
EL XVII CICLE DE TEATRE
PER A NOIS I NOIES
DE «CAVALL FORT»

«EL DRAC DEL CASTELL
DELS MOROS»
de Putxinel·lis Claca.
(Teatre Romea, 2 de març.)

Després de la reposició de La fera sot
mesa, el Cicle es tancà amb Putxinel·lis 
Claca. Amb El Drac del Castell dels Mo
ros Joan Baixas i Teresa Calafell seguei
xen el camí que obrí El conte de les 
aigües. Ara dominen, però, no elements 
poètics sinó d’altres més essencialment 
narratius, que donen a la rondalla un cert 
caire èpic. La narració es basa en una lle
genda de Sant Esteve de Palautordera, que 
explica la lluita del poble contra un drac. 
El fil argumental és molt prim, però Baixas 
i Calafell —ajudats aquesta vegada per 
Salvador Vila— el vesteixen amb una gran 
quantitat d’elements que mantenen sem
pre viu l’interès del públic. Un ninot es 
pot passar més de cinc minuts per plan
tar un camp de cols i no cansar gens als 
infants, perquè Putxinel·lis Claca conver
teixen el fet de plantar cols en tot un 
espectacle. Les veus, els moviments, els 
ninots, els materials utilitzats, l'enginy i 
la imaginació en la construcció narrativa 
aconsegueixen, per ells mateixos, de cap
tivar els espectadors.

«VARIETAT DE VARIETATS»
DE CAPMANY, VIDAL I MARTÍ
Grup «Ca, Barret!».
Direcció: Josep A. Codina.

Vaig veure Varietat de Varietats a Cornellà

—al Patronat Cultural i Recreatiu— el 
12 de març, en una representació patro
cinada per la Caixa de Pensions. L’obra 
és una antologia dels espectacles que du
rant un temps animaren la Cova del Drac. 
El cert és, però, que no puc parlar de 
Varietat de Varietats.

L’espectacle, que consta —segons el pro
grama de mà— de quaranta-sis sketchs, 
monòlegs i cançons, ens fou ofert notable
ment reduït. Quan mancaven tres cançons 
per acabar la primera part —que en té 
vint-i-dos— ens en representaren, sense 
interrupció, sis o set més de la segona 
—que en té vint-i-quatre!—, ens etzibaren 
l'última cançó i, sense més explicacions, 
l'espectacle ja s'havia acabat.

No sé si la Caixa de Cornellà pagà o no 
l’actuació del Grup. No sé si aquest estira 
i arronsa es fa a cada poble on el Grup 
actua. No sé si la reducció es fa només 
quan —com a Cornellà— l’entrada és gra
tuïta. No sé si hi ha un criteri de reduc
ció inversament proporcional al nombre 
d’espectadors —al Patronat érem trenta o 
quaranta.

Penso que el que passà a Cornellà és una 
estafa, una falta de respecte al públic I 
una manca del més elemental sentit de 
dignitat professional.

«EL PETIT PRÍNCEP»
D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
Titelles Badabadoc.
(Lluisos de Gràcia, 15 de març.)

Toni Verdaguer, Teresa Cot, Montserrat 
Macià i Romà Martí formen el nucli bàsic 
de Titelles Badabadoc. Els havíem vistos 
al II Festival de Titelles, on causaren una 
sorpresa agradable. Ara, acompanyats d'un 
bon nombre de col·laboradors, han presen
tat la dramatització d’El petit príncep. L’es
pectacle falla per molts punts i, bàsica
ment, per la concepció poc teatral de 
l'adaptació del text. Hi ha greus deficièn
cies de coordinació, d’interpretació, de ma
nipulació... Caldria una revisió acurada de 
tots els elements que formen l’especta
cle. Remarquem-ne, però, la qualitat plàs
tica, basada en els dibuixos mateixos de 
Saint-Exupéry.

JOAQUIM VILA I FOLCH
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FILMOTEQUES PRIVADES

Ben sovint, i especialment a petició d’as
sociacions de pares, hem parlat sobre els 
mitjans audiovisuals i la infància. Sempre 
ens hem trobat amb intervencions de pa
res o d’educadors que demanaven què 
podien fer en benefici d’una educació ci
nematogràfica. Entre els molts elements 
possibles de resposta, n’hi ha un sobre el 
qual ara volem insistir: la formació del 
gust i l’educació per a la imatge mòbil 
s'aconsegueixen sobretot veient obres ci
nematogràfiques dignes, més que no pas 
amb «pallisses» teòriques, per bé que 
aquestes tampoc no són negligibles.
Els pares responsables saben molt bé 
triar llibres adequats per als seus infants, 
i, en canvi, poca cosa fan en el terreny 
de la imatge. Els aparells de televisió són 
a l’abast dels infants i aboquen al seu da
munt tota mena de material, bo, dolent 
i pitjor. Una manera de contrarestar 
aquesta perillosa barreja és d’organit
zar sessions de projecció de pel·lícules 
acuradament triades. El cost dels aparells 
de projecció en vuit mil·límetres sonor és 
força inferior al d’un bon televisor, i així 
l’excusa econòmica es fa insostenible. 
L’obtenció de films mitjançant lloguer 
és fàcil i a uns preus relativament bai
xos. Però, a més, tothom sap que als in
fants els agrada de repetir una vegada 
i una altra allò que els plau. Així, dema
nen repetidament que els expliquem un 
mateix conte. De la mateixa manera, 
doncs, demanaran la repetició d’un ma
teix film que els plagui. Això fa aconse
llable que, a poc a poc, hom vagi orga
nitzant una filmoteca familiar, de pro
pietat, amb l’avantatge de poder anar-la 
adequant a les edats i als moments di
versos, completant-la i establint un ordre 
de formació normalitzat. D’altra banda, 
la filmoteca familiar hauria d’interessar 
fortament els adults, ja que gràcies a ella 
podrien conèixer obres cabdals que hom 
no pot veure normalment a les sales pú
bliques.
Resulta poc lògic que a les mateixes cases 
on hi ha una biblioteca privada i una 
discoteca no hi hagi una filmoteca. Una de 
les dificultats que el cinema ha presentat 
sempre és la de la seva caducitat; el ma
terial és presentat sempre o gairebé sem
pre com un espectacle, i això fa que no 
el puguem veure quan volem sinó quan 
un empresari vol; a més, existeixen tota 
una sèrie de legislacions administratives 
i de mesures polítiques i econòmiques de 
signe restrictiu, que no fan sinó agreujar 
encara més la qüestió.
Amb els llibres succeí que, d’haver-hi uns 
pocs exemplars de certes obres, hom pas
sà, amb l’ajuda de la tecnologia, a una 
difusió massiva. Semblantment, la tecno
logia actual —i encara més la futura— 
porta a una alliberació del fet fílmic de 
la seva infeudació espectacular. Les no
ves tècniques del Super-8 mm, del vídeo 
i de la videocassette ofereixen, ja avui, 
unes garanties en aquest sentit. És l’hora, 
doncs, que el públic comenci a formar la 
seva pròpia filmoteca privada.
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