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El nostre teatre, que ha de produir-se en 
situació precària —manca de llibertat d’ex
pressió, manca de suport econòmic—, té po
ques ocasions per fer acte de presència als 
grans circuits internacionals. De manera sem
blant, i per les mateixes causes, les compa
nyies estrangeres han esborrat Barcelona de 
llurs currículums, tot i que abans del 1936 
eren moltes les que ens visitaven de manera 
periòdica.
Com que el trencament d’aquest aïllament 
és desitjable, cada actuació d’una companyia 
catalana fora del nostre domini lingüístic 
pren un relleu especial; afirmar la presència 
i la vigència de la cultura catalana mitjan
çant el teatre és un fet important. I impor
tants foren en aquest sentit les actuacions 
de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual que, 
sota la direcció de Ricard Salvat, portà Pri
mera història d'Esthcr i Ronda de mort a 
Sinera als Festivals de Nancy i de Venècia, 
respectivament.
Des de fa uns anys la representativitat ofi
ciosa del teatre català als circuits internacio
nals l’han ostentada Els Joglars. Les seves 
actuacions a Holanda, Itàlia, Suïssa i Ale
manya, per a citar només els països que més 
han freqüentat, han obtingut un ressò nota
ble i han esdevingut regulars. Però cap d’a
questes actuacions no ha obtingut l’èxit de 
la presentació de Joan Sala, àlias Serrallon- 
ga als Festivals de Caracas i Sao Paulo, que 
la crítica sud-americana ha comentat unàni
mement en to entusiasta.
Els mèrits del darrer espectacle dels Joglars 
van ésser objecte de consideració en aques
tes mateixes pàgines. La corroboració inter
nacional d’Àlias Serrallonga com un dels 
millors espectacles europeus d’aquest mo
ment no ens pot sorprendre, doncs, però sí 
que ens emplena de satisfacció.
«El Nacional», de Caracas, assenyala (20-IV) 
com les tres millors companyies del Festival, 
d’entre més de trenta que hi acudiren invi
tades, la STU de Polònia. l’Abafumy Com
pany d’Uganda i Els Joglars. Aquesta im
pressió fou confirmada pels dos-cents mil 
espectadors que aplegà el Festival de Cara
cas, i la clausura fou celebrada amb una 
representació d’Àlias Serrallonga. El mateix 
JJFI'òdic (18-IV) publicà un llarg reportatge 
d Oscar Collazos en el qual l’autor situava 
Els Joglars dins la lluita de la cultura cata- 
ana per assolir la normalitat: l’esclat edi- 
°n‘ll a partir del 1962, la «nova cançó» 

(Collazos cita Raimon, Pi de la Serra, Lluís 
Llach i Maria del Mar Bonet), i la lluita a 
avor de la pau del candidat al Premi Nobel. 

Lluís M. Xirinacs.
«El Universal», també de Caracas, qualifica 
actuació dels Joglars com «la sensació del 
ercer Festival Internacional de Teatre».

I encapçala una llarga crònica (18-IV) amb 
aquest títol: «El millor equip teatral d’Euro- 
pa». D’altra banda, Albert Boadella, que fou 
objecte de nombroses entrevistes a la prem
sa, deixà sempre ben clara la significació del 
grup: «Mentre més es respecta Catalunya, 
més es respecta l’individu, així com men
tre més grans blocs són creats, més és pro
piciada la deshumanització». I afegeix: «Crec 
que en una forma o altra la situació ha de 
variar, i que és imminent el reconeixement 
de la personalitat ètnica de Catalunya com 
a forma cultural, com a forma econòmica, 
com a societat, com a comunitat molt par
ticular».
També són unànimes els elogis de la premsa 
de Sào Paulo, on Els Joglars haurien pogut 
signar contracte per molts mesos d’actuació 
davant l’afluència multitudinària de públic 
que suscità Àlias Serrallonga. «Jornal da Tar
de» encapçala una extensa crítica (18-V) amb 
aquest titular: «El sarcasme català i el nostre 
absurd quotidià». Després de comparar Ser
rallonga a Robin Hood i remarcar els ele
ments d’actualització aplicats per Albert 
Boadella, el crític resumeix: «El resultat de 
la concepció escènica que Els Joglars acon
segueixen amb el seu Àlias Serrallonga està 
essent considerat com l’esdeveniment més im
portant del Festival». Quant al crític d’«Ül- 
tima Hora» (20-V). escriu, entre altres coses:

Àlias Serral'ongi. com fou presentat al Romea de Barcelona. (Foto: Barceló.)
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«El Municipal retruny i tremola amb la crea
tivitat contínuament renovada del muntatge 
català. Personatges i situacions irrompen per 
tots costats en una successió dinàmica, vigo
rosa, d’escenes que combinen la cruesa de la 
realitat amb agudes notes d’humor, de bur
la». «Serrallonga barreja teatre, circ, òpera, 
dansa, cant, una música meravellosa, pastitx, 
tragèdia, farsa.» «De res no serveix citar 
Aristófanes, Rabelais, Cervantes o Artaud.» 
El crític d’«O Estado de S. Paulo» escriu 
(21-V): «Poques vegades assistim a un es
pectacle tan complet, tan coherent i, alhora, 
tan ric d’inspiració». Més d’un crític ha con
siderat Albert Boadella com un dels creadors 
teatrals més importants i renovadors d’aques
tes darreres dècades.
Els testimoniatges precedents, susceptibles de 
multiplicar-se, són suficients per a la consta
tació de l’impacte d’Àlias Serrallonga sobre 
el públic sud-americà; i per a saber de quina 
manera ha descobert aquest públic una dra
matúrgia, la catalana, a través dels seus re
presentants actualment més qualificats. Els 
Joglars han estat invitats a participar al Fes
tival de Venècia durant el present mes de 
juliol, amb Àlias Serrallonga. A partir del 
15 d’agost, però, tot desestimant noves ofer
tes, Albert Boadella i la seva companyia es 
reuniran a Pruït per tal d’iniciar el treball 
amb vista al pròxim espectacle.


