
una pedra 
que ha rébotut fort

Al número del mes d’abril passat jo co-
mentava l’estrena d’Una altra Fedra, si us 
plau, de Salvador Espriu, i encapçalava el 
comentari amb el títol de Tirar la «Fedra» 
i amagar la mà (de la mateixa manera que 
ara, aquest, hauria pogut titular-se Fedra 
d'escàndol]. La meva opinió era, i és, que 
el darrer text dramàtic de Salvador Espriu 
és poca cosa més, o poca cosa menys, 
que una niciesa. Aquesta ha estat, en ge-
neral, l'opinió de la crítica arran de l’es-
trena d'Una altra Fedra, si us plau, bé que 
amb alguna excepció. Així, Joan Triadú, 
des del diari «Avui», assenyalava els va-
lors del text de Salvador Espriu, tot con-
siderant-lo un subratllat, o una nova irra-
diació, del món de Sinera elaborat pel 
poeta. Ponderat i raonador, com acostuma, 
Joan Triadú mostrava des de les pàgines 
del nostre diari com és profitosa la dis-
crepància de la crítica. En darrera instàn-
cia serà el lector qui, després de consi-
derar els punts de vista dels uns i dels 
altres, disposarà, en llegir el text comen-
tat, d'una informació complementària que 
donarà suport a la seva pròpia lectura i al 
seu criteri. Que d’això es tracta.
Però no tots els comentaris han tingut el 
mateix to. Així, Tirar la «Fedra» i amagar

(Ve de la plana anterior)

les que més s’acosten a donar valors dra-
màtics a tot el conjunt: l’actuació de Te-
resa Calafell, confegint ¡’extraordinari per-
sonatge de la Dona, que no arriba a trobar 
rèplica possible a les seves intervencions, 
i, l'altra, el món sonor que presenta Rafael 
Subirachs, que no troba l'alçada de les se-
ves col·laboracions amb el grup La Gàbia, 
de Vic, que no «cobreix» tot l’espectacle 
i que, tanmateix, és decisiu —dramàtica-
ment— en molts moments.
Falta a Mori el Merma una unitat de criteri. 
Els Claca «passen» aquesta unitat a la 
feina de Joan Miró, la qual és posada sem-
pre en primer pla. Diuen que és això el 
que volien fer i diuen que Miró sempre 
ha estat per damunt d'ells. No sé fins a 
quin punt aquesta posició és una justifi-
cació.
A vegades la conjunció de bons elements 
no dóna un bon espectacle.

JOAQUIM VILA I FOLCH 

la mà ha aixecat, també, algun bruel deu- 
terocanònic, per a dir-ho amb un mot es- 
priuà. Llegiu, si més no, la columna de Ma- 
ria-Aurèlia Capmany apareguda en aques-
tes mateixes pàgines el mes de juny, i en 
la qual em qualifica de valet de chambre, 
encara que sense anomenar-me directa-
ment, ni especificar la chambre. Aquesta 
reacció és curiosa i ens permetrà de pas-
sar a un tema de reflexió més ampli. Jo 
vaig ésser testimoni, quan Salvador Espriu 
lliurà les escassíssimes pàgines del seu 
drama a la companyia de Núria Espert, del 
neguit que envaí els responsables de dur 
uns papers tan prims a l’escenari. Llavors, 
l’obra del poeta fou passada als qui, ells 
mateixos, s’han atorgat títol de doctor en 
«espriuologia», i aquests, després de girar 
i regirar la Fedra, dictaminaren amb un 
desencís encara més gran: «No us hi cap-
fiqueu més; aquí dintre no hi ha res.» Són 
paraules gairebé textuals. La Fedra espriua- 
na estava erma de missatges, els esperits 
tutelars de Sinera l’havien abandonada.

Malgrat el dictamen dels entesos —el meu 
inclòs, i perdoneu-me—, Núria Espert de-
cidí de complir el compromís contret, i 
de defensar el drama de Salvador Espriu 
amb dents i ungles. És una actitud digna, 
coratjosa, que per la meva banda mereix 
un chapeau fenomenal. I que, en definitiva, 
com vaig assenyalar arran de l'estrena, es 
mostrà viable: la gent de teatre va donar 
generosament la mà al poeta.

Mentrestant, però, els «doctors» van rebre 
el do de la il·luminació. I allò que havien 
dictaminat irrisori es convertí en genial. 
I començaren de tocar campanes i d’exha-
lar bruels. Heus ací el fet admirable l’en- 
trellat del qual ens permet de passar, com 
ja he dit, a un tema més ampli que el de 
la simple anècdota: al del funcionament 
de la vida literària en una ciutat com Bar-
celona, cap i casal d’una activitat cultural 
modesta però persistent.

El baró de Maldà ens ha deixat constància 
de com funcionaven els grups i les tertú-
lies de lletraferits en una ciutat tranquil·la 
i provinciana, intel·lectualment parlant, com 
era la nostra a la segona meitat del se-
gle XVIII. Exemples que poden semblar 
més enfaristolats, però que en el fons no 
s’allunyen gaire dels d'aquí, els trobem 

també al París de la Il·lustració. I gràcies 
a tota aquesta lletra menuda, a una tafa-
neria que en alguns casos penetra fins a 
la intimitat de l'alcova, els historiadors 
d'avui, i els sociòlegs, poden conèixer els 
mecanismes que hi havia darrera unes 
obres literàries, algunes de les quals con-
tinuen provocant la nostra admiració.

Les coses no han canviat tant. Aquesta 
pobra Europa ha travessat, ai lasl, la revo-
lució industrial, ha viscut el trontoll de la 
Comuna i, gairebé cent anys després, l’es- 
glai del maig del 68. Disposem avui d’uns 
mass-media admirables i eixordadors en 
més d’un aspecte. Però els homes —i tam-
bé les dones, és clar— que trepitgem 
aquest continent continuem practicant els 
mateixos costums, les mateixes virtuts i 
els mateixos vicis, sortosament, potser. La 
vida literària, doncs, no ha canviat tant. 
Es cert que la literatura marca ara una 
hora diferent de la que marcava dos-cents 
anys enrera, però, si li aixequem la tapa, 
hi veurem les mateixes rodetes i, a cau 
d’orella, el tic-tac de la màquina és ben 
semblant.

A Barcelona, doncs —i a València, i a Ciu-
tat de Mallorca, que en això no hi ha mo-
nopolis—, un estudi sociològic de la vida 
literària coetània ha de tenir en compte 
tota la fauna microbiana que bull, s’infla 
i batega dins l’enorme esfínter de la vida 
cultural. Així, moltes de les coses que 
podem llegir publicades a llibres i revistes, 
o que escoltem per la ràdio, o que pam-
palluguegen al televisor, no podrien ésser 
enteses si oblidàvem el funcionament de 
determinades sagristies. Sagristies de clas-
se, sagristies de professió política, sagris-
ties sentimentals, sagristies laborals, sa-
gristies de totes les menes que tingueu 
el goig d'imaginar. El ferment és vari i be-
lluga arreu. I, com és fàcil de suposar, 
allò que més neguiteja els qui prenen can-
dela en una confraria o altra són aquells 
espècimens solitaris que no formen part 
de cap capella coneguda; i que per aquest 
fet semblen, als ulls dels altres, inconse-
qüents, atrabiliaris, i acaben per irritar.

Cal, però, que en acabar aquesta reflexió 
topogràfica alcem la vista. I que compro-
vem com un d'aquests solitaris, profunda-
ment i dolorosament, però identificat amb
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el taller internacional 
d Ayacucho
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Convocats pel grup peruà Cuatrotablas, 
vint grups teatrals de l'Amèrica Llatina 
s’han reunit a Ayacucho, durant els mesos 
de maig i juny, a fi de bescanviar expe-
riències. L'Odin Teatret, amb Eugenio Bar-
ba, el seu director, ha acudit també a la 
carena andina a fi de coordinar els treballs 
i concretar en certa manera el contingut 
ideològic del taller. Ideologia, tanmateix, 
que ja es desprèn de la pràctica teatral 
i que Eugenio Barba ha precisat diverses 
vegades tot parlant del que ell anomena 
«tercer teatre». Hom podria dir que els 
grups que participen en aquest moviment 
són veritables comunitats, dins les quals 
Tactor troba resposta a les seves necessi-
tats expressives, tant les de caràcter ges-
tual com les de caràcter psíquic, al cap-
davall indestriables les unes de les altres. 
Contemplats des d'una òptica exterior, 
aquests grups constitueixen uns illots es-
parsos, marginats del teatre oficial de cada 
país, menystinguts tant per l'escena con-
servadora com per l'experimental. Encon-
tres com els d’Ayacucho ajuden aquests 
grups a establir contacte i a conèixer les 
dificultats mútues; potser més enllà de 
les coincidències estètiques —cal no obli-
dar, però, que la marginació genera una 
estètica, talment com genera una místi-
ca—, els grups del «tercer teatre» consti-
tueixen el llevat d’una voluntat irreductible 
que no se sotmet a les pressions d'inte- 
ressos aliens, que no sacrifica les pròpies 
vivències a la repressió organitzada. Di-
verses vegades Eugenio Barba ha explicat 
que el fil conductor del teatre dels nostres 
dies passa a través d'aquesta actitud: som, 
doncs, davant un cordó d’Ariadna que ens 
ha de permetre sortir del laberint. A l’Edat 
Mitjana, i la imatge és també de Barba, 
la cultura anava endavant dintre el petit 
reducte dels calls; allà hi havia els millors 
metges, els millors astrònoms, els geò- 

la comunitat a la qual pertany, ha estat 
capaç d'escriure Ariadna al laberint gro-
tesc o Primera història d'Esther. El qui 
ha escrit obres com aquestes, per citar-ne 
només dues, no mereix la llepada sistemà-
tica ni l’encens de! botafumeiro de l’adu- 
lació. Almenys, jo, ara com ara, no estic 
disposat a fer-li semblant greuge.

XAVIER FÀBREGAS 

grafs, els químics, els botànics, lliurats a 
la investigació, mentre al palau dels reis la 
ciència oficial feia una llarga becaina. De 
la mateixa manera la investigació teatral, la 
força que ha de transformar el teatre i ha 
de retornar-lo al centre dinàmic de les ma-
nifestacions lúdiques, passa avui pel «ter-
cer teatre».
Les notícies que ens han arribat d'Ayacu- 
cho ens parlen d'una gran activitat: labo-
ratoris, seminaris, cursos als quals tothom 
acut a ensenyar allò que sap I a aprendre 
allò que li manca. La tasca no ha estat 
fàcil amb els tancs ocupant els carrers 
I els militars defensant la «seva» demo-
cràcia contra els treballadors. Perú aquests 
darrers mesos ha sofert una Inflació del 
cent per cent, mentre que els sous només 
han augmentat un deu per cent. Les reu-
nions han quedat del tot prohibides. Les 
representacions de teatre són considera-
des una espoleta perlllosíssima. Tanmateix, 
el taller d’Ayacucho ha pogut dur-se a ter-
me, bé que amb una sèrie de limitacions. 
La tribu teatral, vinguda d'arreu del conti-
nent, no ha inspirat una excessiva descon-
fiança. 1, malgrat tot, la llavor germina.
Acabat el taller d’Ayacucho, el grup Cua-
trotablas es proposa d’endegar a Lima un 
centre de recerca i documentació etnolò- 
gica i antropològica. En efecte, el «tercer 
teatre», tant com es mostra refractari a 
les deformacions culturals que volen im-
posar les autoritats, s’interessa per desco-
brir i potenciar les arrels autèntiques de 
cada ètnia, i de desenvolupar-les d'acord 
amb les característiques de la societat ac-
tual. Eugenio Barba, ai capdavall, no pre-
tén pas d’ésser un Noè dels nostres dies, 
ni enviar coloms fins al límit de les aigües 
amb l’esperança que l'animalet retorni amb 
un branquilló d'olivera penjant del bec. La 
pretensió del «tercer teatre» és ben dife-
rent: hom vol fer emergir novament l’At- 
làntida, i demostrar que els fatus trans-
atlàntics dels nostres dies no són sinó bar-
quetes de paper. Ara com ara, però, el 
«tercer teatre» és poc més que un remolí 
premonitori dins les aigües de l'oceà; i el 
seu interès, per a nosaltres, no rau en allò 
que demà pugui esdevenir, sinó en la fun-
ció de desvetllament I d'inconformitat que, 
ja al moment actual, exerceix.

XAVIER FÀBREGAS

Dos volums nous de la col·lecció 
«Natlonalia» contenen les actes de les 
Segones Jornades del CIEMEN 
celebrades a Cuixà l’agost de 1977, 
dedicades a les illes del Mediterrani. 
Introducció a la problemàtica històrico- 
política de les illes Balears i Pitiüses, 
de Còrsega i de Sardenya.

PUBLICACIONS
DE L’ABADIA 

DE MONTSERRAT
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temps de nostàlgia?

Els dies 2 i 3 del mes de juny passat, el 
Palau Municipal dels Esports de Barcelona 
fou escenari d’un parell de vetllades musi-
cals de característiques no gens conven-
cionals: en foren els protagonistes quatre 
conjunts músico-vocals que ja no actuen 
des de fa alguns anys, i que ho van fer 
aquells dos dies com a cosa molt especial. 
Hasta luego, cocodrilo —traducció fidel, 
però no gens suggerent, d'aquell cèlebre 
Bye, bye, cocodrile nord-americà— aplegà 
les formacions autèntiques de Sírex, Mús- 
tang, Cheyenes i Gatos Negros, quatre dels 
conjunts que protagonitzaren a casa nos-
tra l’eclosió dels nous corrents musicals 
a la dècada dels seixanta. Les actuacions 
de tots quatre grups, a les quals van as-
sistir gairebé vint mil persones, van posar 
en evidència un cert afany de recuperació 
nostàlgica i van servir per a recordar dis- 
tanciadament aquella època.
Els «revivals» són una constant dins la 
cultura popular i molt especialment en el 
món de la música. La revisió, generalment 
acrítica i sense una motivació mínimament 
consistent, es produeix de tant en tant i té 
conseqüències molt diverses: des de les 
estrictament econòmiques, i que evident-
ment suposen uns guanys extres per als 
diversos components de la indústria disco-
gràfica i de ('espectacle musical, fins a les 
de caire més o menys cultural i que se 
centren en la possibilitat d'analitzar un 
fenomen amb un distanciament mínim.
Els nombrosos conjunts músico-vocals sor-
gits arreu del país a començaments i a 
mitjans dels anys seixanta —hom arribà 
a parlar de més de cinc mil grups al 
país!— van contribuir a trencar alguns 
dels esquemes imperants fins aleshores 
dins el nostre món musical, i es van su-
mar amb entusiasme als corrents innova-
dors que arribaven de l'exterior, i això, 
que, tal com es van fer les coses, repre-
sentà una submissió evident a formes cla-
res de colonialisme cultural, tingué també 
uns valors positius perquè trencava amb 
el «nacional-tonadillismo» imposat des de

Els Sírex, un encontre amb el record i gairebé amb la història. 
(Foto: Ferran Sendra.)

les altures. Però allò realment important 
del fenomen del conjunt fou l'articulació 
de les primeres bases de creació i d’in- 
terpretació musical no convencional, la su-
pressió de les barreres jerarquitzadores 
entre músic i públic; la creació, en defini-
tiva, de tot un nou sistema de relacions 
i de valors per a la música popular.

El fenomen dels conjunts músico-vocals 
dels anys seixanta fou digerit i integrat 
fàcilment pel sistema. Però aquesta diges-
tió I aquesta integració no es produïren 
sense l’acceptació prèvia d’alguns dels 
nous valors culturals. I l’acceptació com-
portà la transformació de determinades 
formes de convivència I de relació, tot es-
tablint nous mecanismes socials. Fent abs-
tracció de possibles consideracions quali-

tatives, cal destacar el fet que el fenomen 
dels conjunts músico-vocals marcà, concre-
tament a casa nostra, una altra forma de 
protagonisme de les noves generacions i 
obrí el camí a formes noves d'expressió 
musical.
Ara les actuacions de Mústang, Sírex, Che-
yenes i Gatos Negros ens han ajudat a evo-
car amb claredat l’interès d’aquella expe-
riència: un interès molt centrat a les grans 
ciutats i amb elements contraposats, però 
que en definitiva ha tingut i té una trans-
cendència no gens negligible. La lògica 
nostàlgia provocada per melodies i ritmes 
d’ahir no ens hauria de fer oblidar tot allò 
que aquell fenomen va representar alesho-
res per a tots plegats.

JORDI GARCIA-SOLER

Coneixeu «Tretzevents»? 
No és als quioscs.

Per subscriure-vos-hi, adreceu-vos a: 
«Tretzevents», apartat 121, Barcelona.
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