
un. Acorralat, caurà també, I després de 
les tortures Inevitables serà executat. La 
situació no acabarà, però, I esclatarà el 
dia de Corpus del 1640 amb la revolta dels 
Segadors. Els Joglars no tallen aquí la re
presentació. No escau un final triomfalista 
a la història que ens han explicat; esdevin
dria pamflet, pura demagògia. Saben per
fectament que l'absolutisme no acabarà 
pas el 1640. Serenament lúcids, els Joglars 
no cauran en el parany I trobaran un gat- 
zarós happy end ple d’amarga Ironia. 
L'espectacle, però, és ple de suggeriments. 
A cada pas trobem aspectes, detalls, ele
ments que cal comentar I analitzar. La uti
lització dels espais, la simultaneïtat de les 
situacions, l’ús de la paraula —català, cas
tellà, llatí, anglès...—, els temes musicals 
—de la Patum als Segadors, sense oblidar 
la fonamental Cançó del lladre. Caldria 
assenyalar també escenes i moments im
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pressionants —la festa dels gegants i els 
nans amb el cap-gros empestat; l’estrada 
de Serrallonga, preparada magistralment; 
les escenes de la cacera; la instrucció dels 
soldats; les de Serrallonga i Joana...— l'e
numeració dels quals es faria inacabable. 
Alias Serrallonga és un tot únic creat per 
Albert Boadella, Pau Casares, Marta Català 
(la qual, accidentada en un assaig, fou 
substituïda per Núria Nebot), Elisa Cre- 
huet, Víctor Martínez de la Hidalga, Fermí 
Reixach, Gabriel Renom, Glòria Rognonl, 
Jaume Sorribas, amb la col·laboració, en 
l'escenografia I el vestuari, de Fablà Pulg- 
cerver. Indiscutiblement Alias Serrallonga 
és un espectacle que marca una fita impor
tant en la història del teatre català.
Finalment el Cicle es tancà amb el vere
dicte i el lliurament del IV Premi de Teatre 
Ciutat de Granollers. Joan-Anton Benach, 
Hermann Bonnín, Josep M. Botey, Jaume

Fuster i Joan Garriga acordaren concedir 
les cinquanta mil pessetes, import del pre
mi, al lleidatà Carles Reig per la seva obra 
S'assaja amb noses. Tanmateix fou adjudi
cada una menció especial (dotada amb 
vlnt-l-cinc mil pessetes) a Francesc Cas
tells I Altlrriba, del grup GOC d'Esparre
guera, per Campi qui pugui, espectacle so
bre la vida I l’obra de Juli Vallmitjana.

JOAQUIM VILA I FOLCH

EL XVI CICLE DE TEATRE 
PER A NOIS 1 NOIES,
DE «CAVALL FORT»
El 24 de novembre, el grup «El Nas», del 
Teatre de la Passió d’Olesa de Montserrat, 
va fer la seva presentació als cicles «Ca
vall Fort» amb Dos reis jugant a guerra, 
obra de Bernat Montserrat Bou que ja ha
via estat estrenada a Olesa el 27 de gener. 
Dos reis jugant a guerra és una obra ex
cessivament narrativa que tracta una anèc
dota mínima quasi sense acció. Pere Fran- 
cesch i Joan Mallofré han sabut resoldre 
aquesta dificultat i han donat a l’obra un 
ritme viu, un moviment arlequinat que no 
arriba a cansar el públic infantil. Les esce
nes més moroses són salvades amb habi
litat per un detall o altre que les fa dis
tretes i suggestives. L'obra utilitza el trac
tament de gatada cavalleresca que Frederic 
Soler donà a El castell dels tres dragons, 
i si bé és cert que algunes situacions s’as
semblen massa a l’obra de Pitarra, també 
no ho és menys que no desentonen en 
absolut, ja que les dues obres segueixen 
camins argumentáis ben diferents. Contri
bueixen d’una manera decisiva a la quali
tat de l’espectacle la distribució de l’espal 
escènic i la bellesa i la vistositat del ves
tuari que ha dissenyat Pere Francesch. El 
grup «El Nas» ja té, així, la porta oberta 
al món del teatre per a nois i noies.
El dia 1 de desembre se celebrà una sessió 
que anava dedicada al premi Joan Santa
maría. Enguany el jurat considerà que cap 
de les obres presentades no n'era mereixe
dora i acordà d’atorgar el premi als orga
nitzadors del Cicle de «Cavall Fort». Així, 
hom programà la visita del Grup «L’Esque
lla», de Lleida, que representà Assemblea 
General de Pilar Enciso i Lauro Olmo. Du
rant el descans un component de la Penya 
Joan Santamaría va intentar de fer una 
glossa de l’escriptor, de la Penya i dels 
premis, però els infants no són gaire amics 
de l'oratòria i hagué de plegar veles abans 
d’arribar a port. L'Assemblea General es 
basa en la faula de Lafontaine Animals em
pestats. Datable als darrers anys cinquanta 
o primers seixanta, és d’un pre-conciliarls- 
me, d’un sadisme social i d'un reacciona- 
rlsme extrems. El lleó convoca assemblea 
general: la pesta fa estralls, els animals 
es moren i no es veu el final d'aquesta 
situació. La solució del lleó és la de fer 
dir «la llista» a tots els animals. La «llista» 
són pecats que han comès, i el que sigui 
més pecador —la causa de les Ires del 
cel—• serà ajusticiat. En definitiva, tocarà 
el rebre al pobre ase que morirà, davant 
de tothom, d'un cop de garrot. Després, 
unes evolucions misterioses de l’home, el 
mico i el cavall retornen la vida a l’ase, 
que s'adreça al públic i afirma que no és 
mort sinó que viu dins cada un dels nens 
presents I que cal treure la màscara als 
dolents... Marcel·lí Borrell i «L’Esquella» de
vien tenir clar que s’enfrontaven amb una 
obra difícil per al públic infantil. D'aquí la
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Al Cicle de «Cavall Fort», estrena d'Els músics de Bremen Assemblea general és una adaptado, potser no gaire apta
de Jaume Batiste, sobre el tema d’un conte per a un públic infantil, de la cruel faula de La Fontaine
popular alemany. Els animals empestats.

necessitat d'un intens treball de dramatúr
gia. Fou construït tot un pròleg per tal 
d’aclarir les situacions i les relacions de 
poder; el text fou dulcificat i foren creats 
nous personatges. Malgrat tot, l’obra no 
funciona. I és que l’obra d’Enciso-Olmo 
no es pot agafar per enlloc. Si «L'Esquella» 
treballà més o menys a fons l'adaptació 
teatral, no demostrà una mínima honeste
dat pedagògica. La «misericordiosa» apa
gada de llums al moment fatídic de l'exe
cució és una mostra evident de desorien
tació en aquest sentit (equival a la mà 
benefactora que tapava el petó dels prota
gonistes al cinema parroquial). La inter
pretació fou irregular però entusiasta. El 
vestuari, molt interessant, adequadíssim. 
Esperem veure «L’Esquella» en altres rea
litzacions que almenys igualin la seva im
portant tasca de promoció teatral a Lleida.

L’Aula de Teatre de la Institució Montserrat 
és el grup que no ha deixat mai d'estar 
present als cicles des de llur inici el 1967. 
Cada any, a més, ha aportat una estrena 
(llevat de I’any passat, que no va aconse
guir l'autorització). El 8 de desembre es
trenà Els músics de Bremen de Jaume Ba
tiste, elaborada a partir d’un conte anònim 
alemany. Quatre animals —el gos, el gat, 
el gall i l’ase— són explotats per llurs 
amos. Només interessen pel benefici que 
poden aportar. Quan passin els anys, es 
tornin vells i, per tant, baixi llur «produc
ció» els infatigables treballadors seran re
butjats. Faula ben simple i d’aplicació ben 
clara, Jaume Batiste la desenvolupa en un 
text interessant, ben construït, potser mas
sa reiteratiu i lent en algunes escenes. 
La interpretació —desigual— aconseguí en 
Marcel Cervelló, Rosa Tallardà, Rafael Ba
tiste, Ferran Batiste i Joaquim Llobet un 
nivell de força qualitat. L’escenografia i el 
vestuari, de Jaume Batiste mateix, són ele
ments molt positius. La direcció —Jaume 
Batiste— estigué a l'aguait de les limita
cions del text i les salvà sense dificultat. 
Crec, però, que una revisió raonable de les 
situacions lentes i reiteratives potenciaria 
l’indubtable interès d’Els músics de Bremen. 
El XVI Cicle de teatre per a nois i noies 
es tancà amb l’actuació de Putxinel·lis Cla
ca. Una actuació curta, molt curta, escur- 
çada pel davant i pel darrera. Per davant 
perquè abans de la representació l’Esbart

dansaire de Sant Esteve de Palautordera 
ens féu un breu recital de ballets populars 
catalans que no tenien res a veure amb 
l'espectacle anunciat. Certament és bo 
d’eixamplar els límits estrictament teatrals 
del Cicle amb la introducció de la dansa, 
però no gratuïtament, sinó amb un sentit 
ben clar. L'actuació de Claca també fou 
escurçada per darrera, ja que estava anun
ciada la visita col·lectiva de «Cavall Fort» 
a la Biblioteca de Catalunya en comme
moració del cinquè centenari de la impres
sió del primer llibre en català. Al mig, 
doncs, Putxinel·lis Claca ens oferí En Pere 
sense por. El muntatge, amb ninots gegan
tins, és d'una eficàcia extraordinària, mal
grat que l'escenari del Romea no fos tan 
idoni com ho hauria estat una plaça. Potser 
la rondalla té una presentació massa allar
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gassada, però és evident que captivà l’a
tenció d’un públic frisós de participar en 
l’espectacle. Aquesta vegada Joan Baixas 
i Teresa Calafell van tenir l'ajuda de Mi
quel Baixas Calafell, Concepció Torras, Sal
vador Vila i Dolors Beulas. Com ja és ha
bitual, al Romea, amb les localitats esgo
tades des del diumenge anterior, no hi 
cabia ni una agulla.

J. V. F.

«TANGO» DE SLAWOMIR MROZEK
Traducció de Jordi Voltas. Grup Palestra, 
de Sabadell. (Auditorium de la Caixa d’Es
talvis de Sabadell, 10-XI.)
Tango, estrenada el 1965, representà, dins 
el procés creador de Mrozek, una conden
sació dels elements utilitzats a les seves
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