
els
espectacles 
del Grec
La versió de Maria-Aurèlia Capmany del 
Tirant lo Blanc de Joanot Martorell que 
comentàvem el mes passat, arran de l'es-
trena de Santes Creus, obrí la temporada 
teatral (12 de juliol) amb un èxit conside-
rable. La delicada bellesa de les Imatges 
que ens oferí Josep A. Codina en fou un 
bon Inici.
El primer dels espectacles produïts per 
l'Assemblea d'Actors I Directors de Barce-
lona va ser Roses roges per a mi de l'ir-
landès Sean O’Casey (20 de juliol). Es- 
crlvlnt-la cap al 1943, O’Casey hl fa re-
viure la vaga general de Dublín del 1913 
I hl aporta la seva experiència. O’Casey 
no cau en el parany de la mitificació, sinó 
que construeix uns personatges plens d’hu- 
manltat. Parteix d'un dibuix vigorós de cada 
Individualitat I ens porta a situacions col- 
lectlves d’una força contundent. No és la 
lluita d'Ayamon, la protagonista, sinó la llui-
ta de la gent mísera I marginada de Du-
blín, un clam col·lectiu que s’alça per da-
munt de tot amb una vehemència Insospi-
tada. La direcció de Josep Montanyès,

Francesc Nello i Josep M. Segarra ha tin-
gut una cura especial a remarcar-ne aquest 
aspecte. En fer-ho ha posat de manifest 
l’extraordinària riquesa de detalls del text 
d’O'Casey I, alhora, ha establert unes rela-
cions evidents amb el nostre món d'avul 
I d’aquí. L'encert del muntatge rau en el 
delicat equilibri amb què s'hl mouen tots 
els elements dramàtics posats en joc. 
Conxita Bardem, Josep Minguell, Rosa-Ma- 
rla Sardà, Marta Angelat, Montserrat Gar-
cia Sagués, Àngels Moll, Joan Vallès I un 
extens repartiment formen un equip d’ac-
tors homogeni que utilitza tots els matisos 
I conserva sempre la coherència del to. 
Cal afegir a l'eficàcia de l’equip les recrea-
cions musicals de Malnat i Arrizabalaga 
I la revisió, per Josep M. Benet, del text 
traduït per Carles Reig.
El bon samarità, càntir amunt, càntir avall, 
pensava que el cel guanyava i Déu se n’a-
profitava de Joan Abellan (28 de juliol) era 
l’estrena d’un autor novell. Novell sl con-
siderem les obres estrenades, però home 
de teatre de cap a peus. Alumne, de pri-
mer, I professor, després, de l'Institut del 
Teatre de Barcelona, I traductor de Brecht 
—Santa Joana dels escorxadors—, Abellan 
posseeix una llarga experiència del món 
del teatre. Aquesta és la seva quarta obra 
—les tres primeres són: Home tocant el 
flabiol damunt d'un núvol, El vol històric 
del globus "Maria Antonieta» I Grassos i 
cridaners antropòfags estimats—, una de

les finalistes del Premi Granollers 1975 
I la guanyadora del Premi Joan Santamaría 
d'enguany. Així aquesta estrena és un pas 
més cap a la normalització: una obra pre-
miada és representada al cap de poc temps 
del veredicte del concurs. El bon samari-
tà... s’enfronta amb un tema sovint tractat 
pel nostre teatre: la falta d’algua. És clar 
que això no vol dir res, ja que els plante-
jaments d’Abellan són ben diferents dels 
dels seus predecessors. Abellan ens pro-
posa d’observar tot un seguit de comporta-
ments en un Immediat futur democràtic. 
Sembla, però, que l'obra se li ha escapat 
de les mans. Comença amb un problema 
polític i acaba amb un problema sentimen-
tal. Les línies obertes per Abellan a l'Inici 
de la història continuen obertes al final, 
mentre la conclusió se’n va per altres via-
ranys. La direcció de Lluís Pasqual, Pere 
Planella I Fabià Puigcerver ha optat pel 
camí del sainet I, dins aquests límits, ha 
potenciat les situacions de l'obra que per-
metien aquest tractament. Això ha fet que 
l’espectacle tingués una línia Irregular i 
que quedessin al descobert els punts més 
febles del text. Tanmateix el camí seguit 
per l'equip de direcció és coherent I el 
resultat de l'espectacle és digne.
Bodas que fueron famosas del Pingajo y la 
Fandanga (5 d'agost) és un text de José 
María Rodríguez Méndez al qual durant 
molt de temps no ha estat permès de pujar 
a l’escenarl. Rodríguez Méndez, escriptor

Faixes, turbants i barretines, espectacle confegit Al teatre grec de Barcelona, l'obra de l'irlandès
damunt una proposta prèvia de Xavier Fàbregas. Sean O’Casey Roses roges per a mi.
(Foto: Barceló.) (Foto: Barceló.)
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Plou I fa sol,
la sorollosa 

i divertida gresca 
d’Els Comediants. 

(Foto: Barceló.)

d’expressló castellana resident a Barcelona, 
té d’altres obres al calalx, que no llueixen 
encara el vist-i-plau. Algunes s’han publi-
cat, d’altres ni això. Responsable d’aquells 
Comentarios impertinentes sobre el teatro 
español, aconsegueix amb les Bodas de 
construir una obra esborronadora amb una 
simplicitat d’elements extraordinària. Sobre 
el fons de la desfeta del 98, dos sectors 
al marge de la societat —les forces al 
servei de l’ordre establert i l’lnframón de 
la misèria—, amb uns codis morals distan-
ciats del que hom considera normal, xo-
quen gairebé sense adonar-se’n. Del resul-
tat absurd, en patirà el més feble, I el de-
sastre final esdevindrà Inevitable. José 
Sanchls I Sergl Schaaff han trobat, per a 
la direcció, el to adient I l’obra llisca sense 
entrebancs. L'ajustada Interpretació contri-
bueix de manera decidida al bon resultat 
del muntatge.
El retorn dels grups independents vingué 
amb la sorollosa gresca d’Els Comediants 
amb el seu Plou i fa sol (17 d’agost). Es-
trenat a Esterri d'Àneu el 21 de juny, ja ha 
estat representat a força pobles de Catalu-
nya, als Festivals Populars de l’Hospitalet, 
i cada vegada ha guanyat en coherència. 
No és un espectacle desmanegat, però té 
molts elements sense lligar. Els Come-
diants es lliuren a una creativa interpre-
tació «vivencial» plena de troballes, rica 
i dramàticament complexa, però que re-
colza en una base del tot inconsistent. La 
recerca mai no assolida del país del «plou 
i fa sol», fil de l’espectacle, deixa l’espec-
tador decebut. No es pot negar, però, que, 
sobre la fragilitat d’aquesta estructura, Els 
Comediants realitzen un treball obert a 
tota mena de suggeriments, àgil i divertit. 
Camelamos naquerar —Volem parlar— 
(18 d’agost) ens vol comunicar el grau 
de marginació que el poble gitano ha patit 
durant els últims cinc segles. L’estruc-
tura de l'obra és un llarg poema de José 
Heredia Maya en el qual s'inclouen decrets 
i disposicions, des de l’Intent d’extermini 
per part dels Reis Catòlics fins a la forta 
vigilància manada el 1942. L'espectacle vol 
ser un crit que busca la llibertat i es ma-
nifesta en Ha força del ball i el cante fla-
menco. Pateix d’una excessiva linealitat 
dramàtica, sense progressió, i d’un tracta-
ment massa efectista en algunes situa-
cions. Tanmateix el testimoni del genocidi 
hi és expressat amb una força innegable. 
EI Grup de Teatre del Casal, de Mataró, 
oferí La pau (retorna a Atenes) (20 d’a-
gost), l'espectacle que Rodolf Sirera con-
fegí sobre l’obra d’Aristòfanes. Un mun-
tatge fresc i divertit que ha guanyat, des 
de l'estrena a Mataró (vegeu «Serra d’Or» 
1976, pàg. 358), en ritme i en destresa. 
La pluja començà a amoïnar els organitza-
dors, i l’espectacle Les troubadours es va

suspendre dues vegades i va deixar pas 
a Divinas palabras (24 d’agost) de Ramón 
María del Valle Inclàn en la versió que Víc-
tor García n’ha fet per a Núria Espert. Tea-
tre espectacular, de festival, que utilitza 
Valle de pretext. Els elements dramàtics 
que Valle proposa n’han estat bandejats, 
i Víctor García hi ha aportat els que usa 
habitualment i que a partir de Las criadas 
han entrat en franca degradació. A la re-
presentació es dissocia el text del mun-
tatge. L'espectacularitat se centra en uns 
elements escenogràfics que «han de servir 
per a tot» í han de dominar les línies bàsi-
ques de l’espectacle. Del protagonisme del 
poble es passa al protagonisme de Mari 
Gaila i, encara, a un aspecte molt concret 
i limitador del personatge dramàtic. El text, 
completament al servei dels elements es-
cenogràfics i del protagonisme de Gaila- 
Espert, serà mal servit per una interpreta-
ció del crit, d’excessos evidents i ben fora 
de lloc, però d’acord amb la monumentali- 
tat del muntatge. Com diu Pedro Gailo, es 
tracta que Víctor García-Núria Espert di-
guin les seves «divinas palabras* perquè 
tothom quedi amb la boca oberta. No es 
tracta pas de res més. Caldria saber dis-
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I Déu se 
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primera 
estrena 
de Joan 
Abellan.

(Foto:
Barceló.)
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tingir els miratges internacionals i posar 
les coses al seu lloc. El públic que curu-
llava l'amfiteatre del Grec aplaudí amb en-
tusiasme. Tanmateix se sentiren.tímids xiu-
lets que foren immediatament ofegats.
El contrast que l’endemà (25 d'agost) ens 
oferí el grup del Centre Dramàtic de La 
Courneuve fou notable. Després de les 
dues actuacions suspeses al Grec, es va 
instal·lar al Saló del Tinell, un espai molt 
més adient. La història de Les troubadours 
és ben senzilla. El 24 d'agost de 1271 deu 
trobadors s’ajunten en una torre enderroca-
da d’algun Indret d’Occitànía. És la fi d’una 
època de prop de dos-cents anys protago-
nitzada per la cultura occitana. A la torre, 
els trobadors representen la fi de tot un 
món abans d'anar-se’n cadascú pel seu 
camí. Els actors ens donaren una magní-
fica lliçó de retorn als orígens: músics, 
saltimbanquis, narradors festius, poetes 
lírics, equilibristes, funàmbuls, trapezistes, 
gimnastes, cantadors, dansaires, però, so-
bretot, membres d'una comunitat perduda, 
hereus de la força que mena a la llibertat. 
Al Tinell, el temps no existia; les històries 
bufes dels joglars eren tan actuals com la 
filigrana dels cants dels trobadors I ens
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feien assumir l’elegia d'una civilització per-
duda fa set-cents anys i en la qual sentim, 
vives, les arrels de la nostra pròpia cultu-
ra. Les troubadours és un extraordinari 
muntatge col·lectiu dirigit per Pierre Cons-
tant i el músic Antolne Duhamel, assesso-
rats per Robert Arnaut. Un muntatge —I un
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sobre 

la pena 
de mort. 

(Foto:
Barceló.)

grup— que l’àmbit de teatre del Congrés 
de Cultura Catalana podria fer seu.
L'últim espectacle teatral era, també, una 
producció de l’Assemblea. El col·lectiu de 
direcció —Damià Barbany, Frederic Roda F., 
Santiago Sans— realitzà el muntatge Fai-
xes, turbants i barretines sobre una pro-
posta prèvia de Xavier Fàbregas confegida 
amb textos de Pitarra i de Ferrer Hernán-
dez. Les dues posicions dels dos autors 
utilitzats, totalment antagòniques, sobre la 
guerra del Marroc del 1860 viscuda des de 
Catalunya han servit per a realitzar un mun-
tatge que busca la diversió per sobre de

tot. Els esforços per clarificar els objectius 
del muntatge s’encallen en el caràcter bi-
garrat dels elements utilitzats, que contri-
bueixen a la confusió en determinades si-
tuacions. Pel camí del divertiment l’equip 
de direcció ha aconseguit veritables troba-
lles que es barregen amb Intervencions 
buides i gratuïtes. Hi ha, també, una Irregu-
laritat d'atenció als aspectes interpretatius, 
i, en contrast amb escenes molt acurades, 
d’altres —especialment la permanent ac-
tuació dels «ramblistes»— han estat dei-
xades massa de banda. El tractament de 
l’espai escènic i la música pateixen del
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II

mateix defecte. Amb tot, cal dir que el 
muntatge és espectacular I que el diverti-
ment hl és assegurat.

altres
estrenes
«NO TE N’ESPANTIS, NO, BAC»
DE XESC BARCELÓ
Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants. (Bar-
celona, Escola d’Estiu, 14 de ¡uliol.)
Xesc Barceló ha confegit un muntatge que 
persegueix una clara finalitat didàctica: la 
sensibilització de l’espectador davant un 
problema ben actual, la pena de mort. 
Construeix la seva reflexió sobre el ro-
manç popular de Bac de Roda i hl aboca 
una gran quantitat d'elements informatius, 
hàbilment situats, i que, en un ritme crei-
xent, plantegen d’una manera dura, però 
clara I concisa, tota la problemàtica. No 
és una informació que hom pugui rebre 
amb fredor, sinó que porta inevitablement 
a una presa de posició. Els documents uti-
litzats —sobretot a la segona meitat de 
l'espectacle— són testimonis de successos 
recents que comporten una forta càrrega 
emotiva. Val a dir que l'Escola de Teatre 
de l'Orfeó de Sants en fa una Interpretació 
serena i té una cura especial a donar els 
textos amb la màxima objectivitat, sense 
caure en recursos de sensiblería. Estrenat 
al monestir de Cuixà durant les festes del 
mil·lenari, constituí, dins el marc de l'Es-
cola d'Estiu, una lliçó sobre la utilització 
d'uns textos per a la realització d’un mun-
tatge.

«VINI, VIDI I... L’AMPASTRÓ» 
Muntatge col·lectiu del grup «La Castanya», 
de Pego (Marina Alta). (I Setmana de Tea-
tre a Ciutadella, Menorca, 28 d'agost.)
El grup «La Castanya» porta a terme una 
intensa campanya teatral a Pego oferint-hi 
les seves representacions i organitzant- 
hi Mostres de Teatre. Tanmateix «La Cas-
tanya» no es limita a Pego i porta les seves 
obres a una gran quantitat de pobles del 
país Valencià. Ara ha dut el seu espectacle 
a la I Setmana de Ciutadella, on ha trobat 
on ampli ressò popular. Vini, vidi... i l'am-

Vini, vidi i... 
I'ampastró,
una sàtira 
creada 
pel grup 
«La
Castanya» 
de Pego. 
(Foto:
Roger
Tarradas.)

pastró va sorgir d’una improvisació al vol-
tant del Dia del Turista. El muntatge dels 
de Pego vol ser una revolta contra la bui-
dor d'aquestes festes artificials i tot el 
complex món d'Interessos que s’hi mou al 
darrera. La crítica que en fa és, però, ex-
cessivament superficial, i l'amplitud de l’es-
pectacle és massa ambiciosa. Vol tocar 
molts temes, vol dir moltes coses I el 
resultat és una suma de tòpics. La falta 
de dialèctica fa veure les coses de pla, 
sense relleus, i no ajuda gens el sentit crí-
tic. Llavors l’acusació i la crítica ferotge 
contribueixen a la perpetuació del tòpic i 
es converteixen en un missatge reaccio-
nari. «La Castanya» utilitza tots els recur-
sos al seu abast i no es pot dubtar que, 
tant en la creació com en la realització de 
l’espectacle, el seu esforç és considerable. 
El públic rigué, aplaudí, completà les al·lu-
sions que se li formulaven i es lliurà fàcil-
ment al joc. Cal esperar que els compo-
nents de «La Castanya» s'enfrontin amb 
un nou muntatge i ho facin amb tot rigor.

JOAQUIM VILÀ I FOLCH

«LLÀGRIMES DE GANIVET»
DE RIBEMONT-DESSAIGNES
Que l'avantguardisme accepti uns clàssics, 
o sigui que giri la mirada enrera cap a 
uns punts de referència, pot semblar un 
contrasentit. El retret podria fer-se al grup 
vlgatà «Rosee de Dits» que va recórrer a 
un text oblidat de Georges Ribemont-Des- 
saignes, Llàgrimes de ganivet (Temple 
Romà de Vic, 7-VIII), sorgit en unes cir-
cumstàncies dins les quals la «contesta-
ció» estètica es movia en un context ben 
diferent de l’actual. Tanmateix cal reconèi-
xer tot seguit que el venerable text avant-
guardista fou un recurs per oferir-nos un 
bon treball de dramatúrgia en el qual la 
part literària, l'aprofitament d’un espai de-
terminat, la utilització de la llum I l’estudi 
del ritme ens permeteren de descobrir un 
equip d'investigació madur I interessant. 
Llàgrimes de ganivet, tal com «Rosee de 
Dits» ens l'ha ofert, ens submergeix en 
un món oníric on la ruptura surrealista té 
encara un encant d'annunzià; i assenyala 
un camí d’experimentació que, dins el ven-
tall d'opcions que el nostre teatre té al 
davant, gairebé no ha estat encetat fins 
ara. —XAVIER FÀBREGAS.

UN CINEMA MALALT, COM A REFLEX
Acabem de veure cinquanta-set curts pro-
duïts a diferents indrets de l’Estat espa-
nyol. En sortim amb una angúnia que 
res no pot tranquil·litzar, almenys per ara. 
Un bon nombre de suïcidis; una munio 
de pamflets que pretenen ésser esquer-
rans i que són, més aviat, esquerrosos 
i una referència constant a nafres, inhi-
bicions, frustracions i inversions mentals 
i sexuals —morbosament assaborides pels 
autors— ens fan pensar que el cinema 
que s’anomena espanyol es troba greu-
ment malalt. I no només malalt de les 
velles malalties tan ben diagnosticades, 
ara ja fa alguns anys, a Salamanca, sinó 
també més endins. Hem vist films de 
denúncia que, en comptes de .denunciar 
el que vofien denunciar —els mals tòpics 
d’una societat concretada— retraten els 
mals concrets d’un resclosit. Tot hi fa 
pudor, tot t’hi fa sentir la bafarada d’allò 
que durant massa temps s’ha anat podrint 
dins un àmbit tancat i que ara s’aireja 
amb una impudicia i una inconsciència 
entristidores. Certament cal netejar les 
ferides supurants, certament cal dir la 
veritat, bé que la veritat fereixi com un 
bisturí. Però cal no fer-ho amb les mans 
brutes ni amb barroeria perquè, si es fa 
així, en lloc de procurar la salvació del 
pacient, l’operació porta a la infecció se-
gura i, probablement, estendrà el contagi 
a cossos sans. Vestits d’esteticismes sim-
bolistes o de realismes parcialíssims, 
aquests curts tenen un denominador 
comú: la complaença en la desesperança.
Res no hi és respectat. Podem trobar-hi 
el pobre Antonio Machado recitat per 
una mossa que el destrossa quequejant 
i que ho vol arreglar ensenyant la pi-
trera, amb música de la Varsoviana o de 
la Internacional; l’excursió de vacances 
d'uns panxacontents que tenien prou 
peles per pagar-se un bon operador i que 
exhibeixen amb desvergonya la seva idio-
sincràsia abdominal; falsos records d’in-
fantesa, en un fals món fantàstic; les 
desgràcies alienes aprofitades demagògica- 
ment per lluir posicions ideològiques in-
consistents; problemàtiques, que afecten 
asprament la vida de milions de coetanis 
nostres, convertides en acudits fàcils... 
fins i tot les festes populars transforma-
des sense voler en motiu d’irrisió.
Ens acostem, segons que ens diuen, a la 
llibertat d’expressió. Esperem que sigui 
així. Però aquesta llibertat comporta una 
quantitat corresponent de responsabilitat, 
i no veiem pas que el camí de la llibertat 
ni el de la responsabilitat passin pels 
curts que ara hem vist. Aquest cinema 
malalt és només el reflex d’una societat 
malalta, és la purulència que finalment 
traspassa l’epiteli. Per a quan les sulfa- 
mides? Per a quan els antibiòtics? Per a 
quan un cinema entenedor, net, positiva- 
dor, denunciador de debò dels perqués 
i no enamorat de les seves mateixes xa-
cres?
En vuit mil·límetres, en setze o en trenta- 
cinc, hem vist la mentida rivalitzar amb 
la porqueria. ¿Quan veurem al cinema els 
esforços dels qui lluiten cada dia, i sense 
por, al carrer, a les fàbriques i a les uni-
versitats, i que no tenen temps ni ganes 
d’ésser morbosos?—MIQUEL PORTER.


