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«L’HORT dels cirerers.» 
d’anton p. txekhov

* Versió catalana de Juli Leal. Grup Carnes
toltes. (S. C. «El Micalet», València, 
12 de març.)
Pocs de treballs hem vist, als últims temps, 
que gaudissen de la solidesa i la correcció 
del muntatge amb el qual el grup Carnes
toltes se’ns ha fet conèixer: amb una acu
rada adaptació —i aproximació— del text 
rus, hom ha fet quelcom més que una ge
lada recreació de temps passats, i ha acon
seguit el difícil miracle de fer-nos present 
la nostra història amb el suport d’uns con
tinents estètics gairebé modèlics. El canvi 
de situació de l’acció dramàtica —tot i el 
seu encert, i la seva mesura— no se’ns 
mostra com una transposició «mecànica», 
de les que tant sovintegen a cert tipus 
d'escenaris, però tampoc hom podria dir 
que això fos una cosa fonamental dins el 
procés de la creació de l’espectacle. Hi ha, 
doncs, una fidelitat absoluta a l’esperit de 
l'obra original, que es manifesta en l'encer
tada creació física dels ambients, en la 
consecució, tantes voltes assenyalada, d'un 
segell de decadència, inherent a aquests 
mons crepusculars dels quals l’autor ens 
serveix de testimoni, i, el que és més im
portant —i en això sobre Txekhov tenim 
l’avantatge de la perspectiva històrica—, 
l'anàlisi del present que en resulta. Llavors, 
la classicitat d’aquest treball se’ns ofereix 
com un dels seus millors guanys, justa
ment a hores d'ara, quan es posa en qües
tió la normalització de la nostra cultura, 
des de l’òptica del País Valencià estant:

* la constatació de la maduresa del grup no 
seria pas altra cosa que una mera quanti- 
ficació impersonal, que no correspon a la 
importància relativa que una tal tasca i d'al
tres de semblants podran tenir per al futur

» del nostre teatre.
Extraordinari el treball d'alguns actors 
—Carme Marín i Paco Cano, sobretot—, 
i simplement correcte el d’altres, però har
mònic el conjunt, mercès a la direcció de 
Juli Leal, amb l’ajut d’una magnífica banda 
sonora i d'uns acuradíssims vestuaris de 
Rafa Gassent. — RODOLF SIRERA.

«dansa del vetlatori»»
DE MANUEL MOLINS 
“Grup 49„ d’Alfara del Patriarca. («El Mi
calet» de València, 10 d'abril.)
Aquesta obra és la primera que el 
•Grup 49», possiblement (i al costat del

» ja extingit «CET») un dels de més tradició 
dlns el teatre independent al País Valencià, 
munta en català. D’entrada, doncs, volem 
expressar la nostra satisfacció, mentre es- 
Perem els muntatges venidors.

L’obra, del director del grup, planteja la 
«Segona Germania» sota l’angle de les Im
plicacions socials i dels lligams amb la 
Guerra de Successió (que al País Valencia 
ofereix unes particulars característiques dc 
revolta social, que l’obra capta molt encer
tadament): la visió històrica globalitzadora 
del text és prou aclaridora, llevat, però, de 
la funcionalitat de la burgesia (represen
tada en «Melxor»), els motius de la qual 
i les seues oscil·lacions resten una mica 
obscurs (o un molt, potser) a tota l'obra. 
A més a més, l’obra pateix d’uns defectes 
de construcció, que després esdevindran 
decisius a l’hora del muntatge, i que no 
podem deixar d’anotar: els personatges res
ten tractats desigualment; la figura del bis
be i del frare pràcticament es mengen I?. 
de la resta de tots dos bàndols; per contra, 
d’altres resten a mig dibuixar: el seder 
revoltat, la prostituta... acompleixen una 
funcionalitat, gairebé, de «deus-ex-machina- 
en resoldre el conflicte mitjançant la traï 
ció del primer i l’assassinat de la segona 
Igualment, l'obra presenta una segona pari 
més desigual, fins i tot menys lluïda, que 
la primera.
Quant al muntatge estricte, i a banda deh 
retrets que se'n deriven, cal remarcar l’em- 
prament encertat de motius musicals i de 
moviments d'actors (a les escenes corals), 
i també tota l'escenografia, funcional cent 
per cent. Podem no estar d'acord amb algu
nes solucions a detalls particulars i a pro
blemes aïllats; el conjunt, però, el trobem 
d’una qualitat indubtable. Només podem fer 
constar la nostra desaprovació (allunyant-hi 
tota mena de doctrinarisme) del final, que 
trobem com un afegitó d'un valor simbòlic 
molt elemental, o com un efecte de distan
ciament no gens reeixit. Malgrat això, l'o
bra és sens dubte una de les més interes
sants de la temporada present a València.

JOSEP-LLUIS SIRERA

«TERRA BAIXA»»
D’ÀNGEL GUIMERÀ
Versió de Guillem-Jordi Graells, Josep Mon- 
tanyès, Joan Nicolás i Fabià Puigserver. 
Grup de Teatre de l’Escorpí. Direcció: Jo
sep Montanyès. (Teatre de l'Institut, Bar
celona, 9 de maig.)
El principal problema que presenta aquesta 
versió de Terra baixa és la desviació de 
les intencions de Guimerà. Una cosa és un 
treball de revisió que es plantegi la viabi
litat de la nostra tradició teatral i una altra 
cosa és fer dir als clàssics allò que mai 
no han dit. De fet, aquesta Terra baixa s'ha 
quedat d'una banda a mig camí, i de l’altra 
s’ha escapat de les mans dels seus respon
sables. És evident que una part del treball

Personatges de
L'hort dels cirerers

de Graells, la part de treball sobre el text, 
l'esporgada de frases i d'escenes, el canvi 
de lloc de fragments determinats, l’ade
quació del vocabulari, és una de les feines 
més ben fetes de la versió. Feina delicada 
i difícil, però prèvia a qualsevol altre plan
tejament.
L’equip que ha realitzat la versió ha donat 
al personatge del Xeixa una significació que 
el tergiversa. En l'obra de Guimerà, encara 
que el Xeixa marxa abans que s'acabi el 
primer acte, hi és present a tota l’obra, 
en part prosseguint en el personatge de 
Tomàs i en part amb el record de la seva 
actitud (és citat al segon acte i ens el tro
bem, extraordinàriament pròxim, al comen
çament del tercer, en iniciar-se la presa 
de consciència dels Perdigons). Ara, el 
Xeixa, diluïts els seus parlaments entre 
el Cor (que queda, així, notablement en
fortit), i afavorit per un tractament escè
nic especial (té el «seu» lloc i el «seu» 
focus), queda excessivament mitificat I 
transformat. Mitificació i transformació que 
situen l'òptica de Terra baixa en un punt 
diferent (el Xeixa per en Manelic) i que 
culmina en afegitons innecessaris (per 
exemple, els judicis del Xeixa sobre Se
bastià o la conversa Sebastià-Mossèn sobre 
el Xeixa...) i en la redacció d'una escena 
nova, totalment ingènua quan converteix la 
ferma actitud del Xeixa en un didactisme 
gratuït i repel·lent.
L’altra escena afegida és, també, inneces-
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