
DOS INTERESSANTS 
«DRAMÀTICS»
EN CATALÀ
No és cap secret que la caixa 
dels trons passa actualment per 
un moment de crisi aclapara-
dora. Tal com va tot, sembla 
que la Televisió només pugui 
ésser una mena de «cinema a 
domicili», una enutjosa màquina 
de passar anuncis o una enfi-
lada de xerrameques ben poc 
objectives sobre les coses que 
passen al món, i de les quals 
ací només sabem el que ens en 
volen dir els locutors i els pre-
sentadors, que sempre ens ex-
pliquen les desgràcies dels al-
tres i les gràcies d'un triomfa-
lisme propi que es nodreix amb 
foteses per a fer-ne, tot seguit, 
grans monuments de pegamoll.
Aquestes últimes setmanes, 
«Teatro» s'ha dedicat a donar-
nos velles reposicions. Els pro-
grames que hom produïa a Pra-
do del Rey han desaparegut del 
mapa d'ençà que, segons que 
diuen, hom recerca una altra 
política d’administració a TVE, 
la política del «nou equip» (i, 
d'equips, n’hi ha hagut Déu 
sap quants en un any!), la qual, 
de moment, consisteix a pro-
duir molts serials «de qualitat» 
i entaforar-los a les llaunes per 
a començar-los a emprogra- 
mar... al mes d’octubre!, quan 
ja n'hi hagi un bon repertori 
enllaunat i no pugui passar el 
que —segons diuen ells matei-
xos— fins ara havia passat: 
que, posem per cas, un episodi 
d’«EI Picaro» o de «Cuentos y 
Leyendas» era acabat d'enregis-
trar a les deu del matí, i a les 
nou de la nit del mateix dia ja 
el transmetien, encara que hi 
manquessin molts retocs o la 
banda de so fos una autèntica 
desgràcia.
A Miramar, com és natural, les 
coses no van pas més bé que 
a Madrid, i així és com trobem 
gent tan intel·ligent com en Pi-
cas, la Mercè Vilaret, en Sergi 
Schaaff, en Lluís-Maria Güell, 
l'Antoni Chic, l'Esteve Duran i 
encara d’altres, lliurats a la rea-
lització de coses sense cap ni 
peus, guions impresentables i 
fins i tot idiotes (com els de 
“Palabras Cruzadas», «Original»,
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etcètera) o petites actuacions 
musicals i noticiaris estúpids.
Tanmateix, i per pura excepció, 
aquests darrers dies el millor 
que hem pogut veure a la pan-
talla petita —a més del mera-
vellós cicle Keaton— han estat 
dos programes catalans: l’un, 
pertanyent a la nova secció 
«Taller de comèdies», ha estat 
la representació de la peça Me-
tro Glòries d’Enric Moreu-Rey, 
i l'altre, dins «Lletres catala-
nes», l’escenificació de l’obra 
de Josep M. Benet i Jornet Una 
vella, coneguda olor, que fa 
més de deu anys va guanyar 
el premi Josep M. de Sagarra.
Metro Glòries, tot i els seus 
grans mèrits, passà incompre-
sa a la televisió, per manca 
d'una presentació adient, aquí 
necessària del tot, atès el ca-
ràcter minoritari de la peça, on 
hom es troba envoltat d’un uni-
vers gairebé kafkià, que també 
podríem relacionar amb L'Huis 
clos sartrià. Es tracta, senzilla-
ment, d’un vagó del metro bar-
celoní que avança cap a un 
destí inconegut, sense cap con-
ductor que el meni. I la gent 
que hi viatja —personatges 
reals i simbòlics alhora—, a 
mesura que es defineix aquesta 
terrible «situació límit», va des-
pullant-se espiritualment i ens 
fa sentir els esvorancs de tota 
una civilització.
A la fi —encara que pràctica-
ment no podem dir que sigui 
una «fi»—, tot continuarà igual, 
amb la darrera frase del pas-
satger que mana: «Que els qui 
porten paquets grans es posin 
a l'esquerra, i els qui els portin 
petits, a la dreta».
I llavors serà quan l’espectador 
començarà a sentir-se pregona-
ment preocupat pel que ha vist 
i pel que ha intuït en aquestes 
seqüències escèniques que per 
si mateixes ens donen la me-
sura del talent del seu autor, 
aquest cultíssim i eternament 
preocupat escriptor que és En-
ric Moreu, el qual a Metro Glò-
ries, des de la primera escena 
fins a la darrera, deixa sentir 
plenament els seus crits de pro-
testa i d’indignació justificades 
per la subversió de tota mena 
de valors dins la societat actual.

Maria Muxart —fins ara adjunta 
de direcció a Miramar— va sig-
nar aquí la seva primera realit-
zació, i va fer-ho amb molta 
discreció, demostrant que està 
capacitada per a dirigir moltes 
comèdies a la televisió, ja que 
compta amb una excel·lent in-
tuïció orquestradora dels ele-
ments escènico-televisuals i 
sap, també, com aconsellar els 
actors, que a la representació 
que ens ocupa no eren profes-
sionals, sinó del sabadellenc i 
notable grup «Palestra» que tan-
tes vegades hem aplaudit als 
escenaris de teatre indepen-
dent.
Si bé és cert que no tots els 
actors respongueren davant les 
càmeres amb la mateixa força 
d’expressió, i que certs primers 
plans a alguns d’ells els venien 
una mica grans, també cal dir 
que —amb l’excepció de l’horri-
ble maquillatge de la vella que 
es mor durant el viatge—• 
aquesta representació de Me-
tro Glòries (en adaptació d’en 
Jaume Picas, que servà perfec-
tament el to de l'original) ens 
va complaure molt, perquè 
donà a conèixer valors inèdits 
en tots els camps, i aquest és 
precisament l'objectiu de «Ta-
ller de comèdies».
Una vella, coneguda olor va arri-
bar encara més lluny, ja que, al 
meu gust, va ésser una de les 
millors representacions d'obres 
catalanes que hem vist darrera-
ment a Miramar. I això ho dic 
tant per la qualitat de l’original 
de Josep M. Benet i Jornet 
—inclòs dintre un realisme so-
cial perfectament definit i amb 
una sèrie de personatges vius

i ben nostres—, com per la 
bona adaptació que en féu en 
Francesc Nel·lo —que última-
ment treballa amb molt d’encert 
a Miramar—, i també per la 
bella realització d’en Lluís-Ma-
ria Güell, que indubtablement 
és un dels joves i més prome-
tedors directors de televisió a 
Catalunya.
Aquesta vegada en Güell tingué 
a la seva disposició una decora-
ció extraordinària d'Ernest Cal- 
duch que reproduïa un antic 
pati de veïns d'un barrí ame-
naçat per la reforma, i ho 
feia amb un meravellós sentit 
de les proporcions i de les 
necessitats, conjuntament amb 
una ambientació sorprenent 
d’en Vega, que en Güell apro-
fità al màxim, com també ho 
féu amb les qualitats interpre-
tatives de la María-Rosa Sardà, 
la qual tingué moments de 
gran actriu dramàtica, acom-
panyada d’en Carles Velat, de 
la sempre justa Nadala Batista 
i de Conxita Bardem, Núria 
Duran, Elisenda Ribas i Carme 
Molina.
No sempre la banda sonora re-
sultà perfecta, i potser algun 
moviment de càmera fent zoom 
en un moment que demanava 
primers plans dels rostres, no 
ens semblà del tot just; però 
aquests detalls negatius no van 
desfer de cap manera la força 
i el bon gust d’aquesta realitza-
ció d'en Güell, que fou, com 
deia abans, una de les millors 
que dintre els espais dramàtics 
catalans hem pogut veure du-
rant molt de temps a la pantalla 
petita.
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