
UN PRIMER PAS. Taller de mim 
j Teatre contemporani: E. Bo
tella, A. Corchero, M. Gómez, 
M. López, M. Mateo, M. C. Ruiz 
¡ N. Tarrés. Direcció: Martín 
Gómez. Casal d’Hostafrancs, 
6 de maig.
Prescindint gairebé sempre de 
la paraula i del decorat, la mú
sica, l'expressió corporal i la 
¡Huminació foren la base comu
nicativa de l’espectacle. Els ac- 
tors explotaven les possibilitats 
expressives d’uns sacs de tela 
blanca elástica totalment tan- 
cats. En sortir-ne, la metamor
fosi esdevenia un assaig comu- 
nicatiu a l’entorn de la frase 
«t'esperava abans», sotmesa a 
un procediment d'elaboració en 
diversos tons i en diversos ¡dio- 
mes. Al final de la representa- 
ció se'ns advertí que el Pas 
final s'esdevindria al cap de set 
mesos. L’espectacle, interes- 
sant, es desplega en una arris
cada línia d'assaig i d'investiga- 
ció massa oblidada a casa nos- 
tra d’un temps engá. Hi man- 
cava, pero, més conjunció deis 
aspectes coreográfics i una ma- 
jor feina en el vessant corpo
ral.—J. F. D.

EL FACINERÓS ÉS AL REPLA 
de Joe Orton. Teatreneu: Pilar 
Orgillés, Josep Salvatella i Xa
vier Brun. Direcció: Carlos La
sarte. Ateneu Barcelonés, 13 de 
maig.
L’autor británic Joe Orton, que 
morí assassinat a trenta-quatre 
anys el 1967, és poc conegut a 
casa nostra, malgrat ser un deis 
escriptors més revulsius de la 
segona generació deis anome- 
nats «joves irats».
El facinerós és al replá pre
senta amb realisme i cruesa els 
barris baixos de la gran ciutat, 
on la gent lluita seguint un ins- 
tint animal. Els personatges 
viuen i moren en la miseria, i 
només una morí resultat d’una 
baralla els pot donar un xic de 
protagonisme. Al darrera hi ha 
un atac irónic contra la societat 
benestant, que acluca els ulls 
davant dalló que no li agrada. 
Amb El facinerós és al repla 
l’autor ens mostra l’altra cara 
de la societat anglesa, pero no 
d'una manera convencional; els 
diálegs, damunt els quals re
colza l’obra, són plens d’un hu
mor aspre i sálvatge, el deis 
personatges. L’obra esdevé, 
així, quelcom nou i original.
El treball deis components del 
Teatreneu és d’agrair, més si 
tenim en compte que els ac- 
tors no són professionals. Un 
treball acurat i rigorós a partir 
de la traducció de Jaume Me- 
lendres. Potser cal assenyalar 
Josep Salvatella en el paper de 
Mike. L'escenografia intentava 
situar-nos en l'ambient adequat, 
i la direcció sabé trobar el to
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MARIA-ROSA FABREGAS

EGMONT de Goethe. Compa- 
nyia La Roda: Francesc Albiol, 
Alfred Celaya, Roger Ruiz, Ma- 
ribel Altés, Manuel Bartomeus, 
Margarida Minguillon, Francesc 
Figuerola, Gabriel Renom, Ouim 
Roca i Manuel Lázaro. Direcció: 
Josep-Anton Codina. Teatre Po- 
liorama, Barcelona, 19 de maig.
Abans de comentar em cal dir 
que vaig veure l’obra des d’una 
butaca lateral de la tercera fila 
de platea, just davant del water 
d'homes, i darrera d'una colum
na que em migpartia l’escenari. 
Estrenada el 1971, Egmont és 
una obra difícil situada a la 
Brusselles dominada per Fe- 
lip II. És un cant, si així es vol 
entendre, a la llibertat. Una llui- 
ta per la independencia nacio
nal, on no es cau en la fácil 
dicotomía de bons i dolents. 
L'obra, ben construida, parteix 
de la mort del comte d’Egmont, 

la guspira que va fer esclatar la 
revolta. L’heroi idealista que 
creu i confia en un poder 
que finalment el traeix es con- 
verteix en mártir a ulls del 
poblé.
La forga de l'obra está en el 
diáleg, anostrat per Josep A. 
Boixaderas. Així ho va entendre 
el director, i creá un espai es- 
cénic lliure per on es podien 
moure tranquillament els per
sonatges. Pero aixó no ho és 
tot: cal que els actors sápiguen 
imposar-se, donar el to dramá- 
tic que demanen els personat
ges, i al Poliorama, sobretot eñ 
els monólegs, aixó no es doná. 
Mancant-hi la forga dramática, 
el clímax que s’havia de crear 
no existí. La representado es- 
devingué llarga i lenta, i des
prés de la mitja part es regis
traren abséncies entre el pú- 
blic. —M. R. F.

LA COPPIA BUFA, pels Colom
baioni: Romano i Mario Co- 
lombaioni. Sala Villarroel, Bar
celona, 31 de maig.

No és la primera vegada que 
els germans Colombaioni pre
senten el seu espectacle a Bar
celona. Sempre és d’agrair la 
seva professionalitat, que els 
converteix en uns deis clowns 
més importants del panorama 
actual. L’espectacle esdevé un 
esclat de riallades constant al 
llarg d’un parell d'hores. Els 
seus números de pallassos no 
són inédits, al contrari, pero 
alió que tenen de diferent és 
el toe que ells hi donen, que 
els fa sempre nous. El contacte 
directe i franc que s'estableix 
amb el públic apareix només 
comentar l’espectacle. Si bé és 
de suposar que els Colombaioni 
estarien millor en un altre lloc 
que no fos l’escenari conven
cional d’un teatre, és ben veri- 
tat que saben aprofitar qualse- 
vol situado i improvisen, can- 
vien... Molts anys de professió 
els han ensenyat a adaptar-se 
a qualsevol situado sense que 
aixó alteri gens la qualitat del 
muntatge. Aquests dos senyors 
baixets han sabut recobrar i’aire 
original de la commedia del- 
l'arte d’abans que els seus per
sonatges fossin tancats dins el 
teatre. — M. R. F.

JO VINC D’UN ALTRE TEMPS. 
Basat en 36 poemes a partir 
del 36 de Ricard Creus. Actor: 
Joan Dalmau. Direcció: Ramón 
Teixidor. Teatre Poliorama, Bar
celona, 10 de maig.
Com ja vaig dir arran de l’es- 
trena a Monteada i Reixac, és 
un muntatge frese i ágil que 
arriba rápidament al públic gra
des a una interpertació acurada 
i uña bona direcció.— M. R. F.

LA DOLQA DE LES TAPIES de 
Garles Valls. Actriu: Mercé Bru- 
quetas. Teatre Arnau, Barcelo
na, maig de 1983.
Mercé Bruquetas continua pre- 
sentant pels escenaris catalans 


