
les companyies nacionals són pagades per 
l’Estat i constitueixen unes institucions que 
aquest manté per raons culturals i, sovint, 
de prestigi. Catalunya, mancada d’organismes 
representatius, no podia pagar-se una com
panyia amb diners de l’erari públic. El me
cenatge privat, si existí respecte a la Com
panyia Adrià Gual, resultà insuficient, i goso 
dir que aquesta insuficiència cal que sigui 
considerada normal. Una nòmina nombrosa, 
uns muntatges cars, no pogueren ésser co
berts amb la recaptació de la taquilla. En 
alguna ocasió l’afluència de públic fou molt 
nombrosa i això pogué alimentar el miratge: 
en d’altres casos l’espectacle no despertava 
l’atenció suficient i agreujava ràpidament la 
situació de la Companyia.

Les esmentades dificultats, sorgides d’uns 
càlculs poc realistes, feren que apareguessin 
en primer pla algunes de les contradiccions 
de l’EADAG, que en el si de la Companyia 
es manifestaren amb molta més força. Així, 
la Companyia es va veure arrossegada a al
gunes de les deficiències que l’Escola havia 
denunciat en judicar la tasca de l’escena co
mercial. Per exemple, la preparació i estrena 
d’un muntatge amb menys temps del neces
sari, a fi de retirar a corre-cuita del cartell 
un espectacle massa deficitari per a ésser-hi 
mantingut; la incorporació de persones —so
bretot d’actors— que provenien de l’escena 
comercial més desacreditada, i que mai no 
s’identificaren amb els mètodes de treball 
aplicats a l’escola. (I no em refereixo pas a 
primeres figures, com Núria Espert o Mont
serrat Carulla, que col·laboraren amb entu
siasme a la Companyia Adrià Gual, i l’aju
daren a tirar endavant amb llur talent i llur 
prestigi; em refereixo a actors de segona fila 
que. per compromisos contrets, desplaçaren 
de llur lloc a ex-alumnes de l’EADAG.)

Tots aquests factors generaren, com és lògic, 
un malestar creixent. El treball en equip 
desaparegué a favor d’una política d’autori
tarisme, fàcil de comprovar si repassem la 
llista de muntatges estrenats; en efecte, cap 
director de l’EADAG no va tenir l’oportuni
tat d’estrenar professionalment a la Compa
nyia Adrià Gual, car Ricard Salvat s’atribuí 
la direcció de tots els espectacles. Aquest fet 
és tan obvi que les dues úniques excepcions 
semblen un sarcasme: Maria-Aurèlia Cap
many va dirigir només uns Pastorets, peça 
obligada per la tradició del Romea i repre
sentada a primera hora de la tarda per al 
públic infantil, i Raoul Sicalona, un direc
tor veneçolà, dirigí Insults al públic de Peter 
Handke, representada pocs dies per una im
provisada companyia B, mentre l’altra treba
llava a Madrid. Però directors com Josep- 
Anton Codina, Josep Montanyés, Josep M. 
Segarra, Francesc Nel·lo, Feliu Formosa, per 
a citar només uns quants que es formaren 
o començaren a treballar a l’EADAG, van 
veure tancades les portes de la Companyia 
Adrià Gual a llur activitat professional. I, en 
conseqüència, hagueren de cercar altres sor
tides per tal de realitzar-la.

El fracàs final de la Companyia Adrià Gual, 
segurament inevitable a causa del seu enfo
cament utòpic, repercutí en l’EADAG. Mol
tes persones en marxaren —i Maria-Aurèlia 
Capmany en fou una— tot iniciant una diàs
pora que al capdavall havia de donar riquesa 
i varietat al panorama del nostre teatre dit 
independent.
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«TIRANT LO BLANC»
DE JOANOT MARTORELL
Versió teatral de Maria-Aurèlia Capmany. 
Direcció: Josep-Anton Codina. Patrocinat 
per la Caixa de Pensions per a la Vellesa 
i d'Estalvis. (Monestir de Santes Creus, 
12 de juny.)Estrenada pel grup alcoià «La Cazuela» el 16 d'abril de 1971, a València, dins el I Congrés d'Història del País Valencià (vegeu «Serra d’Or» 1971, pàg. 358), aquesta versió del Tirant realitzada per Maria-Aurèlia Capmany es passejà per alguns pobles valencians i arribà fins l’amfiteatre de Tarragona. Ara, cinc anys després, Josep A. Codina reprèn el text. El seu muntatge és representat, gràcies a «La Caixa» i durant l’estiu, a Santes Creus, la Seu d'Urgell, Cardona, Esparreguera, Castelló d’Empú- ries, Girona, Berga, Ripoll, i és inclòs, també, a la programació del Teatre Grec de Barcelona.Maria-Aurèlia Capmany, conscient de les dificultats d'adaptació d'una obra de tan grans proporcions, ha centrat la seva versió en els amors de Tirant i Carmesina a la Cort de Constantinoble. Així, la versió destaca la trama eròtica sobre el fons bigarrat i multicolor de les batalles dels alarbs. De fet, aquest Tirant és tan vàlid com el Breu record per a escolars de la mateixa autora o aquella recreació amb to de farsa vodevilesca de Joan Sales. Tal com diu la Capmany mateixa, «de versions teatrals de Tirant lo Blanc se’n poden fer tantes com es vulguin».Josep A. Codina ha bastit el seu muntatge amb un tacte i una correcció absoluts. No ha caigut a l’esquer eròtic —no n’ha potenciat els trets— que li parava Maria- Aurèlia Capmany i ha centrat el muntatge en els elements espectaculars que li oferien les batalles dels moros i les danses i el galanteig de la cort. La visió de Codina és essencialment plàstica i coreogràfica; fidel als orígens, ha mantingut l’estructura narrativa a desgrat de l’atrevida espectacu- laritat que la Capmany II proporcionava. Malgrat tot, Codina ha illustrat perfectament el text. A l'hora de la veritat, però, s’ha trobat amb una escenografia i un vestuari que no s’esperava i que l'han obligat a resoldre determinades escenes amb les

mínimes complicacions. Perquè cal dir que l’escenografia és excessivament aparatosa per la funció que compleix i això ha limitat la feina de Codina. El seu principal encert és, sense cap mena de dubte, el material folklòric utilitzat. Des de les Filaes d’Alcoi, el Ball de Turcs i Cavallets de la Patum de Berga i el Ball de Bastons per a la representació de les batalles, fins a l'oportunitat de cada una de les melodies utilitzades (destaca la força del Cant inicial de la Verge del Misteri d’Eix, als moments de la mort de Tirant, d’una singular bellesa).El grup d’intèrprets s’ha mostrat coherent i disciplinat. I és llur principal virtut l'homogeneïtat que presenta. Jo crec sincerament que aquest muntatge és un espectacle rodó pels objectius que s’ha marcat; oferir als pobles, dins la programació d'Acció Cultural de «La Caixa», un espectacle ric —difícilment representable sense ajuda— i que constitueix un acte d’afirmació cultural catalana. Jo diria als patrocinadors que, senzillament, aquest és el camí.
«NOMÉS SÓC POETA»
(Salvat-Papasseit i la seva època, primera 
part). Departament d’Experimentació Tea
tral de la Universitat Central de Barcelo
na i Escola d’Estudis Artístics de l’Hospita- 
let de Llobregat. Direcció: Ricard Salvat. 
(L'Hospitalet de Llobregat. Escola d’Estudis 
Artistics, 30 de juny.)El treball sobre Salvat-Papasseit realitzat pel grup que dirigeix Ricard Salvat ha arribat a la seva forma definitiva. Des del novembre de 1974 en què començà, va seguir dues direccions. Per una banda, una rigorosa investigació de tota la part documental, i d’altra banda, un treball de formació d’actors. A partir del 21 de febrer de 1975, que és quan va tenir lloc la primera representació a l’Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat, es feren una sèrie de sortides públiques amb un plantejament de treball progressiu. És a dir, una representació no era mai igual que l’anterior, ja que l’actitud de l'experimentació obligava a revisions constants. Aviat el muntatge va prendre dues dimensions que el grup estructurà en dues parts diferents: l’obra 
—Només sóc poeta— i la vida —Però la 
joia és meva— estrenada el mateix dia que50 [546]


