
mancada de molts dels elements que po-
dien haver-la enriquida.
El nivell d’actuació va mostrar-s'hi, com és 
norma habitual a la majoria dels grups del 
país, dins una mitjania, amb casos desta- 
cables, tant a l'hora de l'actuació com a 
la de cantar. Alguns elements circumstan-
cials, com l’accident sofert per un dels ac-
tors, van influir encara en perjudici del 
ritme. I el ritme ha de ser fonamental en 
un espectacle dirigit a un públic senzill, 
àdhuc infantil, per al qual l’obra presenta 
elements molt aprofitables. — J.-L. S.

«VIURE COM PORCS»
DE JOHN ARDEN
Traducció de Jordi Voltas. Palestra.
(Sabadell, 28 de novembre.)
Viure com porcs, de John Arden, podia 
haver constituït un intent de revisió del 
teatre realista anglès dels anys cinquanta. 
En efecte, aquest moviment, inaugurat el 
1956 amb l’èxit escandalós de Tot mirant 
enrera amb ira, de John Osborne, ha arri-
bat als nostres escenaris de manera molt 
fragmentària. Durant aquells anys, el nos-
tre teatre travessava unes circumstàncies 
precàries, i les mesures de repressió eren 
encara molt dures. En tot cas, de compa-
nyies independents, que són les que per 
via d’identificació haurien pogut apropar-se 
al teatre realista anglès, n’hi havia molt 
poques, o encara havien d’aparèixer. Viure 
com porcs, estrenada a Londres el 1958, 
ha trigat divuit anys a arribar ací; de fet, 
l'únic autor del moviment que ha estat 
conegut entre nosaltres d’una manera que 
podríem qualificar de suficient ha estat 
Arnold Wesker: Les arrels, Sopa de po-
llastre amb ordi, Tot amb patates, La cuina. 
Va! a dir també que, dels autors de la 
generació del 56, Wesker és el que ha 
mostrat un major volum dramàtic, el que 
més ha aprofundit en els problemes i els 
personatges. Wesker a part, la curiositat 
de la nostra gent de teatre envers el mo-

viment realista anglès s’ha limitat al Knack, 
d'Ann Jellicoe, peça brillant però evident-
ment menor.
Els realistes anglesos van escombrar els 
escenaris de Londres de dames deliqües- 
cents (deliqüescència = propietat que te-
nen certs cossos d’absorbir la humitat de 
l’aire i dissoldre-s’hi) i de majordoms dis-
crets í eficaços, tot mostrant com els su-
burbis de ia gran ciutat eren plens d’unes 
persones potser no tan exquisides, però, 
al capdavall, molt més representatives de 
l’Anglaterra del segle XX. Així, l'home 
de la City es trobà amb uns personatges 
que fins llavors s’havia entestat a ignorar, 
uns personatges que vivien en habitacles 
mínims, en golfes incòmodes, en estatges 
sense cap mena de refinament. (Recordem, 
per exemple, Un regust de mel, de Selagh 
Dellaney, la versió cinematogràfica de la 
qual va arribar no fa gaire a les nostres 
pantalles.) A més, els personatges del tea-
tre realista mancaven de politesse i s'ex-
pressaven en una llengua barroera, argò- 
tica, massa desballestada per a cridar 
l'atenció d'un Henry Higgins, interessat a 
classificar-la i ennoblir-la.
El teatre realista anglès, doncs, hauria po-
gut connectar amb la realitat social de 
casa nostra; una realitat feta d’aiguabar- 
reig, com succeeix a totes les grans aglo-
meracions urbanes, amb gent d’al·luvió que 
hi arriba amb una pregona consciència de 
desarrelament, i on desenvolupen, si ho po-
dem dir així, una cultura lumpen. De fet, la 
narrativa de Francesc Candel incideix en 
aquest magma social, pren en consideració 
els contrastos de classe, les diferències 
d'idioma, i produeix a casa nostra, durant 
aquells anys, una novella èpica dels baixos 
fons perifèrics, Han matado un hombre, 
han roto un paisaje, que ja cerca ['atribu-
ció de responsabilitats, l'explicació de la 
tragèdia, sense caure en didactismes ni en 
simplificacions. Amb Els altres catalans 
Candel ja considerarà la realitat sense la 
transparència de la ficció.

Més amunt ja hem esmentat les causes 
que impediren l'anostrament ràpid del tea-
tre realista anglès dels anys cinquanta. 
En tot cas, a través de Wesker —i ara, 
al cap dels anys, ens adonem que aquesta 
tria fou del tot encertada— evitàrem i'o- 
missió. Palestra de Sabadell acaba de dur 
a l’escenari Viure com porcs, de John Ar-
den, traduïda per Jordi Voltas, sota una 
direcció col·lectiva que signen Ramon Ri-
balta, Eugeni Cabanes i Tomàs Vila. Tan-
mateix, el que hauria pogut ésser un intent 
de revisió no ha estat sinó una constata-
ció del retard. Viure com porcs, un drama 
representatiu del moviment, difós a basta-
ment, ha estat muntat com ho hauria estat 
vint anys enrera, i ha mostrat les arrugues 
que hi ha marcat el temps.
Així, John Arden se’ns mostra un autor 
hàbil, addicte de la truculència, la qual in-
tenta de disfressar sota la capa del rea-
lisme. La successió d'escenes que consti-
tueixen l’encadenat de Viure com porcs és 
un pretext per a mostrar-nos tota una sèrie 
d'aspectes emocionals contemplats de fora 
estant. Els personatges no transcendeixen, 
al drama d'Arden, la qualificació de pinto-
rescos, quan no esdevenen exòtics. Val a 
dir que aquest pendís del text ha estat 
accentuat per l’enfocament del muntatge, 
d’un esteticisme massa ensucrat, i per una 
interpretació que tendeix a subratllar (’ele-
ment anecdòtic.
Destacaríem d'aquesta versió de Viure com 
porcs la traducció de Jordi Voltas, que s'ha 
plantejat amb amplitud els problemes de 
llenguatge que comporta el text original, 
i alguns moments de la interpretació. Ma-
nuel Labrandero, per exemple, demostra un 
cop més que és un actor amb una forta 
personalitat, si bé ha de lluitar contra un 
personatge que per edat i per vigor físic 
no hauria hagut d'encarnar. Tot amb tot, 
era difícil de salvar el muntatge de Viure 
com porcs, un drama de gènere que no 
sembla accedir a aquella grandesa que cal 
a un text un cop la moda de l’escola a la 
qual pertany ja ha passat.

XAVIER FÀBREGAS
La sala del Teatre Lliure, de Gràcia, per l'agençament de la qual Fabià Puigserver ha rebut 
el premi ADI/FAD 1976 d'interiorisme. (Foto: Pilar Aymerich.) «CAMÍ DE NIT, 1854»

DE LLUÍS PASQUAL
Companyia del Teatre Lliure. Direcció: Lluís 
Pasqual. (Barcelona, Teatre Lliure, 1 de 
desembre.)
Amb aquest «espectacle sobre Josep Bar-
celó i el Bienni Progressista» s'inaugurava 
un nou teatre —un gran teatre— a Barce-
lona. L'antic local de la Cooperativa La 
Lleialtat de Gràcia s'ha convertit en el Tea-
tre Lliure. I el local és la seu estable d'una 
nova companyia que porta el mateix nom. 
Lluís Pasqual a Cami de nit no ha trobat 
la manera d’establir els objectius de l'es- 
pectacle. Jo diria que s’ha quedat limitat 
per la por de caure en espectacles pa-
ral·lels com La Setmana Tràgica o el Layret. 
Per evitar-ho, s’ha acostat molt als mate-
rials que li oferia l'estudi Barcelona a mit-
jan segle XIX de Josep Benet i Casimir 
Martí i, endinsat en la problemàtica de 
l'època, ha perdut de vista el que volia dir. 
Lluís Pasqual ha confegit un text que és 
vàlid només per als coneixedors de l'època, 
però que no aconsegueix de clarificar, per 
als espectadors d'ara, el sentit de l'espec- 
tacle. Al text de Pasqual hi ha tots els 
elements que configuren l’època; a Cami 
de nit hi és tot, però de la manera com és 
dit l’espectador no pot assolir-ho. Els obrers
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Caní de nit, 1854. Mar i cel. Prosificació del text
Un text massa discursiu. i muntatge esquemàtic.

parlen i parlen, diuen el que han fet, el que 
faran i el que ha passat; les situacions es 
mouen de conversa en conversa com un 
fris sense relleus; el text esdevé un mo- 
noleg amb petites anècdotes que l'il·lustren 
i prou. Els obrers deixen a part la cate-
goria d'obrers i es converteixen en sim- 
oles narradors. I tanmateix l’espectacle 
aconsegueix moments brillants —els pri-
mers dotze minuts, per exemple—, la in-
terpretació és molt bona; l’espai escènic 
de Fabià Puigserver, excel·lent; les can-
çons de Lluís Llach creen els tons opor-
tuns, i la direcció, de Pasqual mateix, va 
fins i tot més enllà del text. — J. V. i F.

«MAR I CEL» D’ÀNGEL GUIMERÀ
Adaptació de Joan-Lluís Bozzo. Grup d’Es-
tudis Teatrals de l’AAD. Direcció: Joan- 
Lluís Bozzo. (Barcelona, Teatre de l’Orfeó 
de Sants, 17 de desembre.)
Un altre teatre obert. Un altre teatre que 
es posa al costat dels que mantenen una 
programació quotidiana. I que s'obre amb 
una de les nostres tragèdies cabdals, Mar 
i cel. Joan-Lluís Bozzo ha tingut cura de 
l’adaptació del text, de la dramatúrgia 
de l’obra de Guimerà. S'ha limitat, però, 
a prosificar el vers. El possible treball de 
dramatúrgia s'ha centrat en els actors, que 
cada actor trobés el seu personatge i l'in-
terpretés en profunditat. Bozzo suposava 
que amb un llenguatge planer i una inter-
pretació de tipus psicològic n'hi hauria 
prou per a comunicar la problemàtica gui- 
meraniana. I no ha estat així. La tragèdia 
ha continuat tan distant com abans, més 
freda en alguns moments, i prou. Tot s'ha 
confiat a l’anècdota i aquesta no ha tingut 
prou força.
L’espectacle resultant posa sobre la taula 
cartes que no han estat ben jugades. L’es- 
tètica cristiana i l’estètica mora, per exem-
ple, i no em refereixo al vestuari, són ta-
llades amb el mateix patró, diferenciades 
només per uns fons musicals d’utilitza- 
ció dubtosíssima. No hi ha clima tràgic, 
ni els personatges són tràgics. Cap per-
sonatge no aconsegueix d’imposar-se; no-
més Said —Carles Miralles— hi arriba en 
algun moment. Fins i tot els moviments hi 
són dibuixats d’una manera massa esque-
màtica (feta bàsicament amb línies rectes 

perpendiculars al públic i amb una gran 
utilització de les diagonals). Cal remarcar, 
pel seu interès, el vestuari i l'escenografia 
de Montserrat Amenós i d’Isidre Prunés. 
Llàstima que no hàgim guanyat un altre 
Guimerà. — J. V. i F.

PRESENTACIÓ D’INÉS MORENO 
AMB POEMES DE PABLO NERUDA 
EI V Cicle de Teatre de Granollers es va 
cloure amb un recital de poemes de Pablo 
Neruda a càrrec de l’actriu xilena Inés 
Moreno. En el transcurs de la vetllada va 
ésser fet públic el veredicte del VI Premi 
de Teatre, que fou atorgat a Josep Albertí 
—poeta mallorquí col·laborador de «Serra 
d’Or»— per la seva obra Un blau brut com 
el que pren la pell per contusió. L'autor, 
que era present a Granollers, explicà l'a-
bast de la seva obra, que per a entendre’ns 
pot ésser qualificada d’avantguardista, i 
donà compte de diverses accions assaja-
des a Ciutat de Mallorca per un grup de 
plàstics que des de fa mesos realitzen ac-
cions que hom podria situar entre l’art 
conceptual i el happening. Quedà finalista 
del Premi Granollers de Teatre l'obra Els 
muts, del conegut escriptor manacorí An-
toni Mus.
EI recital d'Inés Moreno ha volgut ésser 
una evocació de Pablo Neruda. L’actriu xi-
lena, primera figura de l’escena del seu 
país fins a la caiguda del president Allen- 
de, fou amiga i col·laboradora de Pablo 
Neruda, i amb l’autor del Canto general 
havia celebrat moltes sessions poètiques, 
tot recorrent així la geografia xilena.
Ara Inés Moreno ha volgut recórrer altra 
volta aquella geografia en els versos de 
Neruda, i ens ha portat a través de la terra 
xilena, «metall i mar», segons definició del 
poeta, des de la Patagònia fins a Antofa-
gasta. Tanmateix per a Neruda la terra és 
inseparable de l'home que hi treballa i hi 
somnia, l’home humil, anònim, l'home de 
la gleva carregat d'obstinació i d'il·lusions. 
Aquest home pot ésser un ataconador, pot 
ésser un minaire, pot ésser Joan, nom que 
amaga, alhora, l’al·lusió a l’individual i al 
col·lectiu. Neruda canta, en el més sublim 
sentit del verb cantar, tota l'aventura d'un 
poble indefectiblement lligat a una carena, 
a unes valls, a uns rius, a unes ciutats, a 

un aire —magnífica la seva oda a l'aire—, 
capaç de sobreposar-se a les maltempsades 
i de continuar lluitant.
Inés Moreno ha estat una extraordinària 
ambaixadora d’aquest Xile dolorós de la

Inés Moreno, ambaixadora del dolorós Xile 
de la diàspora.

diàspora, que és també el Xile de Neruda. 
Posseïdora d'una veu magnífica, que sap 
usar amb calidesa i amb contenció, Inés 
Moreno va dir Neruda amb una absoluta 
convicció: perquè ens parlava del seu país 
i compartia profundament la paraula del 
poeta. — X. F.

Fotos: Barceló.
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