar de nou el patrimoni. Deu anys dedi
cats al treball, dia i nit da-li que da-li, deu 
anys sense pensar en res més. I després em 
vaig trobar ja gran i encara solter. Amb el 
negoci una mica refet vaig aturar-me i em

. vaig dir: "Esteve, és hora que pensis en les 
coses de l’esperit”».

El grotesc ens introdueix a una mecànica 
social de la postguerra que l’autor no coneix 
per percepció directa i per a la qual la tèc
nica realista resultaria poc expeditiva. Els 
espantalls de L’ocell Fènix a Catalunya són 
un cúmul de ressorts egoistes i de desvia
cions; no són una altra cara de Catalunya, 
sinó l’anti-Catalunya, tout court. Benet i Jor
net, en traçar el vast panorama col·lectiu que 
agafa el seu teatre, havia de considerar tam
bé aquests epígons del Senyor Esteve, que 
malgrat tot es reparteixen encara «alguns 
Papers de l’auca», els més innobles, i els 
adjudica les tintes més virolades que té a 
'a seva paleta de dramaturg.

XAVIER FÀBREGAS

«NOCTURN PER ACORDIÓ»
Espectacle sobre textos de Joan Salvat- 
Papasseit. Grup Dagoll-Dagom. (Teatre de 
l’Institut, 2 de juliol.)
Dins l’any del cinquantenari de la mort 
del poeta Joan Salvat-Papasselt s'han rea
litzat dos muntatges sobre la seva obra. 
El primer ha estat muntat per un grup 
nou —Grup de Recerca Teatral— nascut 
a redós de la Universitat i dirigit per Ri
card Salvat. Malgrat que n’hi ha hagut 
diverses representacions, només vaig po
der assistir a un recital antològic que es 
donà a l’Aula Magna el 22 d’abril passat. 
Després d'una introducció amb textos de 
Joan Fuster i de Francesc Salvador Heras, 
el Grup de Recerca Teatral ens oferí un 
recorregut per l’obra de Salvat-Papasseit 
contrapuntat per textos de Tzara, Marinetti, 
Picabia, Machado i Apollinaire, que la si
tuaven dins les coordenades dels movi
ments culturals europeus.
El Grup Dagoll-Dagom a Nocturn per acor
dió presenta una visió molt diferent del 
poeta però, al meu entendre, igualment 
vàlida. És un Salvat-Papasseit molt parcial 
i desordenat i que va dirigit als coneixe
dors de la seva obra. El poema Tot l’enyor 
de demà, per exemple, es dóna sense dir 
ni una paraula; n'hi ha prou, només, amb 
presentar les il·lustracions que ens donen 
unes diapositives. L’espectacle Nocturn 
per acordió, senzill, esquemàtic i sense 
complicacions, és, per a mi, com una re
lectura a l’atzar de les seves Poesies, un 
retrobament íntim amb la veu d’un dels 
poetes catalans de més ressò popular. 
Malgrat la manca d’edicions a l'abast de
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tothom, els seus poemes es coneixen, es 
reciten, es canten. Dagoll-Dagom ha orde
nat, però, d'una manera ben singular els 
materials de què disposava. Els diversos 
poemes s’agrupen segons la seva afinitat 
a un eix d’una vaga ressonància biogràfica. 
Això provoca que s'estableixin entre ells 
relacions sovint forçades i trobem poemes 
els quals només tenen un sentit de pas, 
sense que, aparentment, hagin estat treba
llats en profunditat. Tanmateix no acabo 
d'entendre el desequilibri —respecte a l’o
bra total— dels textos triats. Hi ha una 
excessiva atenció a L'irradiador del port 
i les gavines i cap poema —cap!— de Les 
Conspiracions i de La rosa als llavis. Noc
turn per acordió és un espectacle reeixit 
—si el considerem des d'aquest punt de 
vista de relectura a l’atzar— que es mou 
entre la delicadesa i l'apassionament. La 
música de Ramon Muntaner —indestriables 
en ell música i poema— contribueix d’una 
manera decisiva a ['enriquiment de l’espec
tacle. Amb una llarga llista de col·labora
dors, aquest acostament a l’obra de Joan 
Salvat-Papasseit fou presentat per Mont
serrat Mascaró, Àngel Sola, Lisart Paz, 
Josep Parramon, Carme Callol, Joan Ollé, 
Rosa Vergés i Ramon Muntaner.

JOAQUIM VILA I FOLCH

«DUES FILLES D’ESTRAPERLO»
DE PIERRE LE FERBLANTIER
Companyia de Joan Seguí. (Teatre Barce
lona, 5 de setembre.)
Inqualificable.

J. V. F.


