
' DUES ESTRENES

Música només per a vostè (Tea�
tre Regina, Barcelona, 16-X- 
1980) és una obra de l'autor 
alemany Franz Xaver Kroetz, 

� * estrenada a Stuttgart l'any 1971,
Dirigida per Ricard Salvat, l’ha 
triada la Companyia Adrià Gual 
per continuar el cicle dedicat al 
teatre alemany, que començà 
amb Batalla de cambra de Mar- 
tin Walser i Les llàgrimes amar�
gues de Petra von Kant de 
R. B. Fassbinder.

Música només per a vostè per�
tany al teatre hiperrealista ale�
many, un tipus de teatre que 
deixa de costat l'acció dramà�
tica per passar a presentar-nos 
el moment d’una vida. Música 
només per a vostè equival a 
obrir una finestra en una llar 
qualsevol i a través seu obser�
var uns fets. Res més. Uns fets 
que ens són presentats sense 
que l'autor hi manifesti cap 
tipus d'opinió. Kroetz es distan�
cia de l’obra fins a convertir-se 
en un espectador més dels fets 
quotidians d’una vida, diguem- 
ne, vulgar.

L’únic personatge que surt a 
p escena, un personatge comple�

tament anònim (pel programa 
de mà sabem que és la senyo�
reta Rasch), planteja la soledat 
d’una dona de mitja edat. Caria 
Cristi, l’actriu xilena d’origen 
català que l'interpreta, té du�
rant tota l'obra una actuació 
convincent.

Un altre personatge, si li podem 
donar aquest nom, fóra la ràdio, 
que ens permet de seguir un 
estúpid programa, «Música no�
més per a vostè», durant el qual 
els oients telefonen per dema�
nar una cançó i conversar una 
mica amb el locutor. La senyo�
reta Rasch sembla sentir-se 
identificada amb les cançons 
que hom escolta, en la seva 
majoria una música «retro», per 
dir-ho d’alguna manera. Aquest 

* programa radiofònic, doncs, és 
el que dóna títol a l’obra, i dura 
gairebé tot el temps de l’espec- 
tacle. Per ell sentim les úniques 
veus que ens arriben, ja que la 

senyoreta Rasch no diu ni una 
paraula al llarg de tota l’obra. 
Els sorolls que sentim, doncs, 
a part de la ràdio i la televisió, 
són els normals que hom pot 
copsar en una casa: una porta 
que s'obre, la cadena del wàter, 
el soroll que es fa en rentar 
plats, etc.

L’escenografia, com la resta del 
muntatge, és absolutament rea�
lista. Una porta d’entrada, una 
sala menjador, amb cuina in�
closa i un llit, i més al fons un 
wàter. La sala menjador és mo�
blada de manera molt imperso�
nal (una taula, un parell de ca�
dires, una butaca, un armari, un 
llit, la cuina, els fogons i una 
nevera); tot plegat resulta un 
espai poc acollidor, fred. Aquest 
espai escènic està separat del 
públic per un plàstic que l’en�
cercla i l’aïlla, i que alhora dóna 
la sensació de veure-ho tot a 
través d'una finestra, o des d'al�
gun lloc distant; no podem en�
trar dins l’espectacle. Hom és, 
senzillament, l'espectador.

L'obra ha estat ben realitzada, 
i pot interessar un tipus deter�
minat de públic, ja que queda 
molt lluny del teatre comercial. 
Amb Música només per a vostè 
se'ns presenta un nou camí dins 
la concepció de l’obra dramàti�
ca, amb vista a donar una res�
posta a certs aspectes del na�
turalisme ortodox.
Les arracades de la reina (Tea�
tre Romea, Barcelona, 26-X- 
1980) és una rondalla de Jo�
sep M. Folch i Torres estrenada 
l’any 1931; l’autor hi barreja 
diversos elements de la ronda- 
llística popular europea, fàcil�
ment identificables per l’espec�
tador: la madrastra perversa, la 
princesa figa-flor, el vailet eixe�
rit, etc.
En aquesta versió, ha estat alte�
rada l’acció de l’obra original, 
bàsicament amb la supressió 
d'un dels personatges centrals. 
A Les arracades de la reina són 
tres els germans que després 
de rebre la benedicció de llur 
pare, el moliner, se'n van a bus�
car les arracades que el lladre 
Roc Macís ha robat a la reina. 
El personatge de Cintet des�
apareix en l’adaptació feta pel 
Trup 69 Teatre, i Eloi passa a 
ser una simbiosi del seu per�
sonatge i de Cintet. L'acció, 
doncs, no esdevé tan enredada, 
la qual cosa no priva que l'obra 
sigui igualment divertida. La 
quitxalla que omplia el Teatre 
Romea s’ho va passar força bé 
veient les peripècies dels per�
sonatges de Folch i Torres.

MARIA-ROSA FÀBREGAS

OMBRES XINESES
Les ombres xineses entraren a 
Barcelona a la primeria del se�
gle XIX; a partir de llavors, pas-
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saren a formar part de les dis�
traccions familiars, en què ja 
havien reeixit les representa�
cions de sala i alcova. De mica 
en mica, les representacions 
d’ombres xineses anaren pre�
nent complexitat, fins que més 
tard hom hi introduí el sainet 
amb text i argument.

Amb aquesta idea, el Teatre de 
Marionetes de la Fanfarra vol 
recuperar la tradició del tea�
tre d’ombres, tot unint aquest 
gènere al del conte popular. 
Així, ha presentat un muntatge 
dels Pastorets, amb text d’An- 
toni Rumbau. Aquests Pastorets, 
dividits en cinc quadres, són 
una adaptació força divertida 
del tema. No hi manca cap dels 
personatges típics: a més dels 
pastorets, els dimonis entrema�
liats, i, és clar, Maria, sant Jo�
sep i el Nen Jesús, els Reis 
d'Orient, etc.

A part d'aquesta adaptació dels 
Pastorets que Antoni Rumbau 
ha fet per al grup titellaire, 
hom ha preparat uns teatrins 
d’ombres xineses perquè la 
quitxalla pugui representar l'o�
bra a casa seva. Aquesta edició 
segueix la tasca que es va ini�
ciar amb La princesa Li o Malic 
a la Xina i La llegenda de Sant 

Jordi, dues obres representades 
per la Fanfarra.

Dins d’unes bosses podem tro�
bar, amb el teatrí, les siluetes 
de les ombres de Jordina Sal- 
vany, molt encertades, i tots 
els elements necessaris per a 
muntar la representació. Els 
nens, i també els grans, a més 
a més de muntar el teatrí i 
retallar les figures, poden crear- 
ne d'altres i variar la història, 
tot fent anar la imaginació.

M. R. F.

EL XIII FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
TEATRE DE SITGES
Què passa amb els Festivals 
de Sitges que deixen aquest 
mal gust de boca, aquesta mena 
d’insatisfacció? Enguany, el pú�
blic —un públic jove— ha om�
plert a vessar una bona colla 
d’espectacles, ha obligat els or�
ganitzadors a col·locar cadires 
supletòries als passadissos, i 
ha seguit amb atenció cada es�
pectacle. Tot i l’èxit de públic, 
però, alguna cosa molesta i en- 
gavanyadora priva que el festi�
val assoleixi una dimensió més 
adequada. Potser el frena el ròs-
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sec històric d'uns dubtosíssims 
inicis? Són molts els que en�
cara recorden com, en plena 
bullida dels grups independents, 
el Festival de Sitges sorgia com 
una competència marginal i pa�
ral·lela que no ajudava gens ni 
es movia en les mateixes coor�
denades que la gent de teatre 
del país. És, potser, que Ricard 
Salvat —l'actual director del 
Festival— és objecte de fòbies 
estranyes i d'actituds persecu�
tòries? És, potser, que, sobre 
el paper, no hi ha a la progra�
mació del Festival espectacles 
que polaritzin l’interès d'una 
manera decisiva? És, potser, 
que la programació inclou 
grups de procedència totalment 
desconeguda l'espectacle dels 
quals resulta, després, d'una 
eficàcia ben nul·la? Sigui el 
que sigui, que de tot hi ha 
—i més—, el cert és que l’im�
pressionant esforç que repre�
senta la cita anual de Sitges 
no rendeix, ara com ara, gens 
ni mica, ni per al teatre català, 
ni com a finestra de cara al 
teatre que fan a fora. A l’hora 
de passar balanç ens quedem 
amb les mans buides i amb la 
trista impressió que de ben 
poca cosa ha servit tot l’esforç. 
Fixem-nos, si no, en el festival 
d'enguany: els dos «grans» es�
pectacles catalans han estat 
dos muntatges destinats al pú�
blic infantil. L’un, Plets i Olles, 
versió de Joan Ollé sobre Els 
pledejaires de Racine, confirma 
allò que ja sabíem, el bon tre�
ball del grup La Sínia, dedicat 
gairebé exclusivament als esco�
lars; l'altre, La Blancarosa, si�
rena de la mar blava de Damià 
Barbany i Santiago Sans, que, 
sense arribar a la qualitat de 
l'anterior, oferia una bona quan�
titat d’elements teatrals interes- 
santíssims. Els altres especta�
cles catalans han estat vícti�
mes de les pròpies limitacions: 
Misteri de dolor d'Adrià Gual 
s'ha ensorrat per una interpre�
tació que no aconseguia, ni de 
bon tros, els mateixos planteja�
ments de la direcció; tanma�
teix, la proposta de Joan M. 
Gual tenia una base prou inte�
ressant. Bloody Mary Show de 
Rodolf Sirera s'escolava, també, 
amb més pena que glòria i re�
sultava una paròdia d’allò que 
l'autor valencià proposava; el 
«cabaret negre» de Sirera, des�
prés d’una bona arrencada, 
queia en una simple imitació 
intel·lectualitzada que desfeia 
tota la força i «l’encant» dia�
lèctic d’aquest show protago�
nitzat per la mort. Ni Nodreix 
l'amor —una bona tria de poe�
mes feta per Joaquim Molas— 
dels Elfs, ni Alta Àustria de 
Kroetz per la Companyia Adrià 
Gual no van tenir els muntat�
ges adients. El primer, perquè 
poemes, muntatge i interpreta�
ció anaven per camins dife�
rents; l’altre, perquè no hi ha�

via manera que encaixés la sín�
tesi d’elements que ei director , 
pretenia. L'aportació catalana a 
Sitges es completava amb el 
muntatge sobre poemes de Sal- 
vat-Papasseit, En el començ, co�
menta, La veu humana de Coc- 
teau i En Sergi i la màquina del 
temps d'Ignasi Roda.

A aquests espectacles cal afe�
gir els produïts al país en llen�
gua castellana. El Grup La Pa�
tacada (referència a l'obra de 
Robrenyo Juan i l'Eulària o El 
sarau de la Patacada), de Bar�
celona, donà un recitat del poe�
ma de Machado La tierra de 
Alvargonzàlez, sense cap tipus 
de plantejament dramàtic, amb 
equivocacions de text i amb mo- * 
notonia tonal. Sense el més mí�
nim interès, un grup de sud- 
americans —el grup Nosotros— 
de Barcelona presentà Trabajo 
practico n.° 11, treball que em�
parat en un suposat avantguar- ‘ 
disme no era més que una des- 
afortunadíssima improvisació. 
També amb accent sud-americà, 
el Teatro Experimental de Sit�
ges presentà dues peces cur�
tes, Pasos de Moebius de Hertz 
i Pisadas de Beckett, que, sen�
se gaire interès, oferien una 
realització digna. De València, 
el Grup de l’Ubu Blau ens oferí 
la seva versió de l’obra de 
Kleist El cántaro roto, prou cor�
recta malgrat els desnivells in�
terpretatius. L’espectacle més 
interessant fou el treball de 
José Sanchis Sinisterra i el 
Teatro Fronterizo, de Barcelona, 
Ñaque (de piojos y actores], 
sobre textos mal coneguts del 
Siglo de Oro i que constituïa 
una magnífica reflexió sobre el 
fet teatral i sobre la professió 
de comediant. Dos grups de 
dansa, La Gran Compañía amb 
Historias de Maja, de presenta�
ció brillant, i Juan Tena Ballet- 
Drama, completaven l'aportació 
del país.

«t 
Poc interès oferia l’aportació 
peninsular. Ni el Teatro de la 
Luna, de Madrid, amb Pim, pam, 
pum de lonesco; ni Fe, espe�
ranza y caridad de Von Horvath, 
peí Teatro de La Ribera, de Sa�
ragossa; ni Pedro Madruga del - 
Grup Troula, de la Corunya; ni 
Los sapos de Vetusta, versió 
coreogràfica de La Regenta, peí 
Laboratorio de Danza, d'Oviedo; 
ni ¡’irregular Utrimque Rodltur 
del Lebrel Blanco, de Pamplona, 
no tenien res a dir. Encerts par�
cials, ¡dees que prometien, ele�
ments defecte segur..., però 
poca consistència general, poca 
impressió de teatre «adult» fet 
amb rigor i total coherència.

De ¡’aportació estrangera, el 
valor és més documental que 
res. Hem pres contacte amb 
Cuba, amb Mèxic, amb Vene�
çuela, amb Itàlia, amb Alema�
nya, amb Polònia, amb França, 
amb Grècia, amb l’Índia, i tots
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ens han donat una lliçó, si no 
en l'aspecte temàtic ni en el 

”* formal, sí en l’interpretatiu. Si 
exceptuem França, per les es�
pecials característiques de la 
seva aportació, tots els altres 
grups han donat una grata im�
pressió de solidesa interpreta�
tiva, d'escola, de tradició d'ac- 
tors...
Què en fem, del Festival de 
Sitges? Per què no és un Fes�
tival que incideixi en la vida 
teatral del país? Per què fa la 
guerra pel seu compte? És real�
ment trist que, després del 
gran esforç que representa, 
hom quedi decebut i amb la im�
pressió de buidor. Després de 

„ gairebé quaranta espectacles...
no tenim res a dir.

JOAQUIM VILA I FOLCH

ELS ESPECTACLES DE 
” LA SEGONA CAMPANYA

DE TEATRE DE
«LA CAIXA»

D’entre quaranta-cinc propos�
tes d’espectacle presentades 
per grups de Catalunya i de 
les Illes (Barcelona, Mataró, 
Manacor, El Prat, Girona, Llei�
da, Sabadell, Olesa, Vic, Ciu�
tat de Mallorca, Terrassa, Sant 
Cugat, Reus, Vilafranca, Bell�
puig d’Urgell, Badalona, El Mas�
nou, Manlleu i Manresa), un 
jurat, format per Josep M. Be�
net i Jornet, Hermann Bonnín, 
Joan-Josep Cuesta, Feliu For�
mosa, Pere Planella, Josep M. 
Tarrassa i Joaquim Vilà i Folch, 
en va seleccionar quinze, les 
quals han estat representades 
a Mataró, El Prat, Sabadell i 
Olesa durant la primera quin�
zena de setembre. D’aquests 
quinze espectacles, el mateix 
jurat, després d’una anàlisi mi�
nuciosa, considerà que podien 
formar part de la Segona Cam- 

,9 panya de Teatre els següents:

La casa d’os de Roland Du- 
billard, traducció de Lluís Solà, 
pe! grup La Gàbia, de Vic. Di�
recció de Joan Anguera i iva 
Vigatà. És un espectacle im�
pressionant que ratifica l’ex�
cellent moment del grup de 
Vic. La peça de l’autor francès 
—no gens conegut a casa nos�
tra i que es revela influït per 
allò que hem anomenat teatre 
de l’absurd— presenta, per la 
senzillesa de la paràbola, di�
versos plans d’interpretació. 
Els cinquanta criats de la gran 
casa esperen que l'amo es 
mori. Amo i criats, la casa i 
les habitacions, el cap i els 
seus petits compartiments, el 
tot i les parts... Joan Anguera 
i Iva Vigatà han remarcat ac�
cions, frases, accents, per do�
nar a cada espectador la base 
per a una contemplació crea�
tiva de l’espectacle. E! mag�
nífic retaule dels personatges, 

l’intens protagonisme de cada 
escena, la bellesa de la realit�
zació, la interpretació justa, 
fan d’aquest espectacle un tre�
ball modèlic en la línia a què 
La Gàbia ens té acostumats, 
però amb la suficient obertura 
perquè sigui assequible a tot�
hom.

El mal de la joventut de Fer�
dinand Bruckner. Traducció 
d’Andrea Edschmid. Teatre del 
Trànsit. Dramatúrgia i direcció 
de Jordi Mesalles. L’obra de 
Bruckner reflecteix d’una ma�
nera impressionant el desencís 
dels anys vint i trenta. El text 
és agressiu —possiblement en 
caldria una versió més acura�
da— i juga amb la inestabi�
litat, amb l'angoixa i amb el 
buit existencial d'una joventut 
sense fites. El paral·lelisme 
amb l’actualitat és sorprenent, 
i n’és colpidora la vigència. 
Jordi Mesalles ha realitzat un 
muntatge fascinant que no so�
lament s’acosta a la Viena dels 
anys vint sinó que planteja a 
l'espectador la duresa d’unes 
evidències doloroses: han pas�
sat cinquanta o seixanta anys 
i el mal de la joventut ha as�
solit variants encara més so�
fisticades; el poder utilitza la 
ideologia de la revolució, la re�
volta i la reacció es barregen 
en una espaordidora cerimònia 
de la confusió. Destaquem amb 
agradable sorpresa una inter�
pretació —de noms gairebé des�
coneguts— del tot correcta i 
eficaç, amb moments d’extra- 
ordinària grapa dramàtica.

Almanac intermitent de Josep 
Ramon Bach, per l'Aula de Tea�
tre de l’Acadèmia de Belles 
Arts, de Sabadell. Direcció de 
Francesc Ventura. L’espectacle 
és un recull de quinze peces 
curtes. En veure l'obra de Jo�
sep Ramon Bach és inevitable 
recordar l’opus brossià, perquè 
Bach també proposa la investi�
gació poètica dalt de l’escena- 
ri. Del joc (La paret del davant) 
a l’esclat poètic (Teatre de tra�
pezi, Les noces dalt del terrat) 
passant per la reflexió a partir 
del teatre mateix (Més enllà 
de Robin). El mosaic és sug�
geridor. Potser Francesc Ven�
tura ha tret un resultat més 
brillant en uns títols que en 
uns altres, però n’era evident 
una voluntat unificadora. En 
aquest aspecte és importantís- 
sima la referència a la part mu�
sical —de Josep Rami i Josep- 
Lluís Guzmàn— que, en direc�
te, comenta, il·lustra, protago�
nitza, subratlla els treballs de 
Bach, i, sobretot, ho embolica 
tot amb la seva exigent pre�
sència. La interpretació aprofi�
ta conscientment les possibili�
tats de cada participant, i tots 
aconsegueixen un to just en 
cada intervenció.

Tot esperant l'esquerrà de Clif�
ford Odets, versió catalana de

Una bona 
quantitat 

d’elements 
interes-

sants: La 
Blancarosa, 

sirena 
de la mar 

blava.

Jordi Bordas. Grup La Persia�
na, de Barcelona. Dramatúrgia 
de Jaume Nadal i Ricard Re- 
guant. Muntatge i direcció de 
Jaume Nadal. L'obra de Clifford 
Odets data de la meitat de la 
dècada dels trenta i acusa el 
pas del temps. Obra d’agitació, 
encara és plena de recursos 
primaris d’efecte segur i, vista 
des d’una perspectiva actual, 
és construïda amb una traça 
indiscutible. Odets sap què vol 
dir i ho diu de la manera més 
directa possible. Jaume Nadal 
i Ricard Reguant no han cai�
gut en l'error d’actualitzar el 
text, ni en el de forçar paral·le�
lismes. L'obra és llunyana i ells 
han respectat la distància. Mal�
grat la voluntat «total» d’Odets 
de convertir teatre i assem�
blea de vaguistes en una sola 
cosa, la mateixa distància del 
temps ajuda a establir els lí�
mits. Tanmateix, per la seva 
directíssima eficàcia, la força 
dels moments assembleístics 
és molt superior ais moments 
«explicatius» que, ben irregu�
lars, fan patir el resultat final 
de la representació.

Imatges, un espectacle sobre 
Anaïs Nin origina] d'Eduard Del�
gado. Grup Tàndem. Direcció 
d’Eduard Delgado. És un es�
pectacle discutible perquè es 
perd una mica entre els seus 
propis objectius. La teatralit- 

zació no es basa en materials 
d'utilització directa, sinó que 
han estat reelaborats per tal 
de presentar el màxim d'ele- 
ments que conformen la per�
sonalitat de l’escriptora Anaïs 
Nin en uns moments ben deci�
sius. Eduard Delgado hà volgut 
realitzar un espectacle a mig 
camí del teatre, la dansa i el 
reportage periodístic; un món 
d'imatges. Imatges de tècni�
ques diferents que es comple�
menten i s'interfereixen per tal 
de fer arribar a l’espectador 
els aspectes canviants i com�
plexos de la manera de ser de 
l'autora dels Diaris. Narració 
directa, sensacions interiors, 
evocació i records es barregen 
contínuament amb la intenció 
de provocar sensacions paral- 
leles. Hi ha problemes en la 
necessitat de comptar amb ac- 
tors/ballarins i en els ritmes 
interns de cada un dels «mo�
ments» presentats.

«Yes, peut être» de Margueri�
te Duras, traducció de Jaume 
Melendres. Teatre de l’Ocàs. 
Dramatúrgia i direcció de Mi�
guel Casamayor i Teresa Vi�
lardell. L’obra de Duras res�
pon de pie a la seva poètica; 
esdevé una investigació lin�
güística de primer ordre que 
va més enllà de la simple co�
municació. Recerca dels nuclis 
bàsics d’una memòria col·lec- 
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