
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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tiva, d'un llenguatge al límit 
de la inconsciència, de ressons 
nous que aboquen noves sen�
sacions i nous conceptes. Els 
membres del grup de Teatre 
de l'Ocàs, procedents de l’úl�
tim curs de l’Institut del Tea�
tre, han demostrat una extraor�
dinària valentia tant en la tria 
del text com en la concepció 
del muntatge. Calia estar ena�
morat d’aquest text per endin- 
sar-s'hi, i Miguel Casamayor i 
Teresa Vilardell, amb la deci�
siva col·laboració de Josep Ma- 
daula i Anna Ivovic, han treba�
llat amb rigor i han aconseguit 
uns resultats gairebé brillants 
amb un producte model de so�
brietat.

Hop, Signor! de Michel de 
Ghelderode. Grup TEI de Sant 
Marçal, de Girona. Direcció de 
Pep Cruz. Si abans ho havia 
fet amb Genêt, el Teatre Ex�
perimental de Sant Marçal es 
planteja ara el teatre de Ghel�
derode. Primer van ser els 
Fastos infernals, i ara és Hop, 
Signor! Amb un muntatge es�
pectacular, sense arribar a la 
rotunditat dels Fastos, els de 
Sant Marçal insisteixen en el 
món al·lucinat de l'autor belga. 

Possiblement no quedin gaire 
clars els enfrontaments temà�
tics i conceptuals dins la dia�
lèctica poètica de Ghelderode, 
i potser la interpretació tingui 
desnivells excessius, però el 
resultat final és prou digne i 
mereix una interessada aten�
ció.

Eva Perón de Copi. Traducció 
de Biel Mesquida. Grup de 
Teatre Menta. Direcció de Jor�
di Cadena. En un estil estri�
pat, amb situacions i tensions 
esqueixades, amb tècnica de 
gruixut traç de caricatura, Copi 
reflexiona sobre el personatge, 
el destrueix de manera violen�
ta, hi aboca una dosi impres�
sionant d’agressivitat i la força 
corrosiva de l’àcid sulfúric. 
Així, Copi, des del nu i el 
zero, rebenta el mite i obliga 
l'espectador a un replanteja�
ment de les seves conviccions. 
El muntatge de Jordi Cadena i 
el grup Menta és encara prou 
contingut, perquè el text apun�
ta molt més enllà i permet un 
muntatge molt més destruc�
tor. La interpretació és força 
irregular.

De fet, les obres seleccionades 
són les sis primeres; el jurat, 

però, recomanà, també, la in�
clusió a la Campanya de les 
altres dues. La resta d'obres 
presentades en la fase de pre- 
selecció tenia també indubta�
bles punts d'interès: el Grup 
El Nas d'Olesa de Montserrat 
presentà un espectacle de San�
tiago Sans, El Misantrop, sobre 
temes i personatges de Moliè- 
re, que, malgrat el to brillant 
de l'escenografia i del vestua�
ri de Pere Francesch, no acon�
seguí de lligar el text i xocà 
amb una interpretació excessi�
vament primària. El Globus, de 
Terrassa, donà una molt poc 
convincent A porta tancada de 
Sartre, en la qual Carles Grau 
no pogué superar les limita�
cions interpretatives. El grup 
Kaddish del Prat de Llobregat 
donà una modesta i correctís- 
sima versió dels poemes de 
Vicent Andrés Estellés aple�
gats sota el títol de L'Hotel 
Paris. La revisió que de La fes�
ta del blat ens oferí el grup 
Gent no aconseguí de desvet�
llar l'interès per l’obra de Gui�
merà, que, amb ambigüitats de 
plantejament, apareixia extraor�
dinàriament llunyana. Xaloc, de 
Mataró, presentà l'estrena d'El 
miracle de Fàtima de Jaume 
Vidal Alcover (l’obra havia es�
tat estrenada per Josep-Anton 

Codina i el Grup de l'Escola 
de Teatre de l'Orfeó de Sants 
en la clandestinitat}, una mena 
de «desbarat» a la manera de 
Llorenç Villalonga, sense força 
dramàtica, que s'escolà en un 
muntatge poc cíarificador. D'ara 
a demà de Manuel de Pedrolo 
era també una estrena, aques�
ta absoluta, presentada pel 
grup Boira de Bellpuig d’Urgell. 
L’obra de Pedrolo no encerta 
ni el to ni el tractament, i la 
bona idea del tema es desfà 
en escenes massa tibades; l'es- 
forç de Boira fou considera�
ble, però resultà insuficient 
pel volum del text. Ball de ti�
telles de Ramon Vinyes, que 
presentà l'Escola d'Actors de 
Barcelona sota la dirección de 
Josep-Anton Codina, és una 
obra datada el 1936; la defi�
cient interpretació enterbolia 
alguns moments d’un text que 
demostrà tenir força elements 
d'interès.

A la vista dels espectacles 
presentats, no dubto a qualifi�
car . de favorable el resultat 
global de la Campanya. Tanma�
teix, caldria escampar al mà�
xim possible aquests espec�
tacles.— J. V. i F.

(Fotos: Barceló.)

novetats
EL CALIDOSCOPI DE 
L'AIGUA I EL SOL 

de Joaquim Carbó

Premi de la Crítica de narrativa 
juvenil 1 980.

Un dels llibres "diferents" per a 
nois i noies. El món, després d'una 
inundació catastròfica produïda per 
les centrals nuclears del pol, lluita 
entre la solidaritat i la dominació, 
entre el renaixement i el retorn al 
passat...

Els joves tindran la paraula.

QUATRE AMICS CONTRA 
L'IMPERI DE WACO CÀPAC

QUATRE AMICS ENTRE 
ELS PAPÚS

Una sèrie d'aventures en llocs 
exòtics que no perd mai l'interès.

TOM SAWYER DETECTIU,

de Mark Twain

Versió en català fàcil 
V inyes.

Un dels personatpes 
sics i més actuals per la 
personalitat.

de Jordi

més clàs- 
seva forta

Sèrie "Quatre amics" per M. 
H. Banyoles.

els llibres amb cua
Una sèrie de narrativa juvenil diferent

Títols recents:
Les coves de Postojna, d'Estanislau Torres. 
A la vora de l'estufa, de Pep Albanell.
Clar i català, d'Oriol Vergés.
Rondalles d'arreu del món, d'Albert Jané.
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