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«EL DEIXEBLE DEL DIABLE»
DE GEORGE BERNARD SHAW 
Traducció de Carles Soldevila. Grup de 
Teatre El Globus. (Terrassa, Centre Social 
Catòlic, 4 d'octubre.)

Si Bernard Shaw és el model de la ironía, 
el Grup El Globus ha après la lliçó del 
vell Irlandés. El sol fet de triar aquesta 
«comèdia per a puritans» I de'representar
la aquí I ara ja Indica un posat sorneguer. 
No creiem, però, que aquesta sorneguerla 
siguí una actitud frívola I lleugera sino ben 
al contrari. El Globus ens fa l’ullet amb 
complicitat. El deixeble del Diable presenta 
uns problemes d’una actualitat evident. 
Què és l’ordre moral? Què vol dir ordre 
social? On és la ratlla que separa l’or
dre del desordre? Qui es troba, en defini
tiva, a l’una o a l’altra banda?

No era gens fàcil d’enfrontar-se amb una 
estructura dramàtica com la d’E/ deixeble 
del Diable. Shaw hl utilitzà les mateixes 
tècniques que l’espectador estava acostu
mat a veure, però en capgirà els resultats. 
El deixeble del Diable balla damunt la corda 
fluixa del melodrama, I la tasca d’aixecar 
l’obra sobre un escenari és d’una arriscada 
complexitat. SI l’argument voreja perillosa
ment el fulletó, és ben cert que El Globus 
utilitza aquest risc d’una manera conscient 
I tracta de treure’n tot el profit possible. 
No hl ha dubte que el treball de dramatúr
gia i de direcció —signat per Feliu Formosa, 
María José Jiménez, Pau Monterde i Pepi 
Sabrlà— ha estat Intens I d’uns resultats 
decididament efectius. La utilització de les 
diapositives I del text paral·lel sobre les 
coordenades històriques clarifica la situació 
i li dóna una dimensió més col·lectiva. Cal 
fer notar, també, la recuperació de l’esce
nari a la Italiana que ens dóna un espai 
escènic deliberadament frontal, amb una 
escenografia d’iHustracló vuitcentista, de 
gravat antic, que contrasta positivament 
amb el to realista del vestuari i dels objec
tes utilitzats. De fet, el rigor amb què hom 
ha treballat ens portarla a fer moltes altres 
consideracions sobre diversos aspectes de 
l’espectacle. La Interpretació ha estat, però 
—Pau Monterde mateix ho anuncia al pro
grama—, el problema principal del muntat
ge. Sembla que els actors es moguin sobre 
una quadrícula on cada gest, cada movi
ment, cada mirada, cada to de veu hagi 
estat curosament marcat. Aquesta «duresa» 
en la interpretació, més patent a la pri
mera part que a la segona, produeix des
equilibris en les Intencions de l’equip de 
direcció I en els resultats obtinguts.

Amb tot, El deixeble del Diable és un es
pectacle d’un marcat Interès, d’una clara 
actualitat, a través del qual podem Intuir 
què podria ser el nostre teatre en una 
situació normal. La paradoxa de Shaw, res
pectada, utilitzada I d’una eficàcia Indiscu
tible, ens és servida en una vàlida traduc
ció de Carles Capdevila.

«BOA CONSTRICTOR»
Muntatge col·lectiu del Grup Boa Constric
tor. Direcció: Marta Català. (Granollers, 
Casino Club de Ritme, 4 d’octubre.)

El Grup Boa Constrictor s’ha estavellat en 
aquest primer muntatge que titula, tanma
teix, Boa Constrictor. Tot el que hem dit 
en parlar d’El Globus, hauríem de capglrar- 
ho per parlar de Boa Constrictor. L’estrena 
de l’espectacle era esperat amb força ex
pectació a causa de les circumstàncies que 
el voltaven. El cap del Grup, Marta Català, 
havia estat, des dels seus Inicis, un mem
bre d’Els Joglars. En adonar-se, durant els 
assaigs d'Àlias Serrallonga, que la seva ma
nera de pensar s’allunyava de la dels altres 
membres del grup, la Marta decidí apartar- 
se’n. Un accident, en el qual es trencà el 
peu, marcà el moment de la separació. Ple
na d’entusiasme per la nova etapa que es 
disposava a començar, Marta Català es de
clarava partidària d’un teatre divertit I amb 
un grau màxim de qualitat. Boa Constrictor 
es presentava dins una posició obertament 
feminista, amb un fort caràcter vindicatiu.

I vet aquí que ara se’ns en presenta aquest 
primer espectacle. El Grup es declara res
ponsable col·lectiu del muntatge, I la Marta 
n’assumeix la coordinació general. Boa 
Constrictor és una desballestada successió 
de més d’una vintena de sketches esborro
nadors. Perquè, en definitiva, tot es redueix 
a dir, malament, quatre paraules buides, 
mal enllaçades, mal Interpretades, mal... 
tot. Creieu-me que m’he trencat el cap bus- 
cant-hl alguna cosa positiva. I no l’he pas 
trobada. Boa Constrictor es mou al voltant 
d’un únic tema, la dona, el qual és obser
vat des de diversos punts de vista. Però 
hom no analitza les diverses situacions 
plantejades ni hí ha un mínim d’acostament 
crític. Cada escena és presentada de la ma
nera més Insubstancial, i el possible apro
fundiment només ens és donat per ['«hu
mor» amb què la situació és tractada. Pas
sa, però, que aquest humor és carregat de 
tòpics, amanerat I sense la més petita grà
cia. Tot sembla improvisat, sense cap pre
paració, sense rigor, amb greus errors del 
més elemental sentit escènic, de ritme, de

ENCICLOPEDIA
CAEALANA
pregunta:
La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin el més 
ben informats possible, cosa que, per 
raó de l’escassetat de bibliografia en 
molts d'aspectes de la cultura cata
lana, només és possible d’aconseguir 
amb una àmplia col·laboració. Obte
nir dades poc conegudes és, doncs, 
la finalitat de les preguntes que 
d’una manera periòdica apareixen 
en aquest espai. Enciclopèdia Cata
lana agraeix l’ajut que ja ha rebut 
del públic en aquest sentit, i des 
d'ara el que espera continuar rebent. 
Envieu les respostes a:

Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 111, 4.'
Barcelona-9.

1. A quin lloc i quin any morí el 
poeta empordanès Ramon Masifern? 
Quin és el seu segon cognom? Quins 
anys publicà els llibres En defensa 
de mossèn Jacint Verdaguer i Mani
fest del bon sentir?

2. A quin lloc i quin any morí l’es
criptor Claudi Mas i Jornet, nat a 
Vilafranca del Penedès el 1874?

3. Quin any i a quin lloc morí l'en
quadernador i litògraf Hermenegild 
Miralles i Anglès? Quin any i a quin 
lloc morí?

4. Enric Martí i Muntaner, traduc
tor al català de Martín Fierro, nas
qué a Vilanova i la Geltrú. El 1889 
o el 1899?

5. Quin any i a quin lloc morí l’es
criptor i periodista, nat a Manresa 
el 1855, Josep Martrús? Quin és el 
seu segon cognom?

6. Quin any i a quin lloc nasqué el 
polític valencià Vicent Marco i Mi
randa? Quin any i a quin lloc morí?
7. Quin és el segon cognom del com
positor Màrius Mateo, nat a Barce
lona el 1889?

llenguatge... El resultat n’és un espectacle 
lamentable, ridícul i sense cap força.

Cal dir, però, que la representació de Gra
nollers fou un èxit I que, al final, amb forts 
aplaudiments i amb crits de «Marta! Mar
ta!», el públic cridà I’ex-joglaressa, la qual 
amb un ram de flors als braços i visible
ment emocionada, sortí a saludar.

Crec que els resultats de Boa Constrictor 
no es poden admetre. És una llàstima que 
hi hagi grups que produeixin espectacles 
d’aquesta manera, i és ben trist que n’hà- 
glm de parlar. Ben segur que no fem cap 
favor al malparat teatre català.
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