
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.
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