
«A LES VUIT, QUARTS DE NOU»
Pel Grup Tal-Ou-Tal. (Auditori de la Caixa 
d Estalvis. Sabadell, 25 de maig.)
No és gaire freqüent que el primer espec-
tacle d’un nou grup ofereixi una construc-
ció tan sòlida utilitzant uns camins tan poc 
habituals. Si. inicialment —gener 1974—. 
els TOT volien formar un grup de mim, 
A les vuit, quarts de nou supera, en molt, 
la manera clàssica d'entendre el gènere: 
malles negres, cara enfarinada, «Mec caça- 
papallones» o «El domador de puces»... 
L'espectacle ha costat disset mesos i els 
catorze o quinze components inicials del 
grup han quedat reduïts a quatre. A les 
vuit, quarts de nou es mou en unes línies 
senzilles, esquemàtiques, en les quals ha 
estat abocada una forta dosi de creativitat, 
d'imaginació, que el converteixen en un 
espectacle ric, complex. El joc i la diversió 
en són els pilars fonamentals I aviat pas-
sen de l’escenari a la sala i l'espectador 
es veu obligat a participar directament al 
joc; al joc que en podríem dir de l'embut, 
perquè tothom hi ha de passar. Els perso-
natges —Boris, Morgan i Joe Manena— 
només són feliços quan Superman els dóna 
un embut per a cadascun. Tanmateix el 
grup no vol donar cap lliçó; el divertiment

serà l'únic protagonista i l'objectiu principal 
de tota la representació. Les escenes finals, 
que, segons com, podien fer malbé l'espec-
tacle, ofereixen una nova dimensió, més 
patètica, més dramàtica, però no represen-
ten cap trencament amb la proposta Inicial.

A les vuit, quarts de nou és un espectacle 
madur, preparat amb rigor i amb una ri-
quesa de detalls sorprenent. Els objectes 
utilitzats aconsegueixen un valor teatral i, 
en molts moments, esdevenen autèntics 
protagonistes. La interpretació de Manuel 
Ribera, Ferran Moroui, Josep Madaula i 
Joan C. Garriga sorprèn per la seva segu-
retat, ben difícil d'assolir en una primera 
sortida.

«AQUÍ, L’INSPECTOR CRISTÒFOL... 
CANVIO!» DE JAUME MINISTRAL 
MASIA I JOAN CAPRI
Companyia Titular. Direcció: Francesc 
d'A. Toboso. (Romea, 22 de maig.)

Comèdia policíaca (?) que no ofereix el 
més mínim interès. La reaparició de Capri 
es tioba en la mateixa línia—descendent— 
dels seus últims treballs.

Un «capri» nou, que no afegeix res a la sèrie 
(foto: Barceló).

Uap al, una versió d’Aristòfanes, molt lliure i essencialment divertida (foto: Barceló).

«UAP AL»
Espectacle basat en «La Pau» d’Aristòfa- 
nes. Aula de Teatre. (Auditori de l'Acadè-
mia de Belles Arts. Sabadell, 8 de juny.)

Aula de Teatre no s'ha acostat directament 
a Aristófanes a l’hora de construir el seu 
espectacle. Ho ha fet a través de dues 
adaptacions de La Pau que ja existien: la 
de Francesc Nel·lo que el Grup Skunk es-
trenà a Terrassa el 1969, dirigida per Pau 
Monterde, i la de Rodolf Sirera, que el Tea-
tre Experimental de València presentà el 
1970. És, doncs, una versió molt lliure; tant, 
que simplement conserva d’Aristòfanes els 
trets argumentais de la seva primera part. 
Noves situacions i nous personatges teixei-
xen un nou sentit crític que actualitza les 
intencions. Amb tot, ei tema és difícil per-
què es mou en un mar de tòpics. Aula de 
Teatre —un nou grup format a Sabadell— 
ha treballat amb exigència el muntatge de 
la versió. Potser grinyolen alguns aspectes 
que no acaben d'estar massa polits, però 
el resultat es pot ben dir que és positiu. 
Aristófanes fou testimoni d’una època agi-
tada per canvis polítics, i tant a La Pau 
com a Lisístrata fa una crida a la respon-
sabilitat col·lectiva, a la unió i al treball 
conjunt. Aula de Teatre no segueix aquest 
camí sinó que, en un espectacle essencial-
ment divertit, planteja la primacia de les 
posicions personals recolzades en els pro-
pis interessos davant d'una situació polí-
tica tèrbola. L'escepticisme del final, en 
què la Pau aconseguida es perd altra ve-
gada, és ben lluny de les posicions paci-
fistes d’Aristòfanes. L'equip de direcció 
—Jaume Casasola, Francesc Ventura i Mar-
garida Vernet— ha muntat Uap al amb agi-
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litat i amb imaginació, amb un espectacular 
espai escènic creat per Josep Madaula i 
amb unes divertides il·lustracions musicals 
de Josep Rami, Sever Salvador i Joan Tor-
ruella.

«ORESTES» DE LLUÍS SOLÀ 
Basada en la traducció de Caries Riba de 
«Les Coèfores» d’Èsquil. Grup La Gàbia.
(Temple Romà. Vic, 14 de juny.)

En muntar Orestes, Lluís Solà i el Grup 
La Gàbia, de Vic, ha seguit uns camins ro-
tundament oposats als que aHiïHíem abans 
amb La Pau. Si el grup de Sabadell es pro-
posava la màxima eficàcia, La Gàbia ha 
construït un espectacle deliberadament 
críptic que vol ser una aproximació, una 
reflexió sobre el fet tràgic. El text de 
TOrestes de Lluís Solà és quasi exactament 
el text de Riba de Les Coèfores d’Èsquil, 
notablement retallat. Riba va fer la traduc-
ció per acompanyar el text original en l'e-
dició de la Bernat Metge; és una traducció 
literària. Ben segur que una traducció tea-
tral hauria d’haver anat per camins ben 
diferents. Fer Les Coèfores en brut vol 
dir adreçar-se a un públic que coneix Ès- 
quil, que coneix el mite dels àtrides situat 
clarament en el seu context. La retallada 
que Solà ha fet a Les Coèfores ha carregat 
al màxim el sentit de cada frase, de cada 
paraula. S’ha acostat a allò que Josep Pa-
lau i Fabre anomena el teatre-espasme. La 
intensitat del text, però, allunya i tanca 
l'espectacle. Lluís Solà ha substituït algu-
nes paraules de Riba per altres que clari-
ficaven el significat o, simplement, que 
agradaven més a l’adaptador, ha refós dos 
personatges en un de sol i ha afegit algu-
nes frases que completen moments deter-
minats. Ha bandejat les invocacions mito-
lògiques i les ha transformades en altres 
dirigides al Sol, al Destí, a la Justícia... La 
direcció —que signa Lluís Solà mateix— 
no aclareix res. Amb tot, aquest Orestes 
es un espectacle bell que situa en primer 
terme la paraula de Riba. Tots els elements 
escènics són al seu servei i esdevé, així, 
Protagonista indiscutible. Cal destacar, en 
aquest sentit, la bellesa —que no la faci- 
ntat de comprensió— amb què Rafael Su- 
oirachs ha tractat les intervencions del cor 
convertit en una extraordinària il·lustració 
musical, ben lluny de canalitzar els senti-
ments dels espectadors perquè se sentin 
incorporats al diàleg tràgic. Josep Vernis 
tingué cura de l’escenografia i Joan An- 
Sueta, Anna Andreu, Ramon Martí, Ramon 
"¡la, Dolors Bonay, Albert Soler i Josep 
Madrenes interpretaren els personatges 
Principals. Amb aquest Orestes La Gàbia 
na realitzat un treball bell i prou. Ni menys, 
ni més. —JOAQUIM VILA I FOLCH.

BARCELONA

• La Galeria Eude ha volgut fer la seva 
presentació amb una mostra de l’artista 
Richard Hamilton. Hamilton és considerat 
un dels primers artistes que va treballar en 
el moviment pop iniciat a Londres al final 
de la dècada dels quaranta. Per a ell foren 
definitòries les exposicions «Man Machine 
and Motion» (1955) i «This is tomorrow» 
(1956), a través de les quals feia, per una 
banda, l’exploració de l’estètica de la mà-
quina arribant a crear espais ambientals 
com els que ens envolten, i d’altra banda 
incorporava gran quantitat d’imatges de 
revistes, de còmics, de cinema publicitari 
que eren com una antologia del que des 
prés seria el pop-art i que acabaria de defi-
nir-se més quan l’any següent Hamilton 
elaborava una llista —força coneguda— dv 
les qualitats del pop. El qualificava amb 
els termes següents: «popular (al·ludint al.: 
dissenys per a un abast massiu), momen 
tani, assequible, produït en sèrie, adreçat 
als joves, enginyós, sexy, evasiu, atraient...». 
Serien precisament aquestes qualitats adre-
çades al moviment les que ell aniria inte-
grant a les obres ; una prova d’això, la cons-
titueix l’exposició de la galeria Eude des de 
r«Xnterior» (1964-1965), on són reproduïdes 
imatges fragmentàries del confort domès-
tic, passant per la creació d’electrodo-
mèstics amb la marca Hamilton (com la 
torradora o bé el raspall), fins arribar a la 
imatge parcial de la model que deixa entre-
veure els aspectes més atractius del seu 
«rol».

D’altres obres ens porten al món que habi-
tualment veiem a través dels mass media, 
ja sigui la TV o bé diaris i revistes, i que

Richard Hamilton.
Les Meninas de Picasso. 1973.

Bigas Luna. Fotografies Polaroid.

al·ludeixen a situacions de violència i de 
repressió. També és freqüent l’ús de l’opo-
sició basada en l’alteració de les imatges 
del seu context, com ens ho evidencia l’auto-
retrat de l’artista, un record al pintor Fran-
cis Bacon, les Meninas de Picasso, el tros 
de Lichtenstein, o bé la façana del museu 
Guggenheim convertida en múltiple.

Les tècniques utilitzades eren diverses: se-
rigrafies, collages, aiguaforts, litografies, 
colo tipies, aiguatintes... predominant sobre-
tot la commixtura d’aquestes últimes. Tam-
bé s'ha dit que el grup anglès ha estat més 
lligat a convencions lingüístiques tradicio-
nals, el quadre, encara que en el cas de 
Hamilton s’han observat diversos canvis 
del canal físic material ; és el cas, per exem-
ple, dels múltiples com els de «Guggen-
heim» o «The critic laughs», del llibre Pola-
roid portraits (1974), un recull de més d’u-
na trentena de fotografies de persones del 
terreny artístic considerat per Hamilton 
mateix una obra. Tanmateix al costat d’això 
hi ha tota la sèrie de flowerpieces que va 
presentar a l’Art Net de Londres el mes 
d’octubre de l’any passat i que de fet, com 
en el cas de moltes de les obres de David 
Hockney, evoca un món d’inspiració clàs-
sica i antiga, totalment tradicional.

• A la Sala Vinçon, Bigas Luna ha exposat 
«200 fotografies Polaroid». Les fotografies 
es presenten en color i agrupades de qua-
tre en quatre. Precisament la mala qualitat 
del color posa tot seguit en evidència que 
no hi ha cap intenció estètica, cosa que els 
enquadraments i les temàtiques acabaran de 
subratllar. Remarcarem també d’entrada 
que tècnicament hom fa servir per a les 
fotografies un dels gadgets més difosos últi-
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