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LES ALEGRES CASADES DE 
W1NDS0R de W. Shakespeare. 
Traducció de Josep M. de Sa- 
garra. TAC, de Granollers: Es- 
teve Font, Andreu Ballús, Mont
serrat Cirac, Pere Illa, Eugeni 
Estradé, Enric Ceamanos, Jordi 
Conesa, Pere Eugeni Font, Pep 
Tarrago, Jordi Corominas, Pere 
Pladevall, Santi Sisquer, Silvia 
Gelis, Rosa Puig, Roser Tintó, 
Silvia Esbert, Pep Navarro, Emi- 
li Cuenca i Cese Alexandri. 
Vestuari: Rosa Creuet. Direc- 
ció: Oscar Molina. Cicle de 
Teatre, Granollers, 22 de marc.

«Nosaltres teníem ganes de 
fer un elássie viu. De treba- 
llar un text no gens renyit amb 
l’acció; de divertir-nos perqué 
es diverteixin i de retrobar el 
joc creatiu básic: l'actor i el 
seu poder de suggestió.» Així 
presentava el TAC el seu es
pectable al programa del XII 
Cicle de Teatre de Granollers.

La comedia de Shakespeare és 
una obra d’embolics i astúcies, 
d'enganyats i enganyadors, de 
seductors ridículs i dames ma- 
quinadores fidels ais seus ma
nís menjats per la gelosia. No 
és cap text senzill de repre
sentar; escenográficament i in- 
terpretativament, demana solu- 
cions efectives, no efectistes. 
El primer aspecte s’ha resolt 
duna manera funcional, amb 
una estructura transformable 
—a vegades un xic feixuga de 
moure— que segueix l’estéti- 
ca deis jocs de construcció 
amb fustes. En I’aspecte inter- 
pretatiu, Óscar Molina, mem- 
bre de la Companyia de Josep 
M. Flotats i director del mun
tatge, ha sabut donar ais ac
tors la mobilitat i l’alegria que 
calia, en un estil apropat al 
del Cyrano, salvant les distan
cies. Potser on menys han re- 
eixit és en el protagonista, un 
Falstaff (Esteve Font) amb 
una imatge física molt apro
piada, pero amb una interpre- 
tació coixa per la parquedat de 
registres, tant de veu com de 
nioviment. Ell arrossega un xic 
els altres actors i fa que l’o

bra vagi perdent el ritme ini
cial, alió que la companyia cer- 
cava: -el poder de suggestió 
de Tactor». S’han de destacar 
les dues senyores, Page i Ford 
(Silvia Gelis i Rosa Puig), as- 
tutes i entremaliades com les 
va escriure Fautor. Jordi Co
nesa, en el personatge de Hug 
Evans, té moments cómics 
molt reeixits (llástima que en 
voler exagerar tant Taccent es 
perdin moltes paraules). Els 
altres actors, amb més o 
menys distorsions, complien a 
bastament.

Un deis propósits que anuncia- 
ven, «divertir-nos perqué es di
verteixin» era realment acon- 
seguit. Pot semblar que, a

Les alegres casades de Windsor. 
Damunt el text de Shakespeare, 

un bon treball que desemboca 
en el divertiment cobejat

Ella. La insuficiencia 
d’un muntatge minuciós.

una comédia excepcional com 
aquesta, només cal donar-l¡ 
una petita empenta perqué 
rutlli i el públic s'ho passi bé. 
Cree que no és així. Aquest 
text vol molta feina i dedica- 
ció, i el TAC sembla que les 
ha esmercat. No ha estat una 
feina brillant, genial, pero ha 
estat suficient.
Un bon treball, en definitiva, 
amb petits errors que no fan 
desmeréixer el conjunt del 
muntatge. Dins la mediocritat 
que va presidir tot el cicle, pot
ser aquesta producció del TAC 
sobresurt tant per les seves 
qualitats com pels detectes 
deis altres espectacles.

JORDI GALCERAN

ANNA O LA VENJANQA de 
Manuel Serrat Crespo. Sun-

dyata: Rosa Morata, Ramón 
Teixidor, Josep M. Doménech, 
Josep M. Puig, Xavier Serrat, 
Toni Grané, Lluísa Fernández, 
Lina Cunill i Eugeni Soler. Es-

cenografia. Montse Amenos i 
Isidre Prunés. Vestuari i realit- 
zació de l’escenografia: Cristi
na Martines i Júlia Cambra. 
Banda sonora: Jordi Bonet. Di- 
recció i producció: Mar Targa- 
rona. Centre Dramátic de la 
Generalitat, Cicle de Teatre 
Obert, Alianca del Poblenou, 
Barcelona, 9 d’abril.

Sobre la historia de la mare 
que, durant un judici, mata el 
violador de la seva filia, Ser- 
rat Crespo ha elaborat un text 
que vol ser «a la manera de

Arma o la venjanga.
L’elaboració del document 
no ha atés el to adient.

Valle-lnclán», pero que es di- 
lueix sense resoldre la sorti- 
da. Reelaboracions de les ses- 
sions del tribunal, coráis d’es- 
tructura poética, contrast de ti-


