
emprat segueixi uns camins ben planers. 
Els diversos sketchs són com petits poe-
mes que ens arriben amb els tons més va-
riats: Ironia, crítica, tendresa... ja sigui 
amb una visió realista o bé amb pinzellades 
surreals.

«MIXTURA INDISCRETAMENT 
MÒBIL» DE MANUEL DE PEDROLO
Grup A-71 de la Sala Gaudí. (Teatre Capsa, 
14 de gener.)

Amb la incorporació de Xit (1974) i la seva 
presentació al Teatre Capsa, sembla que 
¡'espectacle sobre textos de Pedrolo pren 
la seva forma definitiva. Aquest, però, tal 
com dèiem a la breu crònica del mes de 
gener, és un espectacle que acusa un fort 
desequilibri. El treball de dramatúrgia és 
massa feble —simple unió de textos— i 
l’espectacle se'n ressenteix. Tanmateix la 
peça més necessitada de reforç —ateses 
les característiques de les altres—, Els 
hereus de la cadira, que és també la més 
llarga de totes, és la que ha patit un trac-
tament més limitador: ha estat canviat el 
lloc de l’acció —els urinaris per un jardí 
públic— i l'obra ha estat reduïda als perso-
natges centrals, un dels quals ha canviat de 
condició. Tots aquests canvis, però, no han 
aconseguit de donar-li l'agilitat que li cal.

Mixtura indiscretament mòbil. Amb la incorporació de Xit i la presentació al teatre Capsa, 
aquest muntatge de textos de Pedrolo pren una forma definitiva. (Foto: Barceló.)

Amb tot, l'espectacle, ara i aquí (14-1-76), 
ofereix unes enutjoses ambigüitats que, si 
bé en les èpoques de redacció (1954-1974- 
1966) quedaven perfectament decantades, 
ara pot ser que no hi quedin i esdevingui 
anul·lada així la seva eficàcia. El muntatge 
és una mostra de l’«altre teatre» del Pe-
drolo de les «superfícies interiors» i té un 
interès indubtable —les cinc peces són 
inèdites— per als coneixedors i seguidors 
de la seva obra, els quals poden situar 
perfectament cada una de les peces, per 
¡a seva cronologia, dins la producció total 
de l'autor. Diríem que el treball de l'espec-
tador és el de desfer el muntatge d’A-71 
I col·locar cada cosa al seu lloc. Cal que 
l'espectador mobilitzi indiscretament la 
«Mixtura», ja que acceptar el muntatge tal 
com se’ns dóna és limitar-ne el sentit.

La interpretació fou irregular. Si Anna Sa-
gristà i Núria Duran construïren els seus 
personatges amb correcció, Joan M. Gual 
semblà excessivament distant, Enric Cer-
vera es trobà amb dificultats de moviment 
I de paper i Ignasi Roda, limitat de gest, 
mantingué, en els dos personatges que in-
terpretà, un únic to monòdic, sense fle-
xions ni matisos, que resultà, al llarg de 
la representació, força incòmode.

JOAQUIM VILA I FOLCH

EL CINEMA GALLEC PROGRESSA

En una ocasió anterior ja vam referir-nos 
al tema. Si avui hi insistim, és arran de 
la presentació, a Barcelona, d’una mostra 
força representativa de la feina que els 
cineastes gallecs han fet als darrers anys.
Les iniciatives per a un cinema gallec van 
començar a prendre cos cap a mitjan 1969. 
A partir d'aleshores, a Orense i a Santiago 
de Compostela funcionaren centres de 
producció amb mitjans sub-standard. 
I una certa quantitat de films en 8 i en 
Super-8 van començar a donar fe de vida 
d'unes aspiracions plenament sentides.
Les característiques d'aquestes cintes i 
dels qui les fan ens semblen dignes de 
consideració: són cintes curtes o de me-
tratge mitjà, sobre temes d’etnologia, d'an-
tropologia i d’història, realitzades per 
gent relacionada amb el jove teatre ga-
llec, amb la Universitat i amb els mestres 
d’escola. • Els propòsits de totes aquestes 
cintes, més o menys assumits segons els 
casos, són ben clars: la preservació d’u-
nes formes de vida a punt de desaparèi-
xer, o bé l’afirmació del passat. Des de 
La rapa das bestias fins a una cinta so-
bre les darreres lluites armades en de-
fensa de la independència de Galícia, tots 
els films van dirigits a un redreçament de 
la consciència nacional.
Segons ens confessava un dels promotors 
del grup de Santiago, han decidit de no 
realitzar films argumentáis, ja que els 
sembla que al moment actual la urgència 
recau en un tipus de cinema eminentment 
pràctic i pedagògic. Aquest sentit comú, 
la clara visió que hi ha necessitats pre-
ferents si el que hom persegueix és l’efi-
càcia, constitueix una de les característi-
ques més interessants que presenta el 
panorama fílmic galaic.
Som ben lluny del fals folklore i de la 
mixtificació «maruixesca» o del personat-
ge igualment fals del «Xan das Bolas» que 
sortia, com a recurs còmic, als films pen-
insulars de la postguerra. A tots aquests 
films aflora el tret comú de la consciència 
nacional. I, cosa encara més important, 
aquesta consciència assoleix un gran ni-
vell d’unió amb la mentalitat popular.
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