
Una escena de la polèmica ierra baixa del Grup de Teatre de l'Escorpi (foto: Barceló)

sària. El Sr. Sala ja és prou present en el 
neguit de Sebastià i en les notícies que li’n 
porta el Mossèn al tercer acte i que fan 
una impressió més totalitària que el fet de 
treure’l a l'escenari.
Amb aquest tractament l'obra ha quedat 
deformada. En Manelic ha vist alçar-se al 
seu costat un personatge —el Xeixa— que 
pretén donar-li lliçons. Crec que aquest no 
és el camí de Terra baixa. En canvi sí 
que és interessant la transformació dels 
Perdigons en el Cor i el desdoblament del 
personatge de la Nuri a l'últim acte. (Els 
autors de la versió s'han estavellat, però, 
amb la Nuri, que s’ha convertit en un per
sonatge inexplicable.) Josep Montanyès, 
havent partit d’una posició esteticista, no 
ha acabat de trobar el to que la versió 
requeria. Joan Nicolás, si exceptuem els 
salts de circ excessius amb què adornava 
el primer monòleg, donava una interpreta
ció força interessant d'en Manelic. La in
terpretació dels altres actors se cenyia a 
les línies donades per Montanyès, a les 
quals també s'ajustà la música de Josep M.

Al teatre 
Capsa,
L’escola 
dels bufons
de Michel 
de
Ghelderode 
(foto: 
Barceló).

Arrizabalaga. La interessant escenografia de 
Puigserver serví l’escena amb sobrietat.

JOAQUIM VILA I FOLCH

«L’ESCOLA DELS BUFONS»
DE MICHEL DE GHELDERODE
Traducció de Jordi Pujiula. Gest, Companyia 
Professional d'actors. Direcció: Pere Pla
nella. (Teatre Capsa, Barcelona, 30 d'abril.]
Michel de Ghelderode (1898-1962), flamenc, 
és el constructor d'una obra personalissi
ma. El seu món és un món complex que, 
a partir d’unes motivacions i d’uns interes
sos concrets, es mou per camins ben sin
gulars. Podríem relacionar-lo amb altres 
autors que s'inspiren en estètiques sem- 
biants o que utilitzen elements anàlegs. 
Ricard Salvat assenyala a Teatre de fira, 
guinyol i esperpento el paral·lelisme, per 
exemple, de les estètiques de Valle Inclán 
i de Ghelderode.
Els pilars fonamentals de l'obra de l'es
criptor flamenc en llengua francesa no són 
gaire difícils de definir. Un atac constant

i furiós contra l’Església, utilitzant les ma
nifestacions formals de l’Església —solem 
nitat, ritual— en situacions radicalment 
oposades a les normals I que en fan, així, 
cerimònies sacrílegues i diabòliques. (És 
curiós que l’escolapi Ramon Castelltort pu
bliqui, el 1954, la traducció catalana de Les 
aveugles amb el nihil obstat corresponent.) 
Un erotisme que es converteix en obsessió 
sexual, potenciada a cada moment per la 
repressió. La mort, també una obsessió, 
que, sota el ritus, apareix com una dansa 
o, en situacions límit, com una follia incon
trolable (a Le cavalier bizarre, per exem
ple). Aquestes línies bàsiques s'interrela- 
cionen constantment i es veuen protegides 
per elements estètics fortament arrelats a 
la tradició flamenca: esquematisme medie
val, fastuositat barroca i màscares i perso
natges —ferotges, extravagants— de les 
pintures de James Ensor.
Pere Planella —ho diu al programa— ha 
escollit L'escola dels bufons perquè reflec
teix la problemàtica de la crisi de la ins
titució pedagògica. No conec l’original de 
Ghelderode, i, per tant, no puc parlar del 
treball d’adaptació de Planella. Em sembla, 
però, que L'escola dels bufons deu anar 
més enllà. L’autoritarisme de Folial queda 
malparat si es limita al mite-mestre, així 
com també sí es limita el joc de Galgut. 
Amb l'abast circumscrit a la institució pe
dagògica, l'obra de Ghelderode queda cenyi
da a una problemàtica molt concreta (de 
fet, la rica tradició pedagògica catalana és 
molt lluny del plantejament de Planella) i 
que respon a una situació excessivament 
arcaica. La Llei d’Educació, el distancia
ment teoria-pràctica, les relacions mestre- 
alumne-família-societat, els esquemes res
trictius imposats, són, certament, material 
per a un muntatge crític sobre l'ensenya
ment, que encara està per fer i que es 
trobaria en una línia força diferent de la 
que ens proposa Planella.
Malgrat això, L'escola dels bufons és un 
bon espectacle. Cada element es veu pre
parat a consciència, sòlidament. L’esceno
grafia, la veu, el gest, la coreografia, la 
interpretació han estat treballats amb un 
rigor que, per desgràcia, no trobem gaire 
sovint. Amb tot, l’espectacle no estableix 
suficientment la comunicació amb el públic.

J. V. F
«EL PETIT PRÍNCEP»
D’A. DE SAINT EXUPÉRY
Adaptació i direcció de Vicenç Vidal. Grup 
del Centre Social Catòlic de Terrassa. (Sala 
Regina, «Rialles», Terrassa, 10 de maig.]

Sembla que totes les versions que ens són 
ofertes del conte de l’escriptor francès no 
acaben d'establir una comunicació amb el 
públic. D’una banda el llenguatge utilitzat 
en la traducció i de l’altra la dificultat de 
comprensió de dues accions simultànies 
i insòlites que es resolen en un mateix pla 
narratiu, fan que no acabin de reeixir. Ara 
és el Grup del Centre Social Catòlic de 
Terrassa que insisteix en la dramatització 
del conte. Un conte que és dedicat a un 
adult: A Léon Werth quan era infant. A Ter
rassa la versió de Vicenç Vidal no ajudà 
gens a acostar Saint Exupéry al públic in
fantil. Les feixugues preguntes del Petit 
Príncep i les respostes no menys difícils 
que obté no interessaren gaire els petits 
espectadors, la qual cosa quedà ben de
mostrada durant la representació i en el 
col·loqui final. — J. V. F.
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