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Jordi Voltes, 
a I'Auditorium 
de la Caixa 
d'Estalvis 
de Sabadell.

peces anteriors: l’antic ninotaire havia em
prat fins llavors uns traços molt lineals 
per a fer-nos explícits els símbols i les 
al·legories que ens proposa en el seu tea
tre. Recordem, si més no, les peces en un 
acte amb les quals hom féu conèixer, el 
1961, Strip-tease i En alta mar, aquesta 
darrera acabada d'estrenar també entre 
nosaltres i comentada en aquesta mateixa 
secció. A Tango el carreu d’elements és 
més ric, a frec de l’enfarfegament, però 
hi subsisteix l’ambigüitat que caracteritza 
el missatge —i dispenseu-me per l’ús d’una 
paraula tan desgastada— del dramaturg po
lonès. Hom ha vist en Tango una paràfrasi 
de l’evolució de la. societat europea dels 
darrers cinquanta anys: el pas de les ge
neracions, la substitució d’una classe per 
una altra en els ressorts del poder. D'al
tres crítics han concretat aquesta referèn
cia als canvis polítics experimentats a Po
lònia. En tot cas, Mrozek sembla servir-se 
dels personatges per a comunicar-nos el 
seu estupor i, al capdavall, el seu desen
gany. La seva postura és la de l’intel·lec- 
tual que està de tornada de tot i que con
templa, amb un cert fàstic, els pactes 
innobles segellats entre dues classes so
cials antagòniques quan llurs interessos 
poden semblar coincidents: de la lluita 
de classes hom ha passat a la conxorxa de 
classes. Aquesta podria ésser la significa
ció del tango que al final de l’obra ballen, 
de grat o per força, l’oncle Eugen —el 
representant de Tancien régime— i Edeck, 
el criat brètol que s’ha convertit en l’amo 
de la situació. Els esforços conciliadors 
d'Artur, el fill, que haurien pogut desem
bocar en una certa síntesi constructiva, 
han fracassat definitivament.

Se’m fa difícil de saber a quines incita
cions ha respost la programació del drama 
de Mrozek, que es refereix a una situació 
tan diferent de la nostra, i a la qual es re
fereix amb una sèrie de dades que difícil
ment poden ésser copsades pel públic dels 
nostres topants. Tal vegada Palestra s'ha 
mogut per uns criteris culturalistes, tan 
lícits com vagues i desarrelats, que han 
de quedar reflectits en la superficial sump- 
tuositat del muntatge. En tot cas no hi ha 
hagut una aproximació atenta a les coor
denades del text; si més no, la simplicitat 
d’alguns conceptes expressats al programa

ens demostra l’elementalitat dels supò
sits de reflexió. Així, diu el programa que 
Mrozek, «des de la seva infantesa no ha 
conegut a la seva pàtria altra cosa que 
barbàrie i despotisme». Realment, estem 
de sort, perquè si sense conèixer altra 
cosa que «barbàrie i despotisme» Polònia 
és avui un dels països ¿'Europa amb un 
nivell cultural més elevat, amb una vida 
teatral rigorosa i intensa —recordem Gro- 
towski i el teatre de pantomima de Wro- 
claw, com a resultants de tanta «barbàrie 
i despotisme»—, no puc imaginar pas on 
hauria anat a parar si arriba a conèixer 
alguna altra cosa.
Ramon Ribalta ha posat en el muntatge de 
Tango una cura extraordinària. Des del punt 
de vista formal la seva direcció resulta 
impecable, amb aquell toc d'abarrocament 
que l’obra demana. En canvi la seva pe
netració del text sembla insuficient. Hom 
diria que es limita a utilitzar les condi
cions histriòniques dels actors amb un 
pur afany exhibicionista; d’uns actors que, 
com en el cas de Sebastià Sellent, baraten 
llurs bones disposicions per un amanera- 
ment que acaba per llevar-los les possibi
litats d’interpretació, en el sentit autèntic 
del mot interpretar. Per a dir-ho en termes 
pictòrics, el muntatge de Tango que Pa
lestra ens ha ofert esdevé un muntatge 
pompier.

XAVIER FÀBREGAS

«MOLTES VARIACIONS
PER A UN COIXÍ»
DE FREDERIC MARTÍNEZ SOLEES
Grup La Cassola, d'Alcoi. (Granollers, 
23-XI.)
Moltes variacions per a un coixí obtingué 
el Premi Ciutat d’Alcoi 1973, la qual cosa 
comportava l'estrena per la companyia La 
Cassola, tal com ara s’ha esdevingut. Mar
tínez Solbes és un dels representants del 
nou teatre valencià, fill de Benimantell, 
poblet pròxim a Alcoi, que fins avui no ha
via vist pujar a l’escenari cap de les seves 
obres. Ara, gràcies al premi esmentat, ha 
pogut comprovar com dos públics tan dife
rents, a extrem i extrem dels Països Cata
lans, el d’Alcoi i el de Granollers, reaccio
naven davant la seva obra. I l’un i l’altre 
ho han fet positivament.

El drama de Martínez Solbes qualla a 
través d’una situació tancada: els tres pro
tagonistes, Xim, Eudald i Albert, són ana
litzats per l’autor en tant que representants 
d'una joventut sotmesa, per causes que li 
són externes, a una sèrie de frustracions 
i de desconcerts. Ens trobem davant una 
obra realista que opera per una progres
siva aportació de dades, de manera que la 
nostra visió dels personatges i de la con
flictiva en què es troben immergits s’ei
xampla escena rera escena. Si l’autor sem
bla complaure’s a destruir les seves cria
tures, aviat ens adonem que allò que fa és 
acusar les forces que permeten aquesta 
destrucció; és la societat que ens envolta, 
amb totes les repressions que prescriu per 
a la plena realització de l’individu, la que 
provoca els desequilibris soferts pels tres 
protagonistes.

Moltes variacions per a un coixí presenta 
diversos punts febles en el transcurs de la 
seva estructura. És, tanmateix, un text ca
paç d'acreditar un autor dramàtic, però a 
l'autor li cal encara superar diverses vacil- 
lacions. En algunes escenes el diàleg flueix 
sense prou convicció, i hom arriba a creure 
que el material dramàtic és a punt d'esgo- 
tar-se. Per sort, però, un nou ingredient és 
aportat per l’autor i altra vegada l’atmos
fera puja de to. Martínez Solbes aconse
gueix escenes de veritable patetisme, com 
el monòleg d’Albert amb el coixí, on, dei
xant de banda tota convenció, fa la més 
reeixida descripció psicològica de tot el 
drama sense necessitat de recórrer a teo
ritzacions o divagacions.

Màrius Silvestre, que tingué cura del mun
tatge, centrà el seu treball en la direcció 
d’actors, tasca difícil en una obra on calia 
aconseguir la tensió a base de petites pin
zellades, de matisos i d’insinuacions (al
trament hi havia el perill de caure en els 
despenjaments melodramàtics i buidar l’o
bra de tot el seu contingut). Màrius Sil
vestre mostrà una vegada més la seva 
reconeguda competència en aquesta labor, 
i Xim Llorenç, Joan Gadea i Juli Mira —es
pecialment aquest darrer en el paper d’Al
bert—■ aconseguiren un nivell interpretatiu 
estimable. Fou una llàstima que Màrius 
Silvestre negligís algun altre aspecte del 
muntatge: ni el tractament de l’espai es
cènic ni els llums no estigueren acordats 
amb els esforços dels actors.

X. F.

«EN ALTA MAR»
DE SLAWOMIR MROZEK
Grup Artístic Ignasi Iglésias. (24 de no
vembre.)

No acabem d’entendre aquest interès sob
tat per l’obra de Mrozek. Després del 
Tango de «Palestra», és el «Grup artístic 
Ignasi Iglésias» que s'encara amb un altre 
text de l'autor polonès. La intenció del 
GAII —més modesta que la del grup de 
Sabadell— és d'acostar-se a l’anomenat 
teatre de cabaret. El grup no es qualifica 
«teatral» sinó «artístic», amb l'intent d’ei
xamplar al màxim les seves possibilitats. 
De fet, els seus muntatges anteriors són 
més artístics que teatrals. Màrtir de la 
pau, evocació de Martin Luther King (1970), 
volia ser una celebració, i Un llarg i Inaca
bat pelegrinatge... (1974) no era més que 
un recital. Ara, el GAII tasta el teatre de 
cabaret amb aquesta peça curta de Mro-
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