
LA REPRESENTACIÓ TEATRAL, 
per Joan Abellan. «Monografies 
de teatre», 13, Institut del Tea- 
tre de la Diputació de Barcelo
na, Barcelona, 1983.

Joan Abellan, dramaturg, tra
ductor de Bertolt Brecht i pro- 
fessor de llenguatge escénic 
i de teoria dramática contem- 
poránia a l'lnstitut del Teatre 
de Barcelona, ha basat aquest 
Ilibre en la seva práctica didác
tica. La representado teatral 
no és cap análisi de la litera
tura dramática, sino que estu
dia el fenomen teatral en fun- 
ció del seu llenguatge a l'es- 
cenari. Abellan hi tracta els d¡- 
ferents codis de signes que 
participen en el muntatge tea
tral, un deis quals és la parau- 
la, amb el to, el ritme i la pau
sa, i un altre el gest. Tanma- 
teix, aquests dos elements no 
són únics: l’escenografia, les 
mascares, la illuminació, l’ob- 
jecte escenográfic, els sorolls, 
la música, el punt focal, el punt 
de vista del públic i encara 
d’altres factors poden ultrapas- 
sar la pura denotado i esdeve- 
nir connotadors per ells ma- 
teixos. El Ilibre de Joan Abe
llan ha de ser tingut en comp
te des d’ara a l’hora d'afrontar 
el muntatge teatral i les seves 
possibilitats comunicatives.
L’enfocament teóric hi és enri- 

quit amb exemples referits a 
representacions deis darrers 
anys, majoritáriament de l’inici 
deis setanta engá, que l’afec- 
cionat pot conéixer bé, amb la 
qual cosa en surt reforqat l’as- 
pecte didáctic. Amb bibliografía 
castellana, francesa i italiana, 
bé que n’hi manqui d'anglesa 
i d’alemanya, el volum és un 
breu manual ben fonamentat 
que informa d’una manera cla
ra i precisa sobre els concep- 
tes básics deis llenguatges de 
la representació. La voluntat de 
clarificado hi és palesa en de- 
finicions diferenciades com les 
de mim i pantomima o carica
tura i parodia.
Amb tot i la voluntat evident 
de no fer historicisme, l’autor 
no fuig de reflectir els corrents 
contemporanis. Així, la diferen
ciado entre teatre épic i tea
tre aristotélic és present a to
ta l’obra, ja des deis primers 
capítols sobre la convenció 
teatral, cosa no gens gratuita, 
d'altra banda: Bertolt Brecht va 
somoure els fonaments del tea
tre aristotélic i cal fer-ne refe
rencia a l’hora de fixar les pri- 
meres convencions del feno
men. I aqüestes classificacions 
hi són esteses fins a l’ópera 
dramática i l’ópera épica.
Cal agrair a Joan Abellan la 
utilització d’esquemes d’análisi 
i de figures retoriques sovint 
aplicats només al llenguatge 
poétic. És evident que les teo- 
ries de Jakobson no s’adreca- 
ven solament a alió que ente- 
nem normalment per poesía, si
no que es referien a la totali- 
tat del llenguatge literari, bé 
que la poesía, peí fet de dur-lo 
a l’extrem, en fos l’objecte 
d’investigació. Tractant oberta- 
ment el vestuari i l’escenogra- 
fia com a llenguatges teatrals, 
Abellan pot parlar d’indumen- 
tária o d’escenografia metafó
rica o metonímica, amb la qual 
cosa esmola i enriqueix la ter
minología.
Definicions o aclariments obvis 
o elementáis es poden excusar 
per la voluntat de sistematitza- 
ció didáctica. Un didactisme 
que fa d’aquest llibre un ma
nual forca útil per a iniciar el 
profá o el futur professional en 
alió que podríem anomenar la 
poética essencial del muntatge 
teatral.
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LES CARTES D’HÉRCULES POl- 
ROT, per Jaume Fuster. «El Ga
llinero, 76, Edicions 62, Barce
lona, 1983.

Com Fautor mateix ho declara 
a les notes que encapgalen el 
llibre, Jaume Fuster és no
vel-lista, no escriptor de tea
tre. El text fou pensat originá- 
riament com a guió de televi
sió, peró Xavier Fábregas, di

rector de la collecció on ara 
ha aparegut, s'adoná de les se
ves possibilitats teatrals. L’an- 
tic guió té tot alió que dema
na l'escenificació: una sola de
corado, bé que amb diversos 
plans, i catorze personatges: 
una peca típica que respecta 
les tres unitats, llevat d'algun 
minso salt en el temps.

Les caries d'Hércules Poirot és 
una petita innovado en el nos- 
tre teatre, no perqué desco- 
breixi res, sino perqué ho in
corpora. L'autor anostra el ta
mos detectiu belga de les no
vel-íes d’Agatha Christie, que ja 
havia aconseguit éxits remar
cables en algunes versions tea
trals. Jaume Fuster pren la co- 
média burgesa en el seu ves- 
sant detectivesc británic i por
ta l'aventurer al país, a un bal- 
neari de la baixa Cerdanya du- 
rant la dictadura passada. Un 
seguit de crims destapa un 
afer de contraban de penicilli- 
na, preat medicament que, com 
tantes altres coses, mancava 
els primers anys de postguer
ra. Un misteri ben construí! que 
forneix una lectura amena per- 
fectament apta com a activitat 
d’esbarjo. Jaume Fuster ha 
creat un text válid per a la di
fícil normalització del teatre 
de consum o d’entreteniment 
que tant ens falta.
Les úniques deficiéncies són 
en els personatges, definits a 
les notes i poc caracteritzats 
al text, deliberadament esque- 
mátics psicológicament, peró 
que podrien haver estat més 
elaborats. I també hi ha algún 
problema peí que fa al nivell 
del llenguatge. Hércules Poirot, 
que Jaume Fuster explica que 
parla en catalá «gairebé sense 
accent», mostra un interés con
tradictor! per les frases fetes, 
i tanmateix no sap qué vol dir 
«Bon profitl», una expressió 
que qualsevol aprén entre les 
més elementáis d’una llengua. 
D’altra banda, considerar aques
ta expressió una «frase típica» 
raneja al folklorisme: és una 
forma ben coneguda per qual
sevol que domini el catalá bá- 
sic, té equivalents iguaiment 
elementáis en d’altres Men
gües i, dins l’obra, aixó perju
dica la imatge astuta que cal- 
dria al detectiu. Poirot hauria 
de demostrar un interés més 
pregón per la llengua i defugir 
consideracions elementáis pró- 
pies d’un turista passerell. D'al
tra banda, una persona que se
lecciona acuradament el léxic 
abans de parlar, i que pronun
cia lentament, denota una man
ca de flu’ídesa verbal que s’hau- 
ria de reflectir en algún tret 
morfológic o sintáctic de la se
va llengua d’origen barreiat 
dins alguna construcció catala
na. L’autor, en canvi, intercala 
alguna frase en francés, recurs 
massa simple i inversemblant 
perqué, si bé el personatge no 

entén algún mot d'argot, al 
capdavall parla un catalá idén- 
tic al de la resta de personat
ges, que oscifla entre l'están- 
dard i el literari, la qual cosa 
ens desfá la illusió de realitat: 
una persona de la intelligéncia 
que se suposa al detectiu pot 
teñir facilitat per a copsar la 
llengua estándard i parlar-la, 
peró no per a parlar un catalá 
que tendeixi a ser literari.
Aqüestes consideracions léxi- 
ques, peró, no volen restar 
gens de validesa a una peca 
que pot ajudar efectivament a 
la creació d’un teatre de con
sum. — J. F. D.

ORGANITZACIÓ I PRESENCIA 
DELS COMPOSITORS 
CATALANS
Els nostres compositors ofe- 
reixen un exemple de l’eficá- 
cia que poden assolir les for
mules associatives ben aplica- 
des. Sembla que l’Associació 
Catalana de Compositors co- 
menca a aconseguir que els 
treballs deis seus membres ac- 
cedeixin a la general conside- 
ració, que el públic pugui co
néixer les obres deis músics 
actuáis del país. Almenys, 
aquesta és la impressió que 
suscita la notable preséncia 
deis compositors associats en 
les programacions barcelonines 
del quart trimestre de 1983:
Festival Internacional de Bar
celona. Estrena de tres obres 
d’encárrec (Cercos, Gásser, 
Taverna-Bech), inclusió d’una 
altra (Sardá).
I Mostra de Música Catalana 
Contemporánia. Sis concerts, 
amb nou estrenes (Balsach, 
Benguerel, Brncic, Capdevila, 
Guinovart, Lewin-Richter, D. Pa- 
drós, Pelegrí i Polonio) i obres 
diverses (Alcaraz, Besses, M. 
Blancafort, Bofill, Casablancas, 
Casanovas, Cercos, Cervelló, 
Comellas, García-Demestres, 
Guinjoan, Homs, Mestres Oua- 
dreny, Mompou, Montsalvatge, 
Olives, Pueyo, Rodríguez-Picó,


