
La cavalcada sobre el llac de Constança, 
un espectacle interessant i alliçonador 
al qual manca un cert tipus d’incorrecció.

Deixeu-me ser mariner,
un text eficaç, d'una gran mordacltat, 
sobre el matriarcat.

de Laetius no poden ésser més agosarades: els grunys inarticulats, els rostres emmascarats amb un mocador que esborra trets i moviments, la gestualitat fa- tigosament recuperada. I, tanmateix, a partir del grau zero que suposen aquestes mutilacions dels canals de comunicació de l'actor, sorgeix una nova expressivitat, una expressivitat peculiar, controlada en cada un dels seus ingredients i que assoleix una agressivitat intensa i directa.A partir del crescendo que suposa cada nova troballa gestual o sonora de Laetius, l'ésser residual, subhumà i postatò- mic, ¡’espectacle avança amb un seguit de trencaments que ens remeten contínuament a la nostra circumstància actual. Boadella, que signa també l'esceno- grafia, juga amb dos espais: la plataforma central, on té lloc la penosa encarnació de Laetius, i l’espai del voltant, on els actors es retroben en tant que persones que prenen part en un espectacle. Aquesta duplicitat permet d’establir una connivència amb els espectadors, emme- nats així a participar de cada una de les pobres conquestes de Laetius; pobres i inútils, ja que Laetius, rèplica degradada de l'home, segueix inexorablement el seu camí que el durà, novament, a l’holocaust atòmic.Albert Boadella s'esmerça amb sarcasme en el joc de les comparacions. Laetius 
és un espectacle dur i cruel que aixeca les rialles dels espectadors, tal com si esperonés el masoquisme suïcida. Car Laetius, l’infrahome, no és cap criatura inventada, sinó la imatge estrafeta, però implacable, de la humanitat actual. Aquesta és la dada més inquietant, la realment inquietant, del darrer espectacle d’Els Joglars. Construït amb un gran rigor, amb una seguretat admirable, Laetius denota el grau de maduresa a què han arribat Els Joglars. Dirigits per Albert Boadella, els actors de Laetius són, en gran part, els que integraren M-7 Cata- 

lònia: Anna Barderi, Carme Periano, Pi- tus Fernández, Domènec Reixach i Antoni Vicent Valero: tots ells mostren un perfecte domini del cos i una sorprenent capacitat per a saltar d'un personatge a l'altre, tot adoptant-ne la gestualitat exigida. Sense aquest domini tècnic, Lae
tius podria ésser una idea intel·ligent; ara, a més, és un espectacle extraordinari.— X. F.
«LA CAVALCADA SOBRE EL LLAC DE CONSTANÇA», DE PETER HANDKEEstrenat a Vic el 25 d’abril, el muntatge de La Gàbia arribà a Barcelona el 4 de juliol. Handke, un dels escriptors de més personalitat de ¡'àrea germànica, continua interessant els nostres homes de teatre. Tot i que Handke és molt difícil de traduir; potser, fins i tot, és intraduïble. Nascut al llogarret de Griffen, allà on l'alemany i l'eslovè s'aiguabarregen, hom diria que Handke interroga el llenguatge, l'aglutina i l’estripa, com si d’aquesta operació, creadora i destructora alhora, en pogués sortir una imatge de la realitat. La realitat, i aquesta és la paràbola de La cavalcada sobre el llac de Cons
tança, és prima com una capa de gel que amaga a penes la pregonesa de l’ai- gua. Lluís Solà, que ja el 1974 havia traduït Autoacusació, ha aconseguit d’en- frontar-se amb la dificultat del text original i fer-nos abastar, no sabríem dir en quina mesura, els esllavissaments semàntics de l’escriptura original. Com a mínim, el seu ha estat un treball conscien- ciós, i el resultat és que Handke s'expressa en català. El muntatge de La Gàbia, signat per Joan Anguera, assenyala la direcció correcta en què cal resoldre la dramatúrgia handkiana. El fals realisme, o el realisme submergit que Handke recrea de manera obsessiva, com si se sentís viure dins l’enorme gruta que obre la boca arran del Griffen nadiu, és acon

seguit en més d’un moment; en d’altres, una interpretació volenterosa però no prou madura deixa La cavalcada sobre el llac 
de Constança en un muntatge correcte, quan allò que Handke reclama és, precisament, la incorrecció. Un cert tipus d'in- correcció, s'entén. Tot plegat no obsta perquè La cavalcada sobre el llac de 
Constança hagi estat un dels espectacles interessants que ens ha deparat la temporada d’estiu, i una bona lliçó del que ha d’ésser una tasca investigadora.X. F.«DEIXEU-ME SER MARINER»,DE J. SERRA I FONTELLESTrecatrec Teatre és una companyia jove que es presentà a la campanya Grec-80 amb Deixeu-me ser mariner, de Jaume Serra i Fontelles (l'estrena, al pati de l'antic Hospital de la Santa Creu, tingué lloc 1’11 de juliol, però abans l’obra ja havia estat presentada al Cicle de Vilanova i la Geltrú, el 7 de juny). Deixeu- 
me ser mariner és la segona obra de J. Serra i Fontelles, amb la qual guanyà el Premi Ciutat d'Alcoi 1979. En una primera lectura hom podria creure que es troba davant un irat manifest antifeminis- ta; amb una mica de perspectiva, però, aquesta impressió s'hauria de matisar. Allò que Serra i Fontelles ataca amb una mordacitat implacable és la institució del matriarcat, trinxera des d’on la dona exerceix un despotisme que l’autor denuncia i escarneix. Escrita en un llenguatge ric i reelaborat, Deixeu-me ser mariner voreja sovint la cal·ligrafia expressionista. J. Serra i Fontelles, que mereix un excel·lent com a autor, no obtindria la mateixa nota com a director. Els problemes d'escenografia no estaven del tot resolts a la representació del pati de l’antic Hospital de la Santa Creu, en un espai realment incòmode; ni resultava tampoc equilibrat el treball dels intèrprets. Ara bé, 
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l’eficàcia del text acabà per imposar-se, i segurament un major rodatge permetrà de convertir Deixeu-me ser mariner en un espectacle arrodonit. — X. F.«EL BALCÓ», DE GENÊT,PEL TEATRE LLIUREPotser ens havíem acostumat als muntatges «pulcres» i «fins», d’«alta cultura», que ens oferia el Lliure, i ara una obra com El balcó ens és una bufetada. I no ens n'hauríem de sorprendre. El balcó es va estrenar fa vint anys, s'ha representat arreu, i hom la podria considerar completament integrada. Però el Lliure no la integra per als menestrals barcelonins ni per al jovent «progre»; el Lliure l'escup. Sembla com si després del Con
cili d'amor, de la lluita contra pressupostos mesquins, de l'afalac i el copet a l'esquena, dels bells muntatges «cultura- listes», els seus components s'aixequessin i cridessin un rotund «Ja n'hi ha prou!»

que sembla tenir. I encara més: l’han feta a la mida de cada espectador. Aquell qui vulgui veure, veurà; aquell qui no hi vulgui veure res, es quedarà a les fosques; i el qui hi vulgui veure més, ho veurà tot com a través de les ulleres de Madame Iria, com els miralls encarats, multiplicadors d’imatges fins a l’infinit, dels quatre costats de l'espai escènic. El neguitós «Ja n’hi ha prou!» del Lliure s'ha abocat al «balcó», el qual tragina un impressionant desencís i la desolació més absoluta. La duresa i la incomoditat d'aquest vell pont de ferro ennegrit, que precipita habitacions l'una darrera l'altra, que són espantosament iguals, que són la mateixa; entre miralls, entre el públic —mirall d’ell mateix— incorporat a l'espai de la representació, al bordell —«la casa d’il·lusions»— de Madame Iria. Voldria destacar la interpretació continguda —gairebé frenada------ dels actors i elsmil i un matisos d'entonacions, gestos, caracteritzacions, elements utilitzats (ma- 

peces teatrals, l’investigador, el director, l'escenògraf; la seva aventura teatral, des dels grans escenaris comercials fins a la recerca de la cultura popular..., però seria llarg i possiblement interessa més, encara que sigui amb una enutjosa brevetat, acostar-se una mica a la seva manera de fer teatre. Un teatre totalment al descobert, sense cap tipus de trampa. Dario Fo és ell davant del públic, i res més: l'actor i el públic. Com els joglars de l'Edat mitjana, entén com el públic respira, sap el gest que ha de fer, el to de veu que ha d’utilitzar perquè sigui un signe clar i precís, inequívoc; com els actors de la «Commedia dell’arte», tipifica els personatges que interpreta, els dóna un «gest» característic; això fa que es multipliqui en una gran quantitat de personatges —a La resurrecció de 
Llàtzer interpreta la multitud—, que vagi de l’un a l’altre amb canvis rapidíssims i que ’sense l'ajuda de cap tipus de vestuari o de senyal extern el públic seguei-

El balcó, 
una obra 
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tador.que demostrés que són perfectament conscients que són envejats, que són utilitzats, que qualsevol mena de producte «cultural» és immediatament utilitzat com a arma política —per excés o per defecte—, que cal desemmascarar tothom i treure els drapets al sol, però amb prou dignitat per no caure en el pamflet, però amb prou força per marcar amb con- tundència. Escric aquesta nota a primers de setembre, quan és llunyana l’estrena del juny i no hi ha hagut possibilitat de tornar-la a veure. Em guio, doncs, per primeres impressions. I El balcó és una obra difícil en la qual Genêt juga contínuament amb l’espectador. De primer, cal confessar-ho, és impossible d'entendre-hi res. Genêt fa malabarismes amb la realitat i la poesia, les lliga, les unifica, les estira, les contraposa, les enfronta, les tiba fins a límits d’autèntica violència, Però domina cada salt i cada nova jugada malgrat la difícil ambigüitat amb què ho embolica tot. I Lluís Pasqual i el Lliure n’han fet una lectura personal i punyent, jo diria que extremadament incisiva tot i l’aspecte respectuós i «pulcre» 

laguanyats sons enregistrats, falsos, buits, distanciadors...), i el bullit de signes que malden per ser identificats. Com a espectador, he de confessar que, amb El 
balcó, el Lliure m'ha deixat incòmodament inquiet (i aquest és —no ho dubto— el principal objectiu del muntatge).JOAQUIM VILÀ I FOLCH
DARIO FO: TEATRE AMB MAJÚSCULAQuan hom contempla l'actuació de Dario Fo té la sensació que «tot» el teatre és allà al davant. Si algun superordinador aconseguís de descodificar tota la saviesa teatral de segles i segles d'història de la interpretació, des dels tons de veu fins als moviments més ínfims, del gest més lleu a la cançó i el ball, de la dialèctica dels recursos a la dialèctica de l’atenció del públic, estic convençut que sorgiria un model d’actor extraordinàriament pròxim a Dario Fo. Perquè Dario Fo és Teatre, així, amb majúscula. Ara i aquí potser seria oportú de recordar l'autor de 

xi, sense entrebancs i amb tota claredat, la línia de la seva actuació. Com els seguidors fidels de Stanislavski, construeix interiorment tota la personalitat de cada personatge amb una minuciositat sorprenent; com Brecht, distanciat i crític, obliga l’espectador a contemplar les seves paràboles, els seus contes, els seus jocs, amb una provocada situació de lucidesa, amb un esperit de reflexió crítica. Construeix a cada moment noves tensions dramàtiques que resol amb un humor fresc, sense recursos fàcils ni reiteratius, que manté constantment l’espectador en una posició activa davant les contínues provocacions intel·lectuals. Podríem parlar hores i hores de Dario Fo; no en va resumeix i assumeix tota la història teatral. Voldríem, però, tornar-lo a tenir entre nosaltres. Dues úniques actuacions —que després, en actuar també en la representació de Franca Rame, la seva dona, es convertiren en tres— van ser massa poca cosa perquè el públic català pogués gaudir de la seva presència, del seu art i de la seva eficàcia teatral. — J. V. F.
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