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FESTIVAL A RENNES
per Jordi Coca

Del 10 al 20 de novembre s’ha celebrat a 
Rennes, capital de la Bretanya, el III Fes-
tival Internacional de Cafè-Teatre. Aquest 
Festival, organitzat per la Casa de la Cultu-
ra, ha ofert al llarg dels deu dies una vin-
tena d’espectacles diferents. França hi tenia 
la representació més nombrosa, ja que eren 
quinze els grups d’aquesta nacionalitat. Hi 
participaven, també —amb una sola compa-
nyia cada país—, Suïssa, els Estats Units, 
l’Argentina, l’Alemanya Federal i el Perú. 
Ara, què és un espectacle de cafè-teatre?
De primer cal assenyalar que és un show 
concebut dins el marc d’unes mínimes ne-
cessitats tècniques i d’espai, al qual sol 
treballar un nombre reduït de persones. 
A més d’això hom hi troba —quant als 
elements que hi intervenen— música, cançó, 
«conferències» o monòlegs, dramatització de 
diàlegs, peces curtes de tema satíric, costu-
mista, polític, etc. Tot, ofert a través d’un 
contacte al més immediat possible amb el 
públic i, generalment, susceptible d’admetre 
improvisacions. En conjunt, seria una evolu-
ció del cabaret.
Tanmateix, d’aquelles tavernes sòrdides a les 
quals acudien poetes torturats com ara Villon 
—els especialistes volen situar l’inici del ca-
baret al segle xv— al cafè-teatre que avui 
es fa a França, hi ha un camí ben llarg... 
Successivament el cabaret/cafè-teatre ha es-
tat «ocupat» pel nou esperit vitalista del 
segle xvin, pel romanticisme, per la bohè-
mia simbolista, l’avantguarda d’entre guerres, 
l’existencialisme... La concepció més agosa-
rada del cabaret, la trobem immediatament 

acabada la Gran Guerra, quan el vague es-
perit anticonformista de la primera època 
esdevé un programa avantguardista. D’alguna 
manera el famós «Voltaire», obert a Zuric 
el 1916 per iniciativa d’Hugo Ball i sovinte-
jat per Tristan Tzara, Hülsenbeck i Janko, 
fóra l’encarnació del cabaret d’aquesta eta-
pa: Allí hi va sorgir el moviment Dada.
Actualment, segons el Festival de Rennes, el 
cafè-teatre/cabaret sembla dominat per la re-
signació perfeccionista i l’alienació neurò-
tica. No en queda res del to grollerament 
escandalós que caracteritzava les primeres 
tavernes; ni de l’espontània participació que 
va imposar Rodolphe Salis a l’increïble 
«Chat Noir», obert el 1881 a París. També 
s’ha perdut la fantasia que a finals de segle 
instal·là al «Coupe de Gueule» un tramvia 
que transportava els clients de l’entrada a la 
sala... A Rennes, cap dels vint espectacles 
no aprofundia dins les seves pròpies limi-
tacions, ni qüestionava sobre l’actitud del 
públic, ni anava més enllà de la crítica su-
perficial. És a dir: Es parteix d’un aparell 
conceptual (el teatre com a negoci) que in-
evitablement genera —en una successió sense 
fi de causes i efectes que s’encavalquen— 
una problemàtica econòmica, estètica i de 
programació; i, a la llarga, un codi de quali-
ficació.
Si per la temàtica i la presentació es pot 
parlar d’una certa varietat —set espectacles 
standards amb una lleugera crítica costumis-
ta (4, 6, 8, 10, 11, 14, 20), set espectacles prete- 
sament maleïts i lligats a una estètica recone-
guda (1, 9, 12, 13, 17, 18, 19), quatre especta-
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EL PROGRAMA
1. Conférence sur le silence i Garçon 
l’addition! (Suïssa), per Bénédict Gam- 
pert.
Violoncel·lista, actor, mim i cantant que 
actua des de l’any 1966. Espectacle amb 
pretensions dadaistes.
2. Appelez-moi maître (França), per 
Jean-Marie Cornille.
Text voluntàriament confús que conta 
a través d’un conferenciant un món in-
fantil ple de dificultats. Grans deficièn-
cies tècniques.
3. Hors service (França), per Georges 
Berreby, dirigit per Geneviève Rozental. 
Algerí lleugerament boig. Desconeixe-
ment total de la tècnica. La història 
d’un neuròtic que passa de l’eufòria a 
la depressió contínuament.
4. Fatrasies i On ne rit plus assez du 
chemin de croix (França), per Nicollet 
(ajudat per Jean Hué).
Divertida ridiculització dels «Jesucrists 
Super-Stars».
5. Gros-calin (versió de la novel·la 
d’Émile Ajar, França), per Pierre Leen-
hardt.
Monòleg d’un neuròtic tímid que viu 
amb una serp i estima una companya 
de la feina. Actor i personatge eren una 
mateixa cosa.
6. La baleine ventriloque (França), per 
Michel Lagueyrie. Direcció de J. P. Ro- 
lin.
Humorista standard sense cap gràcia.
7. Gertrude Stein (USA), per Nancy 
Cole.
Menopàusica amb pretensions intel·lec-
tuals. Cap mena d’interès. Intent de re-
construir el Saló de Gertrude Stein.
8. Je te le dis, Jean, c’est pas une vie 
que la vie qu’ont vit (França), per «Les 
Jeannes» (Eva s’Arlan, Eliane Boeri, 
Martine Boeri). Direcció de Chantal 
Pelletier.
Espectacle convencional de gran Profes-
sionalität. Lleugeres crítiques a la in-
justa situació social de la dona. Molt 
superficial.
9. Les faiseuses d’ange (França), de 
Serge Ganzi, per Catherine Monnot i 
Françoise Decaux. Música de Jacques 
Debronckart.
Bona interpretació d’un text menor que 
era suportable perquè ni les actrius no 
se'l prenien seriosament.
10. L’aurore boréale (França), de Pierre 
Bourgeade. Per Monique Couturier. Di-
recció i indumentària de Hervé Ale-
xandre.

eles d’una sola persona que conta una verita-
ble o pretesa neurosi (2, 3, 5, 7) i dos espec-
tacles amb utilització de titelles (15, 16)—, 
cal remarcar-ne la uniformitat pel que fa 
a la ideologia del producte i a la seva fun-
ció social.
El Festival mateix, en tant que mostra que 
s’ofereix a un nucli humà concret i conegut, 
cercava una rendabilitat que beneficiés el 
certamen i els seus organitzadors més que 
no pas el públic. M’explicaré: A més dels 
tres teatres de què disposa la Casa de la 
Cultura de Rennes s’han utilitzat dotze locals 
diferents (cafeteries de barriades-dormitori, 
centres escolars, facultats universitàries, ca-
barets, bars relativament cèntrics, etc.) amb 
la clara intenció de dur els espectacles a la 
gent. Si hem d’entendre aquesta actitud en 
un context més ampli, és un intent de defu-
gir l’oficialització del teatre/cultura i, en 
definitiva, de condemnar l’estructura cultu-
ral burgesa a la qual sovint només s’hi té 
accés a través de l’acceptació de convencio- 

Una bona actriu. Standarització de l'es- 
tètica underground neoyorquina. L’hor- 
ror d’una dona maltractada per la vida. 
IL At Cœur O’Clock (França), de Gil-
bert Léautier. Per Pierrette Dupoyet. 
Espectacle de molt d'èxit a París. Una 
actriu amb «caràcter».
12. Cha cha cha oink (Argentina), per 
«Ja Group» (Jorge i Isabel Versini). 
Mala interpretació d'un text amb tocs 
de realisme màgic. Confús i gratuït.
13. Lauf, Othello, lauf! (Corre, Othello, 
corre!, R. F. A.), per «Prot» (dos actors, 
dues actrius i un músic).
Paròdia d’una òpera de Verdi amb estè-
tica Dada.
14. Nous chantons, ne vous déplaise 
(França), per Sabine Belloc, Danièle Ber- 
dou i Christine Costa. Acompanyament 
musical de Fabrice i Polo.
Un seguit de cançons mal interpretades 
i amb una dramatització ridícula.
15. Micromégas (França), de Voltaire. 
Adaptació i direcció de Jean-Manuel 
Florensa, per «Le Théâtre du Feu» 
(Jean-Claude Falet, Véronique Michel 
i Jean-François Falet).
Espectacle de ciència-ficció amb titelles, 
mim, etc.
16. Ludwig, la liberté d’être fou (Fran-
ça), de Jacques-Henri Mirat. Per Fabrice 
Nadar. Música de Michel Garnier. Deco-
rats d'Yves Lésas i Robert Sentieys. 
Bon espectacle amb titelles.
17. Le temps des cerises (França), per 
«Le théâtre de l’Olivier».
Grup de la Provença que treballa a par-
tir d'una realitat immediata. L’especta- 
cle menys de cafè-teatre. Brechtianisme 
elemental.
18. Une locomotive folle (França). Crea-
ció col·lectiva a partir d’una peça de 
S. I. Witkiewicz, per «Le Théâtre Groupe 
4.12» (Sylvie Chenus, Eric Houzelot, 
Francis Huret, Odile Quinio, Philippe 
Thomine). Direcció de Michel Masse. 
Treball que pretén de seguir les aporta-
cions d’Artaud i de Grotowski.
19. Artaud et la peste (Perú), per «Le 
Théâtre 1» (Betty Davila, Karim Romer, 
Estel Soler, Rocco Petruzzi i Gustavo 
Restrepo). Direcció d’Hugo Bonavente. 
Estètica grotowsquiana a partir de la 
pesta que Artaud descriu a Le Théâtre 
et son double.
20. Les guerrilleroses (França), per • l.e§’ 
Mirabelles».
Espectacle de travestits amb una dona. 
Successió de quadres amb intencions 
diferents. Tot plegat, molt gratuït.

nalismes no únicament culturals. La realitat, 
però, és tota una altra des del moment que 
allò que es fa és mostrar als provincians 
com es diverteixen els parisencs snobs. En 
aquest sentit el Festival de Rennes ha posat 
de manifest el ridicul a què es pot arribar 
quan al darrera d’una activitat humana no 
hi ha la veritable necessitat que es produeixi 
i, també, la capitalització que la dreta i el 
centre fan de les exigències culturals de 
l’esquerra.
Naturalment tot això s’agreuja pel fet que 
els vint programes diferents que s’oferien no 
tenien gaire interès. Si de cas —però em re-
sisteixo a acceptar aquesta perspectiva— hau-
ríem de cercar els aspectes positius de certs 
espectacles en allò que solem anomenar pro- 
fessionalitat i que sovint només serveix per 
a dissimular les veritables intencions. Hi ha-
via, efectivament, bones actrius; mise en 
scène remarcables quant als efectes; il·lumi-
nacions encertades, etc. Coses, però, que han 
de ser observades per un públic físicament

c’est pas une vie la vie qu’on vit. 
Hors service, l'one man show 
de Georges Berreby.
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passiu i mentalment atrapat en un dilema 
de prestigi vis-à-vis amb la capital.

JORDI COCA
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