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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-
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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.


