
«WOYZECK» DE GEORG BÜCHNER
Traducció de Carme Serrallonga. Teatre 
Associació Cultural. Direcció: Julio Castro- 
nuovo. Granollers. (Teatre Casino - Club de 
Ritme, 14 i 18 de març.)
La característica més important d'aquest 
Woyzeck és la col·laboració que el grup 
de Granollers demanà al director profes
sional Julio Castronuovo. És indubtable que 
aquesta experiència ha resultat molt posi
tiva. No es pot negar que de les Farses 
sobre les miserables desventures dels ho
mes esclavitzats per les seves debilitats 
carnals i mundanes (16 desembre 1972) 
o d'Els justos (7 desembre 1973) fins a 
aquest Woyzeck que acabem de veure hi 
ha un gran pas. No vull donar a entendre 
amb això que Julio Castronuovo hagi re
sultat, per al T. A. C., un bàlsam miraculós. 
De fet, davant l'espectacle, els resultats 
es giren en contra del director mateix. 
Castronuovo, argentí —treballa actualment 
a Portugal—, ha viscut durant un mes 
i mig a Granollers, dedicat exclusivament 
a l'elaboració del muntatge d'aquesta obra. 
El que no acabo d'entendre és la manera 
com Castronuovo ha enfocat aquest mun
tatge. Ha centrat l'interès en la història 
personal de Woyzeck i ha bandejat la pro
blemàtica diguem-ne social de l'obra de 
Büchner. Aquesta limitació va ser ben clara 
a Granollers. Penso, però, que Castronuovo 
no volia pas aquesta lectura de l'obra. La 
inclusió al programa de mà d'un text d'Or- 
lando Neves sobre la «simbologia social» 
de l'obra ens confirma que el director te
nia ben present aquesta vessant. L'error 
de Castronuovo ha estat de muntar el M/oy- 
zeck de manera que tot el pes de l’obra 
carregués sobre la interpretació. Si aques
ta simbologia havia de concentrar-se en el 
gest dels actors —i és evident que aquest 
gest fou marcat—, Castronuovo s'havia 
d'adonar per força que la més lleu defi
ciència en la interpretació faria naufragar 
el muntatge. És en aquest sentit que el 
director del Teatre Experimental d'Oporto 
no fou fidel a les limitacions del T. A. C. 
Justament els grups que es mouen amb 
unes motivacions com les del T. A. C. te
nen en la interpretació —i per l'estructura 
I el funcionament mateixos del grup— el 
seu punt més flac. Crec, doncs, que si 
el T.A. C. va obtenir uns resultats dubto
sos amb aquest Woyzeck, hem de donar 
tota la culpa a Castronuovo.
Amb tot, el T. A. C. ha treballat de ferm 
i ha arribat a construir un espectacle que, 
si bé no podem dir que hagi reeixit del 
tot, aporta elements prou interessants per 
a justificar-ne una més ampla difusió. El 
text —en una acurada traducció de Carme

Serrallonga— i la significació de l’obra de 
Büchner figurarien en primer lloc, i des
prés vindrien les solucions escenogràfiques 
i d’il·luminació que, dins el plantejament 
al·ludit, acompleixen un paper decisiu...
En definitiva, el Woyzeck del T. A. C. és 
un espectacle inestable, fruit d’una con
cepció errònia la qual, malgrat que és evi
dent, no ha estat rectificada en el trans
curs del muntatge.

JOAQUIM VILA I FOLCH

«VIVALDA I L’ÀFRICA TENEBROSA»
DE JOAN OLIVER
«LA CANTANT CALBA»
D’EUGENE IONESCO
Palestra. (Auditorium de la Caixa d'Estalvis 
de Sabadell, 2 de març.)
Aquesta proposta de Palestra és força sug
geridora: l’enfrontament entre dos textos 
carregats de significació. Per una banda, 
la Vivalda de Joan Oliver, paròdia del tea
tre de l'absurd, datada el desembre del 
1967 i farcida d'al·lusions a les circums
tàncies del país. D'altra banda, La cantant

A Granollers, Woyzeck de Büchner, en un muntatge de Julio Castronuovo 
amb el T. A. C. (foto: Barceló).

calba de lonesco, del 1950, que representa 
una de les obres que més genuïnament 
podem considerar com a clàssiques del 
gènere.
La cantant calba, revisada al cap de vínt-i- 
cinc anys de la seva estrena, se’ns pre
senta com un joc, un pur divertiment. Hom 
es disposa a xalar-se amb les situacions, 
amb el reguitzell d'acudits, amb els jocs de 
paraules, de conceptes, amb els focs d'ar
tifici, en fi, del primer lonesco. I tot sense 
perdre ni un pèl de la seva càrrega crítica, 
ja que encara trobem als nostres escenaris, 
entestades a no desaparèixer, les fórmules 
a les quals dispara l'autor romanès. Ramon 
Ribalta dirigí La cantant amb rigor i preci
sió i creà una escenografia amb paravents 
de diverses alçades que feien la impressió 
d’un món tancat, successivament limitat, 
que emmarcaven clarament les situacions 
de lonesco.
Amb Vivalda, que precedia La cantant, Sal
vador Fité optà per l’espectacularitat. Una 
xarxa, estesa de cap a cap, omplia tot l'es
cenari. La càrrega paródica no fou, però, 
potenciada, o, si més no, actualitzada, i a 
estones Vivalda perdia força, sobretot en
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