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«ÀLIAS SERRALLONGA», UNA REFLEXIÓ

Algú ha afirmat que Alias Serrallonga és 
un espectacle ingenu. El fet és que tots 
coneixem l'evolució dels Joglars i ens ana-
va bé que els deixebles del silenci comen-
cessin a caminar i fessin alguna entrema-
liadura. Pares condescendents acceptàvem 
ufanosos les rebequeries d’El Joc, de Cruel 
Ubris, o contemplàvem satisfets com l'a-
dolescent ens parlava, encara que una 
mica crípticament, dels esquemes bàsics 
de la nostra societat a Mary d'Ous. La 
criatura es feia gran i alguna molèstia 
havia de portar. Ara resulta que el marrec 
ens surt amb això del Serrallonga...

Perquè és cert que Serrallonga no moles-
taria gens si fos vist des de la perspectiva 
romàntica de Víctor Balaguer, de la folklò-
rica de Joan Amades o d’un historicisme 
erudit. I ben cert que té una mica de tot. 
Hom ha qualificat l'Àllas Serrallonga i La 
Setmana Tràgica com un nou corrent dins 
el teatre català: el teatre de reflexió his-
tòrica. Un teatre que va més enllà del do-
cument i ens retorna els protagonistes del 
fet històric. Aquests protagonistes no són, 
però, personatges de ficció, limitats per 
les seves anècdotes personals. El fet his-
tòric hi és present però no amb la fredor 
del teatre document ni amb anècdotes que 
ens distreguin. Allò que els Joglars ens 
proposen des de l'Àlias Serrallonga és una 
reflexió. I no és una reflexió feta amb fà-
cils paral·lelismes que poden evocar en 
l'espectador unes al·lusions que són més o 
menys profundes segons el grau de la seva 
integració en l’espectacle o segons el grau 
del seu bagatge cultural.

Hem d'evitar de veure a cada moment 
signes, transcendències, o bé pistes que 
permetin de muntar complexes elucubra-
cions. De fet, no ens haurien de distreure 
tant els detalls com, per exemple, la utilit-
zació del transistor, les ulleres de sol, la 
cartera del botxí o els diversos anacronis-
mes. A vegades són simples divertiments 
dels actors mateixos. En preparar un es-
pectacle els Joglars no dubten d’apartar-se 
de la línia marcada si hi ha un camí mar-
ginal que els és més suggerent. A la «Or-
den de captura y ejecución», per exemple, 
el pregoner enumera els membres de la 
quadrilla de Serrallonga i ho fa amb pre-
cisió històrica: Joan Sala, Mariana Padri- 
nyes, Estàsia Colobrans, Jaume Melianta, 
Guillem Estany, Miquel Pandís... en arribar 
aquí els actors que interpretaven aquests 
personatges han marxat un a un deixant 
Pau Casares, el músic, sol davant el Boa- 
della-Pregoner. Aquest no dubta a conti-
nuar la llista etzibant-li: «Lluís Millet, 
àlias...» D'altres vegades la broma serà



més erudita, difícil de copsar, com el cas 
dels quatre Fellps en l’última escena de la 
Cort on es fa al·lusió al problema d'Inter-
pretació que representa el mirall de Las 
Meninas de Velázquez. HI ha moments en 
què aquest divertiment es fixa en ells ma-
teixos I ens trobem, en l'evolució del joc, 
amb temes de Mary d'Ous com, per exem-
ple, els comentaris de les dues noies dalt 
l'estructura de ferro en l’assalt de la mar-
quesa, o aquell, més evident, dels dos sol-
dats iniciant el primer tema, el «Mary...!, 
...John...!, Catadme, cllnc, cllnc...!»

Això no vol dir, en absolut, que l'especta-
cle pateixi d'unes constants desviacions 
del tema. SI les desviacions hl són, totes 
es connecten a l'esquema central I apor-
ten elements que l’enriqueixen contínua-
ment. No hem d’analitzar el com I el per-
què d’aquestes desviacions marginals. Són 
tants els elements que fer-ho seria Inaca-
bable.

Hi ha referències als grans còmics del 
cinema (Buster Keaton, els germans 
Marx...); a la cultura castellana oficial 
(Tenorio, Velázquez); a la societat de con-
sum (els anuncis dels bandolers); a la 
burocràcia (escenes del missatger al tea- 
trí de la Cort, les sentències dels revol-
tats); l’evasió de l’espanyolada fàcil (el 
pasdoble «Julio Romero de Torres» serveix 
per a escapar-se, el sarcasme del «tablao 
flamenco» català serveix per a no caure 
en situacions de pamflet); la TV. (la repe-
tició, a càmera lenta, de la baralla)... I 
aquesta enumeració no pretén pas ésser 
exhaustiva. Si parlem de les referències 
musicals la llista s’allargarà considerable-
ment. Recordo, a l'atzar, La dama d'Aragó, 
La balenguera, El Comte Arnau, El ball de 
Sant Ferriol, El Cant dels ocells, La Patum, 
El testament d'Amèlia, La fadrina va a la 
font, Els segadors, La santa espina, el re- 
descobriment de i’Arri, Joan! I de La Cançó 
del lladre que Fermí Reixac canta serena-
ment I amb una seguretat absoluta després 
de quasi dues hores de maratonlana repre-
sentació. Cançons que conviuen amb el 
We shall overeóme I, en un altre pla, amb 
La vaca lechera i amb el ja esmentat Julio 
Romero de Torres,

Tots aquests elements, malgrat la seva di-
versitat, són, però, a la consciència de tots 
els catalans, i la majoria són rabiosament 
actuals. Això fa que l'espectacle s’aixequi 
sobre una base eminentment popular i 
amb un arrelament al país inqüestionable. 
Sobre aquesta base i aquests elements els 
Joglars han bastit la seva reflexió. Una 
reflexió profunda del país i sobre el país 
que porta a uns resultats força incòmodes 
i que obliga a replantejar-se no poques 
qüestions.

Alias Serrallonga,
dels Joglars, un 

espectacle de 
base eminentment 

popular i d'un 
arrelament 

inqüestionable
(fotos: Barceló).

EL XVII CICLE DE TEATRE 
PER A NOIS I NOIES 
DE «CAVALL FORT»
Després de la reposició dei Supertot de 
Josep M. Benet, que inicià el Cicle, els or-
ganitzadors programaren una sessió espe-
cial dirigida a aquells nois i noies que ha-
vien format els primers públics i que 
ara ja tenen divuit o vint anys. El Grup 
El Globus de Terrassa presentà l'obra de 
Joan Brossa Rrrprrr...! i hom recomanà al 
públic infantil habitual la no assistència a 
aquest espectacle. L’experiència era atrac-
tiva, però —potser per falta d’una propa-
ganda més adequada— no aconseguí la 
resposta que calia esperar.

Espectacle de
Titelles Garibaldis
(2 de febrer)
La presentació de Titelles Garibaldis al 
Romea anava avalada per una sèrie d’èxits 
aconseguits l'estiu passat i dels quals des-
taquen per la seva repercussió internacio-

nal els Premis d’honor dels Festivals de 
Békéscsaba (Hongria) i de Chrudim (Txe-
coslovàquia), i, en un altre pla, l’acollida 
rebuda als poblets del Berguedà, l’Alt 
Empordà i la Cerdanya on es presentaven 
impensadament i plantaven el castellet al 
mig de la plaça. L’espectacle, al Romea, 
s'inicià amb La primavera, quadre descrip-
tiu fet amb les mans enguantades i amb 
la utilització d’elements accessoris. Si bé 
mostrava alguna troballa formal, queia en 
massa reiteracions que el feien excessiva-
ment monòton. A L'home més «maco» del 
món, construït amb regadores i setrills, 
després de la presentació de personatges 
l'anècdota es desfà sense sentit. És el 
mateix defecte que traeix El bruixot i l'ex-
plotador, agreujat per la significació ma-
teixa del tema. La història de Míster Ris- 
singer i el bruixot de la tribu és d'un to 
reaccionari, d'un didactisme sàdic... El pú-
blic infantil assisteix, impotent, a la vic-
tòria de l’explotador sense entranyes so-
bre el primitiu bruixot bona fe. Formalment 
evidencia una forta influència de Cap de 
fusta de Putxinel·lis Claca, l'exotisme i la
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