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«LA NOSTRA IMATGE»
Acció i direcció d'Anna Ricci. (Barcelona, 
Hotel Orient i teatre de l'lnstitut, 30 de 
març.)
L'estrena de La nostra imatge formava part 
del Cicle que l'Institut Alemany i el Centre 
d'Estudis d'Art Contemporani de la Funda-
ció Miró realitzaren sobre Els anys vint a 
Alemanya. Anna Ricci, en una proposta for-
ça interessant, agafà dues de les línies que 
caracteritzen els anys vint a Alemanya I 
en tergiversà el protagonisme. Així, utilitzà 
les melodies «banals» que sorgiren com 
un contrapunt dels horrors de la Gran Guer-
ra amb un nerviós desig d’oblidar el desas-
tre i allunyar-se d’una possible reincidèn-
cia; I il·lustrà aquestes melodies amb les 
imatges d'un film que, amb una plasticitat 
expressionista, ens explicava la història 
d'una actriu i la protecció que li ofereix 
un baró. Cançons d’Erik Satie, de les que 
Kurt Weill musicà per a Brecht, rotlles de 
pianola de Mompou I de Blancafort i les 
cançons de Poulenc sobre poemes d’Apolli- 
naire formaven la xarxa d’aquest Concert 
banal —que així es titulava la primera part 
de l'espectacle. Tanmateix, Anna Ricci de-
manava més del públic assistent, que sor-
tís a ballar els tangos de Weill, o, potser, 
que no es prengués l'audició d'una manera 
tan seriosa, però a la rància sala de l'Hotel 
Orient els assistents estaven més aviat 
expectants que no pas disposats a la par-
ticipació. Participació que, mínimament, 
s'havia de produir, ja que per seguir la 
segona part —Per tante cose— el públic 
havia de traslladar-se al teatre de l’Institut 
del carrer de Pere Lastortras. Allà, en una 
sòbria escenografia de Fabià Puigcerver, 
Anna Ricci ens faria una transposició de 
«la por dels feliços vint» als nostres dies, 
al nostre país i a la nostra història. Ens 
mostraria La nostra imatge, en definitiva. 
Era una acció mímica simple i estranya, 
com un malson, recolzada en una estruc-
tura sónica d'A. Lewin Richter, construïda 
amb situacions esquemàtiques, Imatges 
d’altres situacions no gens llunyanes, que 
desembocaven en un espectador final —amb 
unes vocalitzacions de sorprenents tonali-
tats i, després, sobre el so del tabal, la 
màscara plena de foc de la Patum de Ber-
ga— d'afirmació, donat el caire de la parà-
bola, collectiva.
Malgrat els bons col·laboradors amb què ha 
sabut voltar-se i l'indiscutible interès de la 
proposta, Anna Ricci ha construït un espec-

tacle excessivament críptic, de difícil co-
municació. I —tot sigui dit— d’una singular
hpl Ipqa

JOAQUIM VILA I FOLCH

«ZOO, O L’ASSASSÍ FILANTRÒPIC» 
DE JEAN VERCORS
Traducció de Pere Ardiaca. Grup «S’estira 
i s'arronsa», de Badalona. Direcció: Harmo-
nia Rodríguez. (Barcelona, Teatre de l'Ins-
titut, 2 d'abril.)
«Jean Vercors» —Jean Bruller— ens plan-
teja, en aquesta obra, els límits inferiors
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de la condició humana, la frontera impre-
cisa i obscura entre allò que és específica-
ment humà i l'animalitat estricta. La des-
coberta de la «malla perduda» entre els 
primats i l'home permet a Vercors tot un 
suggestiu raonament sobre els humans que 
el grup «S’estira i s’arronsa» es preocupa 
de centrar d'una manera ben concreta. Cal 
situar aquest antropoide trobat a Nova Gui-
nea en una o altra banda de la frontera. 
Cal decidir si és home o si és mico. Si és 
mico, atenent a les seves condicions, resul-
tarà la mà d’obra més barata del món i.
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per això, serà explotat de la pitjor ma-
nera. Si és home se li aplicaran amb rigor 
les lleis elaborades pels humans i no se li 
permetrà la més mínima desviació. «S'es-
tira i s’arronsa», dirigit per Harmonia Ro-
dríguez, després de seguir la situació de 
Vercors gira la cara de la moneda i ens 
insinua, servint-se d'una estrofa de La fera 
ferotge de I’Ovidi Montllor, en un clar pro-
pòsit didàctic, que en el nostre món hi ha 
molts homes que es veuen obligats a treba-
llar com si fossin els «tropis» de Takura.
Si bé la interpretació no és gaire homo-
gènia, el grup de Badalona ens ha donat un 
espectacle divertit que hauria de tenir una 
més ampla audiència.

J. V. F.

«LA PAU (RETORNA A ATENES)» 
DE RODOLF SIRERA 
Música de Josep Rodri. Grup de Teatre del 
Casal, de Mataró. (Mataró, Sala Casal, 
3 d'abril.)
El col·lectiu de direcció format per Carles 
Maleas, Joan Miralles i Jaume Casalpeu ha 
fet un bon treball sobre un text de Rodolf 
Sirera recentment aparegut a la col·lecció 
«El galliner» d'Edicions 62. Rodolf Sirera,

un dels poquíssims «dramaturgs» amb què, 
per ara, compta el país, ha establert el 
seu text a partir de l'experiència que li 
donaren les representacions del CET —Cen-
tre Experimental de Teatre— i, després, «El 
Rogle» pel País Valencià del 1969 al 1972. 
Si, de primer, fou quasi una traducció de 
La Pau d’Aristòfanes, ara, l'obra, com diu 
Sirera mateix, «utilitza ben poques coses 
de l’original». No es tracta de fer un cant 
a la Pau, ni, com Aristófanes, una crida a 
la unió i a la responsabilitat col·lectiva, sinó 
de posar damunt la taula l'arrel mateixa del 
problema. Sirera encapçala el seu treball 
—i el Grup de Teatre del Casal, també— 
amb una citació d’un fragment de les notes 
per a Mare Coratge i els seus fills de 
Brecht, que no em resisteixo a transcriure 
ja que sintetitzen clarament els propòsits 
del muntatge: «... I dins el capitalisme és 
força difícil que l'individu no consideri ne-
cessària la guerra; perquè la guerra és 
necessària dins aquest règim; és necessà-
ria per al règim. Aquest sistema econòmic 
és basat en la lluita de tots contra tots. 
els grans contra els grans, els grans con-
tra els petits, els petits contra els petits. 
Caldria començar per admetre, doncs, que 
el capitalisme és una desgràcia, per a re-
conèixer després que la guerra, amb la

seva seqüela de malaurances, és dolenta, 
és a dir innecessària».
El muntatge dels de Mataró és excel·lent. 
Si hi ha algunes irregularitats, com per 
exemple la part interpretativa, cavall de 
batalla de quasi tots els grups com el 
de Mataró, o la pèrdua de ritme en algu-
nes escenes, queden del tot compensades 
pel resultat final. Una mostra de teatre ale-
gre i divertit que no confon la diversió amb 
el gag buit i la comicitat gratuïta. Cal asse-
nyalar, també, la música de Josep Rodri 
I La Principal d’Atenes com una ajuda de-
cisiva al caràcter festiu de la representa-
ció. Un espectacle que estimula la capaci-
tat crítica de l'espectador en un temps en 
què no s’hi val a estar adormit.

J. V. F.

«UN CERT INCERT»
Muntatge col·lectiu. Grup Artístic S. C. La 
Lira. (Barcelona, Teatre de la S. C. La Lira, 
de Sant Andreu, 4 d'abril.)
«Només en els últims cent cinquanta anys 
la ciència s'ha convertit en un factor que 
determina la vida quotidiana de tot el món. 
Cent cinquanta anys de ciència han esde-
vingut més explosius que cinc mil anys de 
cultura pre-científica.» Així comença Ber- 
trand Russell la seva reflexió sobre la vida 
humana, cada dia més esclavitzada per la 
ciència, a La perspectiva científica on de-
nuncia els perills d'una futura societat tec-
nològica i deshumanitzada. El Grup Artís-
tic S. C. La Lira ha partit de la meditació 
de Russell —i d'altres autors que tracten 
paral·lelament el tema, com Huxley a Un 
món feliç—, s’ha fet seva la problemàtica 
i l'ha traduïda en un muntatge ambiciós 
però que pateix el defecte de voler dir 
moltes coses, de voler ésser divertit, crí-
tic, audaç i profund. La preocupació per 
assolir aquests propòsits ha portat l'espec-
tacle per camins ideològicament massa es-
quemàtics i teatralment massa complexos. 
El col·loqui que seguí a la representació 
posà de manifest aquest esquematisme I, 
sobretot, la falta d’unes alternatives finals. 
Si Russell aóaba demanant una nova pers-
pectiva mora , la proposta de La Lira queda 
massa reduïda a un humanisme abstracte. 
Amb tot, cal dir que és important que per 
a tractar aquest tema hom s'hagi servit del 
teatre, i que en definitiva, el grup aconse-

La Pau (retorna a Atenes) de Rodolf Sirera, 
a Mataró (foto: Barceló).

Un cert incert, 
muntatge col·lectiu de La Lira.
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