
EL XIX CICLE «CAVALL FORT»
DE TEATRE PER A NOIS I NOIES
(Barcelona, Teatre Romea, del 18 de gener 
al 14 de març.)
La tònica d’aquest Cicle de «Cavall Fort» 
ha estat la novetat. Dues úniques reposi-
cions: El país de les cent paraules (25-I) 
de Núria Tubau, sobre el conte de Marta 
Mata, en la dinàmica versió de Conrad 
Olivé i la Joventut de la Faràndula de Sa-
badell, i El somni d'una nit d'estiu (15-11) 
en la versió lliure que estrenà Jaume Ba-
tiste a la tardor del 1970. El Cicle s'inicià 
amb Helena i Tilla del Baró Zodíac (18-1) 
de Josep M. Benet i Jornet, que la com-
panyia professional Teatre Popular Infantil, 
de Pepa Palau, havia donat a conèixer un 
mes abans a l’Aliança del Poble Nou.
La primera estrena, si bé no absoluta, 
ja que se n’havien fet diverses represen-
tacions —jo l'havia vista a Terrassa, el 
12 d'abril de l’any passat, presentat per 
«Rialles»—, fou El gat sense botes (1-11) 
de Ferran Balanzó, que presentà el T.I.M. de 
Martorell. L’obra és un intent de teatre 
total com a suma de tècniques diferents. 
El gat sense botes s'ha adormit al parc 
i en el somni barrejarà el conte de Perrault 
amb la noia que un moment abans li ha 
demanat una poma i amb el noi que l'a-
companya. Cada escena —cada part del 
eomni— serà tractada de manera diversa.

Així veurem un ball a l’estil de les danses 
tradicionals catalanes, l’escena mimada 
que segueix una veu en off, el ball dels 
cavallers de la cort, l'escena d'ombres xi-
neses, el castellet dels titellaires... El T1M 
va fer un gran esforç per preparar aquest 
muntatge que aconseguí moments força 
interessants. No trobà, però, un ritme únic 
i equilibrat que cohesionés l’espectacle si-
nó que cada part —cada tècnica— hí te-
nia un tractament independent í no comp-
tava amb les altres.
El Cicle continuà amb El carter del rei 
(8-11) de Tagore, pel Grup de Teatre del 
Centre Parroquial de Sant Feliu de Llo-
bregat dirigit per Joan Ribes i Figueres. 
Estrenada a Sant Feliu el 19 de març de 
l'any passat, ja ens n’ocupàrem en aquell 
moment. Cal dir, però, que al Romea l'o-
bra perdé bona part de la seva intimitat.
Josep M. Benet i Jornet tornà a l’escenari 
de «Cavall Fort» amb una nova estrena, 
El somni de Bagdad (22 i 29-11). Aquesta 
vegada amb el mateix equip de Supertot: 
el grup «U de cuc» que dirigeix Francesc 
Alborc. L’obra, tal com vol Benet, és, del 
començament al final, «una festa que en-
tra pels ulls i per les orelles». És una his-
tòria d'aventures per les terres d’Aràbia 
tal com ens l’ensenyava el cinema nord- 
americà. Benet ha condensat tots els tò-
pics d'aquesta mena de films en una única

història que ens explica la recerca de la 
diadema sagrada. El noi —anglès amb sang 
àrab—, Aixa —la noia—, l’encantador de 
serps, el califa, el general anglès, l'inten-
dent, la princesa... tots fan la seva lluita 
particular per a trobar el tresor. Tot, és 
clar, es resol satisfactòriament: la diade-
ma serà per al poble i no per a una sola 
persona. Benet, artesà dramàtic, ha cons.- 
truït una obra divertidíssima, d'un dina-
misme vertiginós, on cada cosa és al seu 
lloc, on res no falta i res no sobra, on 
tot es basa en la utilització d'uns recur-
sos i d’unes trampes que tothom coneix 
però que encara ens sorprenen per la sin-
gular manipulació —exacta í precisa— que 
en fa Benet. Pot ser, però, que aquestes 
trampes que tothom coneix no estiguin a 
l'abast —per una falta de temps evident— 
de tots els petits espectadors. Llavors l’o-
bra ens presenta el problema de la vio-
lència. Una violència que queda a un pri-
mer pla de l'acció si no se la mira amb 
tota la càrrega irònica que hi aboca l’au-
tor. Una violència que s'enfronta a cam-
panyes com les de Volem viure! i que 
contribueix a la confusió. El somni de Bag-
dad vol uns espectadors que entenguin 
perfectament quin és el punt del qual par-
teix Josep M. Benet. El grup «U de cuc» 
ha servit l'obra amb eficàcia i amb imagi-
nació, sempre dins les coordenades mar-
cades per Benet. El problema de la com-

Tagore al Cicle de «Cavall Fort»; El carter del rei Josep M. Benet i Jornet aporta una estrena
pel Grup de Teatre del Centre Parroquial a' teatre infantil:
de Sant Feliu de Llobregat. El somni de Bagdad
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Un exercici 
fresc i ple 
d'imaginació: 
El cronomòbll 
de Pere 
Verdaguer.

prensio dels plantejaments de l’obra I, per 
tant, la diferent visió dels petits especta-
dors queda per aclarir.
El Cicle acabà (7 I 14-11) amb la versió 
lliure que Núria Tubau ens oferí de la no-
vella El cronomòbil de Pere Verdaguer. Les 
aventures de l'Ublquet I la seva màquina 
per moure’s a través del temps resultaren 
un exercici fresc I ple d'Imaglnacló. Potser 
Núria Tubau se cenyí massa a les possi-
bilitats «didàctiques» del cronomòbll. Sem-
blava que el singular aparell només servís 
per portar medecines a d’altres temps. 
Com a El país de les cent paraules Núria 
Tubau utilitza dues narradores per portar 
l'acció, sense però que, aquí, facin gaire 
falta. El muntatge trobà serioses limita-
cions en els jovenísslms Intèrprets de

La sorpresa d'una òpera-rock: Granja animal de Joan Vives i Lluís M. Ros 
sobre la novel·la d'Orweli.

l’Aula de Teatre de la Institució Montser-
rat. Tanmateix Jaume Batiste sabé esqui- 
var-les I ens oferí una versió lineal I sen-
se gaires complicacions, I així El crono-
mòbil resultà de força Interès per als es-
pectadors.

«LES MOSQUES»
de Jean-Paul Sartre
Traducció de Manuel de Pedrolo. Agrupa-
ció Teatral Maragall. Direcció: Maria-Dolors 
Vilarasau. (Sant Cugat del Vallès, Reial 
Monestir, 13 de març.)
Vuit anys després de l'estrena d’aquesta 
versió de Les mosques per la Companyia 
Adrià Gual, dirigida per Ricard Salvat, al 
Romea, un grup Independent de reconegu-

da solvència, l’A.T.M. de Sant Cugat, ens 
ofereix una revisió d’aquesta «tragèdia de 
la llibertat», estrenada a París durant l’o-
cupació nazi. Orestes hl valora per da-
munt de tot la llibertat nascuda del seu 
acte I res, nl Júpiter mateix, no aconse-
guirà de fer-la-hl perdre. La construcció 
discursiva, els raonaments constants so-
bre temes com la transcendència, el po-
der, l’opressió, el remordiment, l’accló, etc., 
fan que l'obra «rellisqui» damunt els es-
pectadors. A Sant Cugat, la Irregularitat 
de la Interpretació dificultava encara més 
l’aproximació a l'obra. Potser Joan Llamas 
en el paper de Júpiter fou qul arribà a 
confegir el personatge més equilibrat. Cris-
tina Boadella fou una Electra massa Inse-
gura, I el feridor to «xava» de Xavier Gusl 
donà un Orestes sense consistència. M. Do-
lors Vilarasau, responsable de la direcció, 
estudià el text a fons I prescindí de tot 
allò que no considerà essencial, treballà 
la il·luminació I el moviment però s'esta-
vellà contra les limitacions que li eren Im-
posades. És Innegable que darrera aques-
tes representacions hl ha un considerable 
esforç; però per què?

«GRANJA ANIMAL»
de Joan Vives i Lluís M. Ros
(Barcelona, Teatre Romea, 18 de març.)

És sorprenent de trobar-se de cop I volta 
amb una companyia professional nova, la 
majoria dels components de la qual són 
pràcticament desconeguts. I encara és més 
sorprenent que aquest nou equip es pre-
senti amb un muntatge tan ambiciós com 
una òpera-rock. Saludem la nova compa-
nyia I fem vots perquè la productora que 
l'ha feta possible en potenciï nous espec-
tacles.
Sobre la novel·la de George Orwell Animal 
Farm, Joan Vives I Lluís M. Ros han bastit 
una estructura de músiques I lletres que 
Intenten expllcar-nos-en l'anècdota. Cal dir 
que no ho aconsegueixen. La part musical, 
aspecte bàsic d’aquesta «primera òpera- 
rock en català», l’he trobada molt Irregu-
lar. Sl hl ha fragments encertats, n’hl ha 
d’altres que semblen fets, només, per co-
brir l’expedient. La part «dramàtica» de 
l’espectacle és una estranya nebulosa, 
formada per unes lletres en bona part nar-
ratives, massa ambigües, amb construc-
cions forçades —algunes d’una Ingenuïtat 
aclaparadora—, Inintel·ligibles i sense co-
hesió. No hi ha cap procés, nl cap evolu-
ció. Hl ha pinzellades, moments, però res 
no hl és travat. Tot això podria haver es-
tat dissimulat, potser, amb un bon treball 
de dramatúrgia. Pere Daussa, que signa 
com a dramaturg, s'ha limitat a Il·lustrar 
els «números» musicals sense treballar 
l’estructura dramàtica de l’obra. De la ma-
nera com ens ha arribat, Granja animal 
sembla una suma de treballs individuals 
—la dramatúrgia, la coreografia, l’espal es-
cènic, els flgurlns...—, els quals, junta-
ment amb la multiplicitat de personatges 
en la Interpretació i amb la falta d'uns 
textos més definidors, porten a la confu-
sió, a l'estranya nebulosa de què parlava 
abans. La Interpretació és molt irregular; 
en destacaríem Carme Sansa i alguns mo-
ments de Llorenç Torres, Anna Vidal, Ar-
nau Vllardebó i Miquel Cors. Cal dir, tam-
bé, que els programes són editats amb 
una considerable quantitat d’errades de 
tota mena.
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