
Nits blanques. Raflexió sobre la fantasía, la realitat 
i el somni.

Zotal. Un espectacle breu, net 
i efioap.

masoquista, més «art». Malgrat 
aquesta actualització, aquesta 
rentada de cara, tot és pie d’in- 
genuítat, de romanticisme, de 
somnis —de fantástiques fades 
i galants cavallers—, d’illusions 
i de nostálgies, de desigs i de 
frustracions, com sempre. Jordi 
Llop i Rosa Renom tenen feina 
per fer-nos creure alió que 
diuen i, encara més, mostrar
nos tot el procés de canvi i de 
maduració duna nit rera l'altra. 
Un muntatge que, pels qui el 
signen, calía presentar més 
travat.

ZOTAL. Companyia Vitore i 
Gina: Elena Castelar, Enric 
Ases i Manel Trias. Música i 
intérprets: Joan Saura i Oriol 
Perucho. Centre Dramátic de 
la Generalitat, Cicle de Teatre 
Obert, Teatre de i’Alianca del 
Poblenou, Barcelona, 26 de 
marc.

Espectacle frese i viu, pie d’ima- 
ginació, que aporta una bona 
colla d'imatges no gens usuals 
al nostre món teatral. Una de 
les seves virtuts és que apa- 
reix sense pretensions, que no 
estira més el brac que la má- 
niga, i que alió que diu i la 
manera com ho diu están per- 
fectament encaixats. Potser els 
tres quarts que dura l’especta- 

Si creieu que SERRA D’OR fa un paper 
dins del panorama cultural catalá, 

si creieu que és bo que el continuí fent, 
ajudeu-la-hi 

trobant-li nous subscriptors.

'--------------- SERRA D’OR-------'

cle el fan excessivament breu, 
pero tot plegat és ben coherent. 
Ens calen obres d’aquesta ne- 
tedat i d’aquesta eficacia.

DIARI D’UN BOIG de Nicolai 
Gógol. Traducció d’Angels Mar- 
garit i Victoria Izquierdo. Intér- 
pret: Fermí Reixach. Disseny 
de vestuari: Susan Battah. Dis
seny de llums: Ernie Martín. 
Escenografía: Ernie Martín i 
Fermí Reixach. Direcció: Ernie 
Martín. Centre Dramátic de la 
Generalitat, Teatre Romea, Bar
celona, 28 de marp.

El Diari d’un boig de Gógol ha 
estat utilitzat a bastament per 
aquells actors que volen demos
trar la seva valúa. Fermí Rei
xach, després de la seva estada 
de formació i estudi ais Estats 
Units, ens mos'tra els resultats 
del seu treball: un acurat trac- 
tament de la veu, que fa lliscar 
pels registres més diversos; 
una contenció gestual més de
finida i una capacitat d'interpre- 
tació més elaborada semblen 
les línies básiques de la seva 
actuació. Fermí Reixach aconse- 
gueix un exercici interpretatiu 
de primer ordre, que ens dona 
amb la máxima facilitat comu
nicativa el text de Gógol traduít 
amb funcionalitat i encert.

JOAQUIM VILA I FOLCH

LA DESAPARICIÓ DE WENDY 
de Josep M. Benet i Jornet. 
Loles León, Francesc Prades, 
Martí Galindo, Núria Riera, Xa
vier Capdet, Jordi Turró, Pep 
Sais, Andreu Carandell, Caries 
Miras, Nadala Batiste, Teresa 
Soler, Alba Juanola. Ombres i 
fantasies: Juanola-Prades. Músi
ca: Amasdeca, SA. Veus: Isidre 
Sola, Encarna Sánchez, Antoni 
Crespo. IHuminació: Martí Ca
bra. Coreografía: Maria Rosas. 
Escenografía i vestuari: Josep 
Massagué. Direcció: Jaume Vi- 
llanueva. Centre Dramátic de 
la Generalitat, Sala Villarroel, 
Barcelona, 13 de marp.

La desaparició de Wendy és, 
sobretot, un text suggeridor. 
Escrit el 1973 com una mena 
de resposta a Berenáveu a les 
fosques, l'estrena de la qual 
assolí poc éxit de crítica en un 
moment en qué «el realisme 
no estava de moda», és fona- 
mentalment influida per l'Espriu 
de la Primera historia d’Esther. 
Benet hi planteja, gairebé no- 
més suggerits, un seguit de te
mes recurrents en el seu tea
tre: la lluita entre formes de 
vida racionáis i irracionals, la 
insatisfacció humana, l'intent 
dañar més enllá i d’entendre 
la vida, la covardia.

En Ventafocs és un nen que, 
després d'haver observat i jut- 
jat l’amor, els jocs, leseóla, els 
pares i el món deis adults, pren 
la decisió de no créixer, quan, 
en realitat, la seva infancia ja 
ha quedat lluny, enrera en el 
temps. En Ventafocs - Peter Pan 
s’entesta a negar-ho, i aquesta 
és la seva tragedia, la del mar- 
ginat que com a únic premi obté 
la soledat i que finalment s'em- 
marca dins el món del teatre.

L’obra és complexa, vessa 
d’imatges i permet que, a Cho
ra de muntar-la, la imaginació 

corrí per camins molt diversos. 
Jaume Villanueva ha pres un 
camí insegur, pie de risc i amb 
massa revolts. Villanueva ha 
embastat un muntatge, pero no 
I’ha cosit; ha unit molts retalls, 
pero no ha arribat a fer un ves- 
tit, i a la segona estrebada les 
costures cedeixen. Ha donat 
massa importáncia a la música, 
que sovint destrueix l'ambient; 
s’ha equivocat en l'elecció de 
Loles León, que distreu de l'ac- 
ció i no entra en el seu paper 
fins al final, quan ja és tard i 
no hi ha manera de creure-se-la, 
i sobretot s’ha equivocat fent 
un muntatge tan absolutament 
personal que arriba a oblidar el 
món que suggereix l’obra. La 
barreja de sensibilitats del di
rector i de l’autor, present en 
tot muntatge, en aquest cas 
s’ha convertit en una lluita en 
la qual l'únic perdedor és el 
públic, que no arriba a copsar 
tota la complexitat de l’obra.
Ara bé, si intentem posar-nos 
en la pell d’un espectador que 
s’acosti a l'espectacle sense 
conéixer préviament el text de 
Benet, la cosa pot canviar, i les 
qualitats que sens dubte té el 
muntatge sobresurten molt més. 
La desaparició de Wendy és un 
espectacle amb una gran dosi 
de creativitat, en cap moment 
avorrit, amb una escenografía 
molt adequada a les intencions 
del director, amb gags molt ben 
trobats, sobretot els de Xavier 
Capdet (Robert/Winnetou), amb 
una Teresa Soler que omple el 
personatge de Wendy amb una 
certa crueltat a la primera part 
i un lirisme gairebé mágic des
prés. I, per damunt de tothom, 
un Martí Galindo (Ventafocs- 
Peter Pan) antológic que broda 
el seu paper en una obra que 
sembla feta a la seva mida i. 
el que és més important, mal 
no cau en el defecte d’aprofl- 
tar-se'n.



Diari d’un boig. Un exercici interpretatiu 
de primer ordre.

La desaparlció de Wendy. El muntatge no prou polit 
d’un text suggeridor.

Per tot aixó val la pena acudir 
a la Sala Villarroel, tot i que 
no podem evitar de pensar en 
alió que l’espectacle hauria po- 
gut ésser i no és. — JORDI 
GALCERAN.

CICLE DE TEATRE
DE GRANOLLERS
El XII Cicle de Teatre de Grano
llers s’obrí el dia 23 de febrer 
amb el veredicte del XIV Premi 
de Teatre Granollers, Memorial 
Gregori Resina. El jurat format 
per Joan-Anton Benach, Jaume 
Fuster, Frederic Roda, Joaquim 
Vilá i Folch i Manuel Clot acor
dé no concedir el premi des
prés d'haver llegit i considerat 
les obres presentades.

El diumenge 24 de febrer, el 
Grup Entreacte dirigit per Ro- 
bert Torres presenta Fe de ra
les de Jaume Serra i Fontelles. 
El programa de má ens informa 
que l’obra tracta de la repres- 
sió: «Carnestoltes en quares- 
ma. Els cinc comediants están 
tristos. Ha arribat la quaresma 
i tot el que ella duu: bacallá 
sec i arengades (sinónims 
d'abstinéncia i repressió). Peró 
encara els queda una sortida, 
ni que siguí només per una es- 
tona: comengar un joc carnava- 
lesc i oblidar la seva condició 
de pobresa.» Jordi Resina escri- 
via a «Placa Gran»: «Amb un 
text complex, i malgrat l'esforg 
interpretatiu, l’obra no va con
vencer ni satisfer gaire el pú- 
blic assistent.»

La Fura deis Baus presenta el 
dissabte 2 de marg una de les 
seves Accions a la zona Roca 
Umbert. A «Plaga Gran», Jordi 
Resina comentava: «Durant una 
hora llarga, van sotmetre les 
cinc-centes persones assistents 
a una tortura psicológica i audi
tiva; mitjangant situacions de 

xoc, espectacularitat visual, so 
violent i directe, efectes plás- 
tics i pirotecnia, van arrossegar 
l'espectador a situacions límit 
amb el seu anomenat teatre 
d impacte. (...) Accions és de 
difícil classificació, no es pot 
comparar. (...) Mentre que uns 
deien que era el deliri, altres 
explicaven que era un malson.» 

El dissabte 9 de marg Vitore 
i Gina presentaren el seu Zotal 
que ja queda comentat en un 
altre lloc d’aquestes págines. 
I Opal Teatre, el diumenge 10, 
oferí Óbit, un espectacle de 
mim construí! amb un enfila!! 
de sketches molt rudimentaris 
que no tenien la qualitat míni
ma exigible en un cicle com el 
que comentem.

Aquest baix nivell continua la 
setmana següent, 16 i 17 de 
mar?, amb la participació del 
Teatro del Borne amb Estrella 
invitada i de Cruella de Vil amb 
Avui no dormirem a casa, res- 
pectivament.

Els últims espectacles del Ci
cle foren el muntatge de Les 
alegres casades de Windsor 
peí Tac de Granollers, que co- 
mentarem amb més detall el 
mes que ve, i la visita del Thea- 
tre Zíngaro amb el seu espec
tacle de circ.
De cara a noves edicions del 
Cicle caldria un replantejament 
de la programació, ja que en- 
guany hi ha dominat en excés 
la mediocritat i ha perdut aque
lla imatge de mostra que havia 
tingut en edicions anteriors.

J. V. F.

VARIA
LINDSAY KEMP
A GRANOLLERS

Del 12 de febrer al 17 de marg, 
el Cercle Cultural de la Caixa 

de Pensions de Granollers pre
senta una exposició de dibuixos 
de Lindsay Kemp que tenen una 
relació directa amb els seus 
espectacles. Xavier Fábregas 
apuntava al programa: «A tra
vés de la dansa immóbil deis 
seus quadres, Lindsay Kemp 
prossegueix la recerca de les 
identitats. A vegades de la pro
pia identitat, com en aquest 
autoretrat des don ens mira in- 
sistentment, tal com ho feia la 
Divine de Flowers; a vegades 
des de les metamorfosis estan- 
tissés, cóm aquests éssers en
trevistos un moment grácies al 
trac, peró que sabem que, així 
que deixem d’aguaítar-los, es 
deformaran en la laxitud de les 
corbes.»

«CURIAL E GÜELFA» 
AL TEATRE REGINA

Josep Parés ha donat en repre- 
sentacions continuades en un 
teatre comercial el seu muntat
ge sobre Curial e Güelfa que 
fá ja témps que dona a conéi- 
xer per escoles i davant públics 
juvenils. Ell sol, amb les més 
variades técniques dramátiques, 

A Granollers,
Estrella 
invitada 

peí Teatro 
del Borne.

des de la interpretació directa 
o amb máscara fins a titelles, 
ombres i ninots, aconsegueix 
d'explicar-nos una de les nos- 
tres histories clássiques menys 
conegudes.

MOSTRA D’ESPECTACLES 
INFANTILS DEL PAÍS BASC

Al Centre d’Espectacles per a 
nois i noies deis Lluísos de Gra
cia, que coordina el Grup U de 
cuc, ha tingut lloc durant el mes 
de mar? la Primera Mostra 
d’Espectacles Infantils del País 
Base. Els espectacles presen
táis han estat els següents: 
Marratxo de Peter Roberts (2 i 
3 de marg), espectacle de mim; 
La leyenda del dragón payaso 
(9 i 10 de mar?) peí grup tea
tral Eterno Paraíso; El mundo 
de los hermanos Valentín (16 i 
17 de marc) peí grup de teatre 
Tarima; Porpol Teatro presenta 
l’espectacle de pallassos La pa
red (23 i 24 de marc) i el cicle 
acábá amb l’espectacle de tite
lles Erreka Mari del grupo Txo- 
txonguillo (30 i 31 de marg).

J; V; F.
(Fotos: BarcelóJ


