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WTOS EN CATA/A'

IV CICLE DE TEATRE
DE GRANOLLERS

Si el Cicle de Granollers s'havia convertit 
en una «mostra» del teatre independent de 
cadascuna de les cultures peninsulars, en-
guany la representativitat n’ha estat molt 
parcial. A més de l’espectacle Bunraku de 
titelles japonesos, integrat dins el Cicle 
per oportunisme, hi hem trobat dos espec-
tacles catalans (Principat i País Valencià) 
i tres de castellans. «Cizalla» de Madrid 
ens hi oferí Crónica (8-XI), del polonès 
Tadeus Rosewicz, un espectacle cultura- 
lista sense cap interès. Rosewicz ens és, 
aquí, desconegut i el grup de Madrid no 
ens acostà a la seva problemàtica. El text 
[Kartoteka, 1958), de ressonàncies auto-
biogràfiques, es convertí en un espectacle 
sense sentit, amb deficiències de ritme, 
ensopit i amb solucions tan elementals que 
queien, a cada moment, al tòpic més fàcil.

«Caterva» de Gijón aportà (28-XI) amb la 
seva versió d'Ubu, roi d'Alfred Jarry un 
autèntic show; trobà, amb facilitat, la par-
ticipació del públic. «Caterva» converteix 
la parella protagonista en dos pallassos I 
carrega l'espectacle de referències i d’al- 
lusions als fets d’actualitat, que semblen 
donar-li un contingut crític I que, en rea-
litat, no són sinó focs d'artifici. Espectacle, 
doncs, essencialment divertit, en el qual 
Jarry és utilitzat només com a pretext.

Crónica de Tadeus Rosewicz, 
presentat per «Cizalla» de Madrid.
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El grup de Valladolid «Corral de Comedias» 
presentà l’obra de Luis Riaza El desván de 
los machos y el sótano de las hembras 
(6-XII). Cent cinquanta minuts de donar 
voltes al mateix tema amb un devessall de 
paraules de les quals un noranta-cinc per 
cent són totalment gratuïtes. Espectacle 
pretensiós que forma part de l’anomenat 
«teatre subterrani i marginat» i que, en 
aquest cas, val més que sigui així.
El País Valencià era representat pel Grup 
Pluja, de Gandia. El seu espectacle El Su- 
percaminal o Quedarem com un camot era 
un dels esperats amb més expectació i om-
plí de gom a gom la sala del Casino-Club 
de Ritme (15-XI). Tota una problemàtica 
que es presentava desgavellada i confusa 
ha estat arreplegada per Ximo Vidal i el 
Grup Pluja per aclarir, a la seva col·lecti-
vitat, de forma dramàtica i de la manera 
més senzilla possible, la realitat viva del 
moment i, cosa encara més important, les 
conseqüències a les quals el desori actual 
ens aboca de manera inevitable. L’auto-
pista travessa la comarca de la Safor de 
Nord a Sud i hi provoca —com a tantes 
d'altres comarques— un munt de proble-
mes immediats i uns resultats ben fàcils 
de predir: pèrdua de la personalitat, anihi-
lació dels recursos naturals i desequilibri 
de les formes de vida. Pluja obre els ulls 
a l’espectador i li presenta tota la proble-
màtica de la planificació. Si ha fet el Super- 
caminal, podria haver fet la Superindústria 
multinacional o la Supernuclear; els resul-

títs h rie estat uls mateixos. Que el 
muntatge de Pluja presenti punts febles no 
li treu una virtut cabdal: l'eficàcia. La uti-
lització de formes populars: el sainet, el 
circ, titelles, jocs de mans, «serials», etc. 
ajuda de manera inqüestionable la seva 
ferma voluntat clarificadora. El Supercami-
nal assenyala el camí a innombrables grups 
locals, de barris, d’associacions de veïns, 
que tenen per objectiu principal aclarir les 
situacions del seu entorn i explicareis pro-
cessos que comporten.
El deixeble del diable de G. B. Shaw pre-
sentat per El Globus, de Terrassa, i del 
qual ja hem parlat en aquestes pàgines, 
clogué el Cicle, el 13 de desembre. Al final 
de la representació es féu conèixer el ve-
redicte del jurat format per Xavier Fàbre-
gas, Jaume Melendres, Fabià Puigserver, 
Frederio Roda i Joan Camps, els quals ator-
garen el V Premi Granollers a Dispara, Fla- 
naghan! de Jordi Teixidor. Quedaren fina-
listes D’un blau brut com el que pren la 
pell per contusió de Josep Albertí i El po-
bre samarità, canti amunt, canti avall, pen-
sava que el cel guanyava i Déu se n'apro-
fitava o El ¡ardí de les delícies de Joan 
Abellan.

III FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TITELLES DE BARCELONA 
(23-30 de novembre)
Un dels punts més positius d'aquest Fes-
tival és el d'haver-nos donat una visió pa-

noràmica, molt general, és clar, del món 
dels titelles. L’exotisme dels Hitoml-za del 
Japó amb l’espectacle Bunraku era ple d’u-
na delicada bellesa; en canvi, els «Bhartiya 
Lok Kala Mandal» de l'índia decepciona-
ren amb la representació «festivalera» que 
ens van oferir. Un agradable descobriment 
—per a molts— foren els titelles sicilians 
de F. Sclafani; ens van entusiasmar per 
la seva força popular, en un espectacle in-
genu i primitiu, d’una vivacitat extraordi-
nària, que contrastava, sense proposar-s'ho, 
amb la fredor acadèmica de les Marionetes 
de Peralta, o amb la fredor mecànica dels 
ninots de Dick Myers. D’altra banda, la 
lliçó del bon fer de Philippe Genty con-
trastà amb les vacil·lacions de l’holandès 
Abbing. L'anglesa Violet Philpott i el «Tea-
tro de Muñecos» d’Eivissa formaven les 
dues cares d'una mateixa moneda. El sim-
pàtic Bandicoot de la Philpott representava 
un excel·lent treball per a infants, i el me-
lodrama ploraner dels titelles d’Eivissa, allò 
que mai no ha de ser un espectacle infan-
til. La buida complexitat dels Bacbodoc’s 
contrastà, així mateix, amb la fàcil espec- 
tacularitat de l’anglès Wright i el seu Little 
Angel. Jean Paul Hubert, amb el «teatricu- 
le» a les espatlles, és un autèntic home- 
show. Actuaren, també, en local tancat, ja 
que no ho pogueren fer per places i car-
rers com havia estat previst, «Ikuo-Mitsu- 
shashi», al Tinell, i «L'Estaquirot», de Vila-
nova, al Teatre de l'Institut.
Dani Freixes ens donà un tipus de mini-

E1 Supercaminal, l'espectacle El Globus, de Terrassa, va portar a Granollers
del Grup Pluja, de Gandia. El deixeble del diable.
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