
Kung Lear, 
un muntatge 

pie de sorpreses 
que transmet amb 
una eficacia total 

la parábola punyent 
de Shakespeare.un congrés internacional de teatre per a Catalunya

per Joaquim Vilá i Folch

És massa aviat per a fer una valorado 
deis resultats d’aquest Congrés Internacio
nal que ha trasbalsat la vida teatral cata
lana de la segona meitat del mes de maig. 
Hem desperar que tot el material de po- 
néncies, comunicacions, debats i conver
ses arribi a l’edició per tal que pugui ser 
llegit, i reflexionat, I els resultats es pu- 
guin aplicar al més aviat possible. De fet, 
l'esperit d’encontre, les sorpreses —posi- 
tlves i negatives— deis grans noms, la 
troballa de propostes suggerents a partir 
deis estímuls més diversos, formen ja un 
teixit prou important per a preveure'n uns 
resultats esperangadors.

Es pot dir de tot, del Congrés. S'hi poden 
fer les critiques més irades i tots els re- 
trets possibles. Així com som, rebentaires, 
és més fácil treure tots els drapets al sol 
que no esforcar-nos a trobar-h¡ tot alió que 
pugui esdevenir positiu i al nostre servei. 
Si bé és veritat que és discutible la imat- 
ge que de cara a l'exterior ha donat la 
Catalunya teatral i que possiblement no 
sha aprofitat al máxim el fet que Barce
lona fos la seu del Congrés, també és ve
ritat que s'ha evitat l'autopropaganda fácil 
1 la demagogia barata. Tanmateix, i en 
aquest món on vivim no deixa de sorpren
de, l'abstenció i la indiferencia han estat 
els trets dominants a l’hora de capitalitzar 
Políticament el fet. La poca atenció que la 
classe política catalana ha dedicat al Con
grés és, possiblement, peí que fa a la 
¡rnatge, alió que li ha fet més mal.

De moment, la part més valorable del Con

grés és la deis espectacles presentáis. 
Entrem-hi.

ELS ESPECTACLES ESTRANGERS

KUNG LEAR de William Shakespeare. Ver- 
sió sueca de Britt G. Hallquist. Dramaten 
d'Estocolm. Música: Daniel Bel!. IMumina- 
ció: Klas Móller. Escenografía i vestuari: 
Gunilla Palmstierna-Weiss. Coreografía: Do- 
nya Feuer. Direcció: Ingmar Bergman. Tea
tre Tívoli, Barcelona, 19 de maig.

L’expectació que provoca l'espectacle 
d'Ingmar Bergman fou notabilíssima. En 
un nivell més primari, l'esquer era només 
el nom del realitzador cinematográfic, peró 
d’altres nivells s'hi afegiren de seguida: 
la sabuda predilecció de Bergman peí tea
tre, el fet que l'espectacle fos un Shakes
peare —un deis poquíssims Shakespeare 
de Bergman— i que d’alguna manera re- 
presentava el retorn de Bergman al seu 
país després d'un exili creatiu; l'interés 
mateix de la companyia, les referéncies 
deis seus muntatges...

I, tanmateix, per ais coneixedors d'EI rei 
Lear, l'estructura dramática del muntatge 
amagava grans sorpreses. A ningú no se li 
ha acudit, per exemple, que el text de 
Shakespeare, tan dur i concís, tan cru i 
cenyit, es pogués presentar embolcallat 
amb una dansa. I que un text limitat a la 
reflexió de tan pocs personatges pogués 
teñir tants actors contínuament presents i 
actius a l'escenari. I com un tractament, 
en aparenta fred i esteticista, pot esdeve

nir tan decisiu per a la creació d’ambients 
i atmosferes. S’ha dit i repetit que Lear 
només pot transmetre la seva forca si es 
pren duna manera realista. Les históri- 
ques interpretacions del personatge sem- 
pre han apuntat cap a aquest sentit. És 
per aixó que sorprén la proposta de Berg
man en veure l'eficácia deis seus resul
tats. Quatre hores d'un espectacle en suec 
podien resultar soporíferes, i en canvi els 
jocs deis personatges quedaven perfecta- 
ment clars i ens arribaven amb tota la 
seva forca les tensions dramátiques. L'en- 
fonsament progressiu de Lear i la lluita 
peí poder resultaven extraordináriament 
próxims.
El plantejament dramátic del Lear es troba 
ja a la primera escena. Per aixó, Bergman 
hi ha fet una introdúcelo —quan el públic 
entra a la sala els actors ja són a l'esce- 
nari— en la qual la música i el moviment 
sitúen l'época, el lloc i els personatges. 
Peró de seguida utilitza la forca de la pa- 
raula, la forca deis silencis I la forca de 
la presencia física deis personatges, deis 
seus moviments i, fins i tot, deis colors 
deis seus vestits. Cada element escénic 
esdevé signe que completa i potencia el 
treball deis actors. I en aquest punt sí que 
Bergman es decanta cap al realisme. Lear 
troba en la interpretado de Jarl Kulle una 
extraordinaria gradado de matisos. Del 
pare felic, que reparteix el poder per com
partir amb més intensitat l’estimació deis 
seus, fins a la infinita desolado final, Jarl 
Kulle baixa imperceptiblement els graons 
duna decadencia inevitable en una inter-



Ingmar Bergman i el "Dramaten*  no són cap casualitat 
per Ramón Cavaller

Estocolm és una ciutat amb una activitat 
teatral fantástica. Si considerem que el 
gran Estocolm té prop d’un milió i mig 
d'habitants i cinquanta-nou teatres, ens 
resultará que és la ciutat del món amb una 
densitat teatral més alta.

A més de les grans institucions: Opera, 
Dramaten, Stadeteater, Riksteater, Mario- 
netten i Parkteater, funcionen una cinquan- 
tena de grups independents, cinc grups 
independents d’ópera i vint-i-cinc grups de 
dansa, per no parlar d’un nombre conside
rable de teatres priváis.

Les institucions suara esmentades mante- 
nen sovint tres o quatre i fins i tot cinc 
sales d’espectacle; així, els escenaris del 
Dramaten són: la sala gran, la sala petita, 
la sala quatre, la sala deis pintors i el 
pavelló Nybro, o siguí que al mateix día 
hi ha en cartellera un petit ventall de pro
postes teatrals que poden anar des d’un 
autor clássic fins a teatre per a infants.

El ballet institucionalitzat es representa a 
les sales de Topera i de Riddarfjárd; altres 
teatres de ballet són el Glashuset i el 
Torped.
Els mims tenen el seu cau al teatre Plaza; 
els titelles, al Marionetten; l’opereta, al 
Sóder, al teatre modernista Oscar i al no 
tan bonic Jarla.

A la capital de Suecia funcionen dues com- 
panyies estables en castellá: el Teatro Po
pular Latinoamericano i el Teatro Sandino, 
que també representa en suec. La compa
nyia The English Theatre representa en 
anglés al Regina i al King’s Theatre. La 
companyia turca Halk Hoyunculari sol re
presentar al pavelló Nybro, que pertany al 
Dramaten. També representen en suec.

A causa de la immigració, els espectacles 
en finlandés, estonia, grec, etc., també so- 
vintegen. L’activitat teatral ocupa milers 
de persones.

Només visitant els grans tallers del Drama- 
ten i Topera, a Hágernás, a uns quilóme- 
tres del centre de la ciutat, un s’adona del 
complicat procés escenográfic d’un mun- 

pretació magistral que troba en els movi- 
ments coreográfics deis comparses la po
tenciado definitiva. En aquest sentit, la 
composició que cada actor fa del seu per- 
sonatge és tot un poema. Cordélia, contí- 
nuament present al desenvolupament de 
l’acció, és un testimoni mut i sofrent que 
augmenta pas a pas la seva dimensió dra

tatge. És un complex d’edificis al costat 
d’uns antics hangars d’aviació, els quals 
s’utilitzen com a magatzems de decorats. 
En aquests edificis, amb els darrers avén
eos técnics, es fabriquen les peces que 
formaran damunt l’escenari la imatge tea
tral: fusteria, tapisseria, terrería, taller de 
pintura, obrador de plástic, taller d’utillat- 
ge, etc. Dins un espai ampie i lluminós, 
amb totes les prevencions contra acci- 
dents, treballen una munió d’artistes i arte- 
sans que mantenen tradicions que el món 
modern va perdent.
Olle Sóderberg, enginyer hidráulic de Tope
ra, em comentava que el teatre suposa un 
repte, és a dir, solucionar problemes de 
tota mena, artístics i técnics. Cada esceno
grafía significa un cálcul de pes, d’inflama- 
bilitat, de color, d’estructura, de duració, 
d’emmagatzematge, de mobilitat, de so, etc. 
Aquesta experiéncia, aquesta ciéncia sem- 
pre al dia dintre d’una societat, és un bon 
negoci, ja que es pot aplicar a sectors no 
precisament teatrals, com poden ser el 
camp de la indústria, el doméstic o l’urbá.
L’art de la Mediterránia es caracteritza peí 
desig de convéncer, d’impressionar o de 
despertar la fantasía (un exemple que poso 
sempre són les fonts monumentals de l’ex- 
posició de Barcelona del 1929). L’art d’Es- 
candinávia es caracteritza peí funcionalis- 
me: els vaixells víkings, que a més de ser 
bells navegaven molt bé, o el disseny in
dustrial, o l’exemple de Texposició d’Esto- 
colm el 1930, en qué Asplund i d’altres 
arquitectes proposaren solucions d’habitat- 
ges higiénics i racionáis.
Si els suecs mantenen l’art de Talia amb 
tanta cura, vol dir que aquest art és fun
cional.
Els catalans podríem aprendre molt de la 
política teatral de Noruega o d’lslándia, o 
de la planificació d’arquitectura de tea- 
tres de Finlandia.
Els pa’ísos escandinaus són petits, amb 
Mengües restringides; per aixó els Pa’ísos 
Catalans podrien aprendre molt d’aquestes 
terres que fa tants d’anys que gaudeixen 
de llibertat.

mática. Goneril i Regan, contrapuntades 
peí joc de les paredes de les seves corts, 
sitúen perfectament la seva posició davant 
Lear. Edmund, pie de forga i vitalitat, se
gur de la seva falsía, sense escrúpols i 
sense por de res. El vell comte de Glou- 
cester, digníssim. I el comte de Kent que 
Bergman disfressa traient-li la perruca i 

els postissos, deixant en primer pía la 
veritat de l’home que segueix l’infortuni 
de Lear. Aquest és un muntatge per po
derlo assaborir una bona colla de vega- 
des, per poder valorar cada crit i cada 
corredissa, el gest arrogant i el gest pro- 
vocatiu, del vermell pie de violéncia al 
marró descolorit i esfilagarsat; i, com un 
joc, anar descodificant tots i cada un deis 
signes que Bergman ha collocat en el 
muntatge per transmetre’ns amb tota l’efi- 
cácia la parábola punyent de Shakespeare.

ROSAS DANST ROSAS. Coreografía: Anne 
Teresa de Keersmaeker. Música: Thierry 
de Mey. Bailarines: Nadine Ganase, Anne 
Teresa de Keersmaeker, Michele Anne de 
Mey, Fumiyo Ikeda. Assistent musical: Pe- 
ter Vermeersch. IHuminació: Bert de Raey- 
mascker. Teatre Condal, Barcelona, 20 de 
maig.

Si en el Kung Lear de Bergman tot era 
codificat al millímetre i a la décima de se- 
gon, Anne Teresa de Keersmaeker també 
ha constru’ít la seva coreografía Rosas 
danst Rosas amb la_mateixa precisió i la 
mateixa rigorositat. Estructures seriades 
d’una métrica estricta es van succeint in- 
interrompudament amb exigéncia matemá
tica. Des de la simple descodificació deis 
moviments d’un gest, fins a la complexitat 
embriagadora d’una serie llarga, les quatre 
bailarines, ara alhora, ara amb curts com- 
passos de separació, arriben, per repetició, 
al paroxisme. De primer, a térra, en silen- 
c¡, les séries són curtes, de gestos quoti- 
dians; després, assegudes en una cadira, 
creixen en complexitat formal; finalment, 
dretes, s’arrisquen a treballar l’espai. Amb 
l’ajut d’un acuradíssim disseny d’illumina- 
ció que suavitza notablement les repeti- 
cions, el grup flamenc aconsegueix una 
realització formal rigorosíssima. Hom pot 
estar d’acord o no amb la proposta d’Anne 
Teresa de Keersmaeker, pero no pot negar 
la perfecció formal de l’estructura i la 
interpretació.

TOUT-BOUGE. Conferéncia-espectacle de 
Jacques Lecoq. Teatre Romea, Barcelona, 
21 de maig.

Cal també consignar en aquest apartat 
Tout-Bouge, la conferéncia-espectacle de 
Jacques Lecoq. A mig camí entre una con
ferencia ¡Ilustrada, un espectacle humorís- 
tic, una demostració de llu’íment, Jacques 
Lecoq demostra la seva facilitat de trans- 
formació, el seu histrionisme, el seu do- 
mini del moviment, el seu gest carregat 
de significació. La seva conferéncia-espec
tacle fou un llarg recorregut per la vida, 
observada amb agudesa i amb un sentit 
crític admirable. La seva visita a Barcelo
na és especialment significativa, ja que 
gent com Albert Boadella, Joan Font, Al- 
bert Vidal o Anna Lizaran han passat per 
la seva escola a París.

LA PRESENCIA CATALANA:
JOAN BROSSA

A més deis espectacles habituáis de les 



cartelleres barcelonines, del Teatre Lliure, 
o del Cyrano de Flotats, el Congrés dona 
pas a tres estrenes a Metrónom —vegeu 
les Notes de Teatre—, una capbussada ais 
orígens del nostre teatre amb la visita 
deis congressistes a La Passió d'Esparre- 
guera, i l’assisténcia a dues de les rea- 
litzacions catalanes que més repercussió 
han tingut enllá de les nostres fronteres: 
els Dimonis deis Comediants i el Pare an- 
tropologic d’Albert Vidal (que realitzá, tam
bé, dues accions prévies a Metrónom).

LA PREGUNTA PERDUDA O EL CORRAL 
DEL LLEÓ de Joan Brossa. Intérprets: En
ríe Arredondo, Conxita Bardem, Lola Liza- 
ran, Mórtica Fatjó, Roger Pera, Anna M. 
Barbany, Jaume Bascu, Rosa Nicolás, Bar- 
tomeu Olsina, Llátzer Escarceller i Mont
serrat Sitjá. IHuminació: Joan Escrichs. 
Gest: Pabel Rouba. Música: Caries Santos. 
Figurins: Pep Duran Esteva, realitzats per 
Toni Langa. Escenografía: Josep Mestres 
Cabanes, realitzada pels Germans Salva
dor, Isidor Bea, Rafael Mora i Joan Sal
vador Collado. Direcció: Hermann Bonnín. 
Teatre Romea, Barcelona, 22 de maig.

El Centre Dramátic de la Generalitat de 
Catalunya havia fet coincidir amb el Con
grés Testrena de l'últim espectacle de la 
temporada. I oferí l'estrena d’un text de 
Joan Brossa, escrit el 1952, La pregunta 
perduda o El corral del Ileo. Deixo de 
banda si la revisió fou o no oportuna i si 
fou prudent o no presentar-la ais congres
sistes. Pero cree que és important que 
aquests textos es puguin conéixer sobre 
l'escenari. Només així podrem refer la 
nostra historia teatral. És evident que 
trenta-tres anys són molts i que l’expe- 
riéncia personal de Brossa, tancada en 
ella mateixa, és feta a les palpentes i tre- 
bailada d’una manera cerebral, sense po
der-la contrastar sobre l'escenari. La seva 
immensa producció teatral és com una 
espiral que s'eixampla a poc a poc se- 
guint el seu propi tra<?.

A La pregunta perduda Brossa se submer- 
geix en les formes teatrals vigents a la 
Catalunya del 52 i n’agafa dos elements 
fonamentals: el llenguatge i el temps. Un 
matí qualsevol d'una familia mitjana és la 
base del seu treball. Brossa en respecta 
la quotidianitat, pero sobre la fotografía 
■nicial comenca un procés de retocs, de 
subratllats, destaca elements, n'amaga 
d altres, i la grisor i la mediocritat deis 
cinquanta se'ns fan presents, embolcalla- 
des amb un indefinible alé poétic. En el 
segon acte, Brossa reprodueix la mateixa 
situació i, en presentar-nos elements repe- 
tits —d’estructura, de moviment, de ten- 
sió, de paraules—, se’ns ofereixen més 
desolats, més patétics. Alió que encara 
tenia sentit en el primer acte se’ns pre
senta buit i absurd, ens mostra la trampa. 
Brossa, pero, fa la tombarella en el tercer 
acte i en un llarg monóleg del marit in
tenta donar-nos la clau de la parábola.

El muntatge de Bonnín respecta la visió 
de Brossa. No ha volgut fer filigranes,

Rosas danst rosas, una realització acurada, rigorosíssima.

sino servir la proposta brossiana recons- 
truint ambients, creant dimes, establint 
tot un teixit de mirades, d’actituds, i, amb 
el recolzament d’una escenografía de pa- 
per, ha sabut trobar l'estética precisa. 
Amb una interpretado fidel i molt ajusta
da, el producte final és d'una qualitat in
discutible. Tanmateix Brossa és el gran 
desconegut del nostre teatre i aquesta re
visió sense cap tipus de suport ni refe
rencia no ha trobat en el públic el ressó 
que mereixia.

Caldria, potser, acabar aqüestes ratlles es- 
mentant Ies exposicions («Tórtola Valen
cia», «Albert Vidal vist per Leopold Sam- 

La pregunta perduda o el corral del Ileo, la grisor deis anys cinquanta 
tocada per un indefinible alé poétic.

só», «El passeig del Teatre Catalá 1929- 
1985», «L’espectade a Barcelona», «Tea- 
tres de l'Africa Negra», «Antropología de 
l’home urbá»), el funcionament de la vi
deoteca teatral o de la filmoteca, el stage 
per a joves sobre la Commedia dell’arte, i 
amb una allusió al comunicat final a favor 
de la llibertat d’expressió i a les conclu- 
sions de cada secció, pero aixó aniria 
molt més enllá de l’espai de qué dispo- 
sem. Que quedi com a dada, a l'espera de 
poder treure i aplicar les conclusions de- 
finitives. Que almenys aquest discutit Con
grés de Catalunya serveixi, sobretot, per a 
Catalunya. — JOAQUIM VILA I FOLCH.

(Fotos: Barceló.)


