
UNA MANERA DE VMRE
per Francesc Castells

Vam quedar de trobar-nos el 10 de juny 
Proppassat, un divendres més o menys 
assolellat i ventós, per parlar una bona es- 
ona· havia d'observar com s'ho mane-

guen els «Comediants» un dia qualsevol. 
Per tal d’explicar la història que van teixint.

trobarem al pis de la Baixada de 
°nta Eulàlia. Si et sembla, primer anem 

“ estudi d’enregistrament (et pot interes- 
pr veure’ns enregistrar un disc; jo no hi 

ai£ de fer res i et puc atendre), dinarem 
arcelona i, a la tarda, anirem a Canet 

de Mar. Al cap i a la fi, de dies normals, 
ben normals, no en tenim gaires —m'havia 
dit Joan Font, un dels peoners del grup.
—D’acord.
Doncs, no. El dia convingut, els plans ja 
eren uns altres. Arribo al pis on havíem 
quedat; per les finestres i pels balcons 
s’escampaven els sons ferms i expressius 
de la música d’una cobla, que els de dins 
escoltaven. Truco, obren la porta, entro i 
em fan: «Corre cap a ¡'estació de França. 
Si t’afanyes, podràs agafar un tren que 

surt d'aquí una estona en direcció a Canet. 
Ja t’hi esperen. Nosaltres hi arribarem a 
les dotze, amb els del “Bread and Puppet 
Theatre". Podràs avançar feina.» Giro cua 
i m'escapo.
El viatge em permet de pensar en la colla. 
Els «Comediants» són un cas insòlit. És 
una experiència humana i teatral difícil 
d’ignorar i de no prendre en consideració. 
En canvi, hi ha gent aparentment interes-
sada en el cas, fins i tot de la professió, 
que no hi volen caure, que no els ente-

[441] 17



A Canet, cercavila de les «6 hores de cançó».

il c

nen o que no volen acabar d'entendre’ls. 
—Ens han marginat des dels primers pas-
sos. Ens marginen, encara. Ens han quali-
ficat de burgesos i d'anarquistes, d’ele- 
ments perillosos... I es queden tan ampies. 
No et pensis, hem ballat damunt la corda 
fluixa un grapat de vegades. I les castanyes 
del foc, ens les hem tretes sempre nos-
altres —diuen.
D’entrada, penso que la pràctica d’aquest 
grup jove, una mica esbojarrat, cridaner, 
més virolat que I’arc de sant Martí, agres-
siu, generós, bromista i molt jogasser, és 
útil i necessària. És una manera de viure, 
sense embuts i amb el cor a la mà. Jugant 
jugant, han escandalitzat, han fet clamar: 
«Que baixi la biga grossa que aguanta el 
cel!», però també han fet obrir moltes por-
tes i moltes finestres, i el sol, Taire i l'ale- 
gria han entrat als cervells, a les cases, als 
terrats, als carrers, als barris i a les places 
dels pobles i de les ciutats. Han fet neteja. 
Han escombrat alguns «valors transcenden-
tals» buits de significació autèntica i poc 
útils, i han decidit de fer reviure, practicar 
i comunicar, com qui no fa res, natural-
ment, amb imaginació, la llibertat i el sen-
tit comú, massa oblidats els nostres dies. 
Vaig adonar-me’n, més que mai, veient l’es- 
pectacle Plou i fa sol al Teatre Grec de 
Barcelona. A parer meu, tot i que encara 
s’havia de polir, era un bon espectacle i al-
guna cosa més: era una proposició formal 
i experimentada de canviar la manera de 
viure per una altra de més senzilla, feliç 
i natural.
Els «Comediants», ben mirat, amb sis anys 
d’existència, han plantat arrels ben fondes. 
Corren pels pobles amb els ulls oberts i 
procuren endur-se'n tot el que poden. Ac-
tuen, juguen i, com si anessin a fira, om-
plen el sac de les idees que els ofereixen 

la tradició, la gent que troben, les feines 
que practiquen i els estris que utilitzen; 
els donen pistes, sobretot, els infants. Des-
prés, quan han elaborat cada material, l’a-
boquen pel broc gros, a tall de pluja, com 
un ruixat, i és una festa que celebren per 
on passen, a tot arreu. Des del primer es-
pectacle, han seguit un camí: viure jugant 
i, jugant, viure. Tot hi compta: la tomba-
rella i el trago de vi amb porró, el nom 
de cadascú i la procedència, les persones 
que assisteixen a la representació i, de re-
truc, les que no hi assisteixen, les ballaru-
gues amb la gent d'Esterri d’Àneu i el fotut 
accident que van sofrir a les Illes, el violí, 
una capsa de cartró i una fera ferotge, les 
bruixes que es pentinen, Pulcinella, Arlequí, 
Guignol, en Perico, la Filomena, el gegant 
del Pi, el trombó, la cuca fera, el contrapàs, 
Canet de Mar, els foguerons, coets, benga-
les i petards de revetlla, els caps-grossos... 
i totes les pallassades del món.

L'ANY 1971 DONEN CORDA AL RELLOTGE 
I ES POSEN A CAMINAR
El «Centre d’Estudis Teatrals d’Horta», que 
dirigien Josep Montanyès i Albert Boadella, 
pot considerar-se la prehistòria del grup. 
Uns alumnes de l’escola van decidir de no 
continuar-hi les disciplines.
—Cada cop ens interessava menys el con-
cepte de teatre que intentaven practicar 
—va dir-me en Font—. Amb l’obra dels bi-
dons (L’ombra de l’escorpí, de Maria-Aurè- 
lia Capmany), ja no hi estàvem gens d’a- 
cord. Els «Comediants» neixen el dia 19 de 
novembre de 1971, com a trencament amb 
el teatre «progre clàssic en contacte». Ales-
hores érem l’Angeleta, l’Anna Lizaran, en 
Fermí Reixac, l’Imma Colomer, jo mateix... 
Vam deixar, en bloc, el «Centre d'Estudis 
Teatrals», que, certament, plegava el ram 

poc temps després. Nosaltres ens vam tan-
car en un pis a treballar. Volíem ser lliures 
Vam decidir de no casar-nos amb res ni 
amb ningú. Tampoc no volíem muntar cap 
text concret. No havíem previst cap resul-
tat a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini. 
Sabíem perfectament el que no volíem fer 
i ensumàvem per on calia que anessin els 
trets. Basàvem el nostre treball en la im-
provisació, en l'observació, i mig inventà-
vem els exercicis. El que fèiem més era 
jugar. Esperàvem que podia passar tot.
El maig de 1972 estrenen el primer espec-
tacle, Non plus plis, a Olesa de Montserrat; 
cl 6 de juny es presenten a Barcelona (tea-
tre de l'Institut del Teatre) i, el mes d’a-
gost, actuen a la Universitat Catalana d'Es-
tiu de Prada de Conflent. Non plus plis ha 
estat muntat, doncs, a Catalunya (un gra-
pat de vegades), i també a Vigo, a Madrid 
i a d’altres poblacions de l'Estat espanyol. 
Els «Comediants» diuen respecte a aquest 
treball:
—Volíem convertir la nostra agressivitat en 
broma. Així, mentre espolsàvem la nostra, 
als altres, per contagi, també els sortia a 
flor de pell. Era com dir-los: «Veus?, mira, 
mira, mira, jo puc riure i tu no pots.» Fins 
que els fèiem pujar la mosca al nas i acon-
seguíem fer-los saltar: «Doncs, o juguem 
tots o estripem la baralla.» De primer, a 
Non plus plis, érem massa agressius i ens 
adonàvem que, quan fèiem la festa, la gent 
no hi participava. Després vam pensar de 
canalitzar i d’utilitzar aquesta agressivitat 
amb més intel·ligència. Cada cas era un 
món. Sobretot procuràvem que la gent no 
s'avorrís. Era fonamental, no ens podíem 
avorrir. D’altra banda, partíem —i encara 
en parteixen— de l'actor individu, i això 
determina bona part de la feina que duem 
a terme. En nosaltres hi ha una predispo-
sició a jugar, a donar tot el que podem, i 
a riure. El que fem és un teatre obert, 
i procurem aprendre coses sense parar. Sa-
bem que, arreu, hi ha gent més lliure que 
no nosaltres, que són més forts i que arri-
ben més enllà d’on arribem els «Come-
diants». En realitat, el teatre que refusem 
és el que pretén dogmatitzar i «salvar» el 
món, el que funciona de la mateixa manera 
que funciona la família...
A Canet, els «Comediants» fan vida comu-
na. Al principi no era ben bé així.
—Quan érem a Barcelona estàvem repartits 
en tres pisos: l’un era el de la Baixada de 
Santa Eulàlia; en teníem un altre cap al 
pont de Vallcarca, i, el tercer, al carrer 
d'Ausias March, prop de la plaça d'Urqut- 
naona.
Durant algun temps, «Els Joglars» els dei-
xaven l'estudi que tenien llogat al carrer 
d'Aribau. Després, van assajar a la Sala 
Villarroel. Quan van començar l’aventura, 
pràcticament els dos primers anys, nomes 
eren semiprofessionals. Les actrius i e's 
actors, aquells dies, tinc entès que cobra-
ven cinc mil pessetes al mes.
Quan pensava en els «Comediants» més an-
tics que, en un moment donat, van deixar 
el grup per alguna raó, el tren entrava a 
l'estació d’arribada. És curiós i significatiu 
que Fermí Reixac, Imma Colomer i Anna 
Lizaran, tres bons artistes, ara actuïn altre 
cop junts al «Teatre Lliure». Jo ho celebro-

ELS «COMEDIANTS» VAN A CANET 
Ignorava a quin punt de Canet vivien. N°' 
més havia estat al Teatre Odeon, la P1"1' 
mera nit que van actuar-hi, acollits Pe« 
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«Comediants», els de l'«Odin Teatret», no 
fa pas gaire. Aquell dia em vaig preguntar: 
«Els veïns del poble, amb quins ulls els 
deuen veure?» Certament, sovint ens costa 
d’acceptar comportaments tan diferents 
dels propis, i és empipador de no integrar- 
te allà on vius. Ara podia començar a inda-
gar-ho.
—Escolteu, mestressa, podríeu dir-me on 
viuen els «Comediants»?
—Sí, home —em va respondre la dona del 
bar i vaig notar que em volia complaure—. 
Us han dit que foren a la casa nova o allà 
dalt?
—Ja m’heu fumut. No ho sé pas.
—Bé, no us hi amoïneu. La casa nova és 
aquest edifici d'aquí a la cantonada. Si no 
hi són, tireu recte per aquest carrer fins 
arribar a la riera dels arbres, i amunt; 
quan sigueu bastant enllà, pregunteu-ho a 
qualsevol persona. Tothom els coneix; són 
uns nois molt trempats.
Al primer domicili no hi havia ningú. Vaig 
enfilar la riera un bon tros. Un home que 
escombrava el carrer em va indicar la casa:
—És més amunt, a la dreta, dues portes 
més enllà de la fleca.
A l’entrada encara hi ha un rètol petit, de 
cuir, que diu «Companyia Elèctrica Dhar- 
ma», de quan hi vivien i treballaven ple-
gats. Només vaig trobar-hi en Julio, que es 
preparava l’esmorzar. És madrileny i porta 
els comptes comunitaris des de fa un any 
i mig.
—L’Angeleta i en Ton han sortit —va dir- 
me, parlant en castellà. Li costa, de canviar 
d’idioma—. Ja no poden trigar.
—Mentrestant, podries explicar-me com es-
teu organitzats, econòmicament.
—En realitat, porto aquest assumpte dels 
diners des de l’accident que vam sofrir a 
la carretera de Son Rapinya, a Mallorca. 
Fins aquell moment, Teconomista del grup 
era l'Angeleta. No és fàcil de resumir les 
peripècies monetàries que hem viscut des 
d'aleshores. Jo senyalaria dues etapes: la 
primera va de gener de 1976 fins a l'estiu, 
i la segona arriba fins avui i continua. 
Pensa que l'accident va representar un dè-
ficit aproximat, pesseta més pesseta menys, 
d un milió de peles. Vam notar que una 
muntanya ens queia sobre. I no compto la 
qüestió moral. El fet, no obstant, ens va 
unir més. Vam haver de plantejar-nos nova-
ment algunes coses.
Julio va explicar-me, resumint, que fan 
bossa comuna; que, de primer, a l'època 
de les vaques magres, molt magres, tots 
van prendre consciència que no tenien res, 
ni un ral, i procuraven gastar el mínim; 
quan algú necessitava una cosa, li dema-
nava els diners a ell personalment: era el 
sistema que tots van triar. El programa 
de televisió Terra d'escudella i una pila de 
representacions a diversos indrets els van 
Permetre de passar l’estiu amb no tantes 
angunies i, fins i tot, amb una certa tran-
quil·litat. S’han posat bastant a to. Han 
° ert dos comptes corrents a nom de tres 
Persones, l’un a Barcelona per a pagar les 

e res de canvi i l'altre a Canet, per a 
0 uci°nar el cost de la vida, i també tenen 

volCaiX°net amb alSun calé a casa. Si algun 
i ,anar a fer la cervesa, per exemple, ara 
„ , °.Pot fer: agafa els diners i ho apunta 
d la llibreta.

no us han concedit mai cap sub-venció?
_ '
"Ferò va arribar tard i mitjançant

Plou i fa sol vol recordar l’aire dels vells còmics ambulants (l’Hospitalet de Llobregat, 1976).

uns procediments estranyíssims. La vam 
sol·licitar al ministeri d'Informació i Turis-
me, a instàncies del director general de 
teatre, quan ens trobàvem apurats apurats. 
Per les pèrdues que vam tenir amb l’acci-
dent, no hi havia possibilitat d’obtenir ni 
un duro. Ens la van concedir per fer un 
viatge a Zàgreb.
Quan estaven endeutats fins al coll, no els 
arribaven els diners promesos i van tirar 
endavant amb el seu treball. Esperant la 
subvenció, s'haurien pogut morir de gana. 
L’han cobrada molts mesos després, quan 
actuaven a la Sala Villarroel i el problema 
ja no era tan greu.
L'Angeleta i en Ton han arribat a casa. 
—Hola, què tal? Com va això, Francesc? 
Quan hem sortit, com que en Julio dormia, 
hem clavat un cartell a la porta, l’has vist? 
—No. Jo l’he tret només llevar-me —diu 
en Julio, esforçant-se a parlar en català.
—I tu, com et trobes, noia?
—D’aquí tres dies ingressaré a la clínica. 
Dijous em tornen a operar —m’ha dit, ani-
mada.
—Vejam si acabem d’un cop.
—Ja en tinc ganes, ja.
L’Angeleta va rebre de valent, a la carre-
tera de Son Rapinya, i el grup s’ha fet 
càrrec de tot el que calgui. Entre tots ho 
tiren endavant. Aquell dia van pensar: de 
més verdes en maduren. I, per ara, fan 
córrer el carro. Fem el trago i els dic:
—Avui he notat que aquí la gent us accepta 
plenament.
—Z tant! —salta en Ton—, i ens estimen. 
—Com va ser, que vinguéssiu?
—Ja saps —diu l’Àngels— que nosaltres as-
sajàvem i provàvem coses a la Sala Villar-
roel, quan encara no funcionava pública-

ment com a teatre. Allà vam dur a terme 
una de les primeres grans experiències que 
hem fet amb la canalla: hi representàvem 
el Catacroc! diàriament, durant una setma-
na. Aproximadament hi van assistir deu mil 
nens i nenes. Aquell estiu vam anar a fer 
una gira i, en tornar, la Sala Villarroel es 
disposava a obrir les portes com a teatre 
comercial. D'aleshores ençà ja no podríem 
assajar-hi. Per una actuació que havíem 
vingut a fer a Canet de Mar, sabíem que 
hi havia un local —l’Odeon Cinema, de la 
cooperativa de consum «La Unió»— que 
gairebé no era utilitzat; potser ens el dei-
xarien. Ho vam preguntar i ens van res-
pondre que el podíem fer servir. Vam pen-
sar: «Cap a Canet!» A la carmanyola de 
cadascun de nosaltres bullia una idea: feia 
temps que volíem deixar els pisos, per anar 
a viure junts. També volíem fugir del re-
bombori de Barcelona. Aquell era el mo-
ment. Vam agafar els trastos, vam llogar 
una casa al poble i els «Comediants» co-
mençàrem a fer vida comuna. Era el mes 
de gener de 1975. De primer, la gent ens 
mirava amb estranyesa i amb un cert recel. 
Ho notaves quan entraves en una botiga, 
i anant pel carrer. Però vam participar a la 
Festa dels Fadrins, el mes de juliol, fent 
una cercavila amb tots els ets i uts. Des 
d’aquell dia hem passat a ser-hi uns habi-
tants com tothom.
—Les que encara no volen saber res amb 
nosaltres són les monges —diu en Ton.
—Per què?
—Ho ignorem. Primer, els «Comediants» vi-
víem davant del convent. No els agradava. 
Deien que «pervertíem» les alumnes que 
anaven a escola. És absurd! Van fer ¡’im-
possible perquè ens fessin marxar.
—Ara mateix, totes les escoles de la pobla-
ció han participat a la festa que vam or-
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Cercavila de les «12 hores de Rock» de Canet.

ganitzar amb l'«Odin Teatret». Les monges 
han fet l’orni altra vegada. Ens sap greu, 
perquè s’ho perden les criatures.
—Quan vam haver de sortir de la primera 
casa, vam venir a refugiar-nos aquí, on vi-
vien els «Dharma».

És una casa capaç per a deu persones: 
planta baixa, pis, un jardí ple de geranis, 
i també hi ha un pou, un cobert i un terrat. 
—Llavors hi vivíem vint-i-un individus, en-
tre els «Comediants» i els «Dharma». Fins 
i tot paràvem el jaç al replà de l’escala.

La Montserrat i en Carles ja, han tornat de 
l’enregistrament.
—Hola, nois!
—Com ha anat, «Filomena»?
—Bé. Sense cap problema.
Ara dos, ara tres, primer l'un, després l'al- 
tre, hi han fet cap tota la colla, i els com-
ponents del «Bread and Puppet Theatre». 
Joan Font m'explica:
—Els volen explotar. No hi ha dret. Només 
els donen 300.000 pessetes i no els deixen 
parar. Tants duros que els costa, a l'Assem-
blea! Ens hem fet molt amics, i els hem 
convençut que vinguin a casa a descansar. 
Passen per Barcelona i no veuran res ni 

-ningú. Això és una trampa! —Els diu—: 
Voleu anar a la platja? —I em fa—: Els 
ensenyarem la casa nova, que es banyin al 
Mediterrani, i anirem a fer una dinada.
—Jo també la vull veure, la casa —apun-
to—. M'han dit que és un palau.
—Déu n’hi do! Déu n'hi doret. Som-hi?
Reparteixen roba de bany als qui no en por-
ten i anem cap a mar.
EL PROGRAMA I LES OBRES
—Si vols, Cesc, mentrestant podem fer pe-
tar la claca —em proposa en Joan.
—Què feu, els dies que sou a casa?
—Ens llevem a les nou del matí, esmorzem 
i, a les deu, anem al bosc (o a la platja] 
a córrer i a jugar una estona: fem exerci-
cis i improvisem alguna història. Treballar 
a l'aire lliure ens ha fet descobrir possibi-
litats individuals i de grup insospitades. 
Ens tenim dit: «només mitja hora», però 
sempre ens passem de rosca. Després, al 
teatre. Anem a dinar, generalment al res-

EL BALANCI

L’estiu és, també, 
el temps de les novel·les

El temps de les 
cireres
Montserrat Roig
El Balancí, 105

Pols nova 
de runes velles
Manuel de Pedrolo
El Balancí, 106

La cerimònia
Gabriel Janer Manila
El Balancí,104

edicions 62
Provença, 278 Tel.2160062- Barcelona-8
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uuiuni dUi parc, i altre cop al teatre. 
\^uest programa és un dir. Una de les 
coses que tenim clares és no ser esclaus 
del temps ni dels horaris. De feina, n'hi 
ha ben bé prou, i en sobra: Construcció 
i conservació de materials, pràctica d’ins-
truments musicals, contactes, treball de 
creació, converses de grup, treball d’inves- 
ligació, recopilació d’experièncics, lectures... 
i els espectacles. No cal que t'ho digui, ja 
saps prou que el treball és dur i que ha 
de ser rigorós; si no, quan has d’actuar, 
fas figa.
La casa nova és una ganga. Imagineu-vos 
un hotel antic, espaiós i de construcció en-
ginyosa. Té planta baixa i tres pisos d’es- 
tances altes i amples; golfes i torratxa 
oberta als quatre vents. Goso dir que és 
la més alta de Canet de Mar. En Quimet 
m'ho confirma fent fullet i una rialla. Hi 
ha un jardí amb una font d’aigua de mina, 
i un soterrani. No podien trobar res millor. 
-Joan, resseguim cada un dels muntatges? 
-Sí. Non plus plis fou el primer especta-
cle. El punt de partida.
Ja n’he parlat, saltem-lo.
-Catacroc! infantil. Un pas més endavant. 
Era un seguit de petites argumentacions 
dins una línia general. La base de ¡’espec-
tacle era el joc que realitzen els infants 
normalment, i que canvia segons l’espai, la 
condició i la situació. Començàvem pel joc 
psicològic, després el sensorial, etc., i arri-
bàvem a practicar el joc corporal i el com-
petitiu, ja per ell mateix dramàtic. A Cata-
croc! entrava en conflicte una gran varietat 
de materials: màscares, gegants, caps-gros- 
sos, paper de diari, plàstics, capses de car-
tró... Fèiem màgia i pallassos... Utilitzàvem 
la paraula, el silenci, la música instrumen-
tal (element importantíssim), el cant, i es-
pais diferents. Tot havia d’ajudar a realit-
zar les propostes que s’hi desplegaven. Dins 
¡'espectacle deixàvem parts obertes per tal 
que cada vegada fossin omplertes segons 
les necessitats i Vaportació dels especta-
dors. D'aquest personatge, en preteníem fer 
un membre actiu i capaç de decidir per ell 
mateix el grau d'interès que hi destinava. 
Es tractava d’un joc exposat i intentàvem 
de portar-lo al límit de les possibilitats.
El van estrenar a Vigo, el mes d’octubre 
de 1973, i encara el representen, transfor-
mat, naturalment.
—Catacroc! per a adults era una adaptació. 
Hi vam aconseguir resultats notables. L’es-
trena fou a Barcelona, a la Sala Villarroel, 
1 octubre del 74.
—Font, jo opino que les determinacions 
“teatre infantil» i «teatre per a adults» són 
talses.
Discutim una mica i ens posem mig d’a- 
c°rd. Continua:

ustament amb Plou i fa sol ens plante- 
lavem aquesta qüestió. Volíem fer un es-
pectacle per a tothom.

Penso que ho vau aconseguir. A mi em 
va interessar.

aire de Plou i fa sol vol ser el d’aquells 
^ttes ambulants de l'Edat Mitjana, que es 

lasP açaven de poble en poble per donar 
visió del moment i dels fets que 

di^eien en aàuell temps. Tothom els po- 
altra^''6 actuar> sense cap excepció. Una 
taclé ■ ^6S característiques d’aquest espec- 
n'tàr'BSresu^tat <de la vida comu- 
actuc1 "^-omediants». Som qui som i 
rat d' e'2 cnnseclüència. El situem al ter- 

c casa. Juguem sense parar amb el

Catacroc!, un espectacle fonamentat en el joc infantil. (Terrassa, 1974.)

nostre passat i amb el present, i tornem al 
carrer, amb ànim de recuperar-lo per a les 
persones.
—I feu les cercaviles...
—La festa lúdica de Non plus plis, de Cata-
croc! i de Plou i fa sol havia d'acabar con-
querint places i carrers. Tots els elements 
que hi utilitzàvem havien d'anar a parar al 
seu lloc d’origen: el carrer. Amb les cerca-
viles volem treure la pols a tots els caps- 
grossos i gegants que guarden a molts ajun-
taments de Catalunya. Quan va bé, surten 
un cop l'any, i sense gaire convicció. Els 
volem donar una nova vida, la que corres-
pon als nostres dies, tan mancats de festes 
generoses, populars i obertes, per culpa 
dels promotors d'una falsa cultura tancada 
i sense imaginació.
—L’any 76, el mes de juny, realitzeu les 
primeres proves del Taller per a nanos, a 
Esterri d’Àneu. En què consisteix?
—Consta de tres parts —per a les criatures, 
no: és una sola cosa. Primer fem el taller 
de construcció: cal crear el que es vulgui 
amb elements concrets; poden utilitzar ma-
terials de tota mena: capses de cartró de 
qualsevol mida, draps, pals, papers de co-
lors, cordills, pots de llauna, canyes, pin-
tura... La segona part és presidida pel joc 
espontani: hi ha cercaviles i una festa amb 
tot el que s’ha constrüit. La tercera part 
consisteix a fer grups que, partint d'un 
plantejament concret i utilitzant el mate-
rial inicial, hauran d’arribar a expressar-se 
lliurement davant els altres grups. Sovint, 
les criatures mateixes s’estranyen i queden 
meravellades de les possibilitats que tenen. 
Les darreres accions dels «Comediants» són 
les «Ver benes» o Ball per a tothom. Van 
fer-ne la primera a Ciutat de Mallorca, el 
mes de juliol de 1976, i fexperiència conti-
nua. D’altra banda, ¡’animació de l’Odeon 
Cinema, amb activitat constant, farà tronar 
i ploure. Temps al temps.
No podem passar per alt la feina a la tele-
visió. Ho van fer per diners, principalment. 
Terra d'escudella, amb els «Comediants», és 
un èxit remarcable. Opino que la majoria 

de programes els han sortit rodons. Ara 
em fan saber que, de moment, ho han dei-
xat córrer. És una llàstima. Hi quedarà un 
buit que difícilment serà omplert.
SEGUIRAN EL CAMÍ
I ARRIBARAN ON VOLEN
M’agradaria presentar-vos els components 
del grup. Ja hem estirat prou el paper i no 
hi cabrien. Són quinze: actors, músics i 
tramoistes. Tots fan de tot.
No voldria acabar, però, sense insinuar tres 
consideracions que poden fer comprendre 
més encara la serietat, l’esforç i l’abast de 
la feina dels «Comediants». De primer vull 
remarcar la importància que per a ambdós 
grups va tenir l’època que van treballar 
plegats els «Comediants» i la «Companyia 
Elèctrica Dharma». No endebades aquells 
dies els «Dharma» van compondre totes les 
peces de L'ou com balla. Ho dic per allò de 
¡’autenticitat. Senzillament és un exemple. 
També vull fer notar la similitud (en certs 
aspectes) i l’entesa dels «Comediants» amb 
els grups estrangers que representen les mi-
llors realitzacions d’una branca de l’ofici 
teatral contemporani. Em refereixo —per 
esmentar els que han passat per Barcelo-
na— al «Magic Circus», al grup de la Cor- 
neuve, a f«0din Teatret» i al «Bread and 
Puppet Theatre».
No podem oblidar tampoc les circumstàn-
cies del moment: la professió teatral del 
nostre país, quan se n’adona, es queixa que 
pateix d’ofec. Les assemblees van a la de-
riva. La imaginació vola tan alta que pocs 
l’abastaran. Enguany, el balanç general és 
negatiu. Els «Comediants» tenen un nord 
i mil projectes, viuen a Canet i per on pas-
sen són actors que van trobant, a poc a 
poc, la mesura justa de l’art que han de 
servir.
Hem anat a dinar i hem parlat de més 
coses. Quan ens hem acomiadat, només he 
vist els còmics, els del «Bread» i els d'aquí. 
Hem entès què volem cadascú de nosaltres. 
Jugarà qui voldrà. A Canet construeixen 
una part important del nostre teatre, i ens 
pot fer divertir. — FRANCESC CASTELLS.
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