B^RCELON'i^, OFF B R O i^ D Wi^. Y
S'ha dit i s'hu rcpctit que niai no s'haviit parlal tant de icatrc coni
ara. Ara que el públic Tabandona, el fenómen teatral, que no pot
existir sense públic, onipic pagines de revistes, amb estudis, intervius, enqucstcs. 1 nicnlre el teatre prol'cssional es niigra, cada
dia una mica niés, paradoxahnent sorgeixen nous grups teatrals.
Que es proposen, que venen a l'cr. en el trist panorama tatrai barceloní, aquests treballadors del teatre, quan rcalment el clima de
la ciutat mes aviat hauria de rebutjar-los.' Durant aquests úliims
cinc anys hem vist apareixer; "La Pipironda", "L'cscola d'Art
Dramatic Adria Guul", "Gil Vicente", 'Teatre Experimental
Cátala", "Bambalinas", "Motor Iber". "Gogo" i ha continuat
la seva tasca r"Agrupació Dramática de Barcelona" que mantenía una brillant trajectoria, des de iy.*i3.
Ouan la crítica barcelonina comenta algunes de les actuacions
d'aquests grups, sol anomenar aquesta produccíó teatral amb
el nom de teatre "amateur", o també, "teatre d'aficíonats", o
"afeccíonats" com seria corréete dir-ne. Sabem pero, que cap
d'aquestes qualifícacions ens expliquen no els propüsils ni els
resultáis d'aquestes l'ormacions teatrals. Tots sabcm el que es
el teatre d'"aficionats" o també dit teatre "amateur", unomenat
així, indistintament, encara que un lleuger matís distingeixi les
dues determinacíons. L'"afící()nat" sol ser algú que vol passar
Festona, i aquesta cstona Tocupa amb la cria del canari, la pesca
amb canya o el teatre. L'"anialcur" en canvi es proposa ser un
entes, un entes en petita escola sense títols académics, ni reeoncixcnicnt públic, pero amb un rigor tant mes apurat com niés
altruista i mancada de linalitat practica és la seva dcdicació.
Pero, i aquesta és la qualitat lonamental que uneix r"afieionat"
o l'^amateur" del teatre. si fan teatre és purament i simplement
perqué els interessa de fer teatre; com, quin teatre, on?. tant se
val. El plaer que r"amateur" treu del teatre és la petita —o gran,
tot es qüestió de punís de vista— embriaguesa de ser a escena
durant unes hores. de preparar aquest plaer durant uns díes, i de
saber-ne la mes absoluta gratiiítal. Ni Tobra representada, ni el
públic que Tescolta. IÍ plantegen el mes miniín problema.
Es evident, dones, que aqüestes agrupacions teatrals que citávem
es troben en unes eircunistaneies deterniinants absoiutament diverscs. Qué els separa, dones, deis propiament amateurs del
teatre? Simplement el propósit. El proptisit d'aquests grups teatrals, en constituir-se, en tant que grups, no era simplement el
de reunir-se per fruir del plaer de ser a l'escena, sino dir alguna
cosa, construir alguna cosa nova en aquests panorama declinant
del teatre barceloní. Potser en rcalitat aportar a aquest públic
evasiu un repertori i una problemática que el teatre professional
moribund no podía o no volia aportar. Un crític barceloiu', en fer
la crítica d'unes de les actuacions d'un d'aquests grups teatrals. va
dir que calia fer una crítica mes severa, mes exigent en parlar
d'aquests actors i directors no professionals. El crític no donava
les raons de la seva major severítat, pero potser no ens seria
difícil de trobar-les, i les raons son que el teatre. l'auténtic teatre
que ja no existeix en el camp comercial, ha anat a parar a les
mans d'aquests grups, que es Heneen a la Iluita amb precaris medís
economics amb actors que es guanyen la vida amb altres pro-
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fessions. que no son el teatre, i amb un propósit delíbcrat que
no és el simple plaer de sortir a escena, ni treurc'n un guany
diari. Cal ser rigorós amb aquests grups, és cert, si també és
ceri que ells son el teatre.
Ens expliquen que en aquell país fabuiós de rAmérica. a New
York, Broadway detenta el poder teatral. Les grans enipreses
teatrals hi confeccionen rcspectacle idoni per a la gran majoria
del públic americá. Broadway fabrica grans productes comerciáis,
de fácil dígostíó, de eonsumació rápida. Al marge d'aqucsta
producció comercial es realitzava un fet teatral, arrisca! i exigent, que s'ha anomenat Off Broadway (Fora de Broadway).
Les xifres dismínueixcn, com si les miréssim amb uns binocics
girats del revés, si ens referim a Barcelona, pero, amb les degudes proporeíons, al marge del teatre comercial, fora del teatre
comercial, Barcelona té el seu teatre. amb la seva problemática,
la seva ambició intel.lectual. la seva ínserció en la historia, la seva
funció social.
L'"Agrupació Dramática de Barcelona" es proposava fer un
teatre arriscat, estrenar autors que l'engranatgc professional no
s'atrevia a presentar, incorporar a la llcngua catalana les grans
obres curopees. La seva. prou llarga. historia es cloía amb la
brillant representació de "l'Opera de tres rals" de Bertolt Breeht.
La seva trajectoria teatral que dirigía en els seus últíms anys.
Frcderíc Roda no niarcava un estil teatral, i la seva programado ecléctica acceptava tots els riscs, aconseguía pero, grácies
al seu impuls que s'eserivissin obres, que es fessin traduecions
exeniplars, que el públic, una petita /.ona de públic revifal,
eonegués obres vigents en el món actual.
El Grup Gil Vicente, que es fundava l'any I9f>0. dírigit per Fclíu
Formosa, es plantejava, com a propósit, d'acudir a la majoria
de! país, obrers. estudiants, nuclis industriáis i de raval. Portar
a aquests nuclis un teatre conipromcs amb la realitat. un teatre
suscitador de problcnics. Els seus nuintatges mes importants ens
donen el contingut de la seva trajectoria: '"L'exccpció i la Regla"
de Bertolt Breclit. "El Retablo de las maravillas" (Adaptaeió)
"Historia de funcionarios" (Adaptado de Txckhof) i "PocsíaDocumcnt" {Poetes alemanys contra la guerra).
L'Escola d'Art Dramatic Adriá Gual. fundada per Rícard Salvat,
es profKJsava, ultra racti\itat técnica d'escola. determinar un estil
teatral que les formules vigents del teatre reclamen. Estil que es
manifestava, no sois en el muntatgc, sino en la manera d'actuar
deis actors, en la utilització deis elements cscénics, en la preparació deis elements neeessaris per a un teatre ¿pie. Deis muntatges teatrals realitzals per Adriá Gual. en destacaríem, sens
dubte, "La Primera Historia d'Esther" de Salvador Espriu, i el
numlatge de "La Pell de Brau" de Salvador Espriu també, primera realitzadó de muntatge épíc amb el text del Ilibre de poemes. Tots dos espectacles sota la direcció de Rícard Salvat.
l.a tasca d'aquests grups continua, encara que hem de lamentar
la desaparició de TAgrupació Dramática i del Gil Vicente. Mentre
el negoci del moribund Broadway barceloní continua, Off Broadway trcu almenys els fruits d'una feina feta amb probitat i
dedícaeíó.
MARÍA AURELIA CAPMANY
quillos! (,por q u é habéis desirosao er
coche así?".
— T a m b é Irobárem un home q u e ens
va dir molt convenc^ut: " N o se preocupen. Y o también soy comunista".
Allá mateix. en sortir de d i n a i , várem
^ Q u c féreu?
Irobar un lletreret sobre l O b d ú l i a que
— Bitixárem del coixc. la mirarem. lordeia: "Ealta
poner en letras m u y
niirem a pujar i seguirem t a n trangrandes: T a m p o c o n o s gusta el suyo".
quila. Al fin;d del viaigc anava rec— T o r n a n l al comportament d e l ' O b ia. E n arribar a les costes del Perelló
dúlia, Ictiiu alguna queixa?
se'ns va trencar la correija del ven^ N i una. És noctámbula c o m n o s tilador que, per cert, és d e pell d e
allres: llásiima q u e d e nít n o dona
vedella a m b u n s dibuixos preciosos.
massa lluni.
I,'Obdulia té la seva categoría!
—Qui gastava mes, l'Obdúlia o vosaltres?
—És hiimil! —dfu t'un.
—É.S sensible! —diu l'allre.
— L ' O b d ú l i a . q u e es beu la gasolina
a litres; nosaltres, en canvi, h e m esEl tercer afegeíx molt filosófic:
ta! de soil. A G r a n a d a mateix. a l'ho—Ciil tractar-la b e , c o m una dona,
lel anonicnt: ''Posada del Santisf mul-'anio del b a r iniervé:
espartería" pagárem por lols quatre.
—Així US servirá d'entrcnament per
un dia i mig, vini duros. Per u n d u quan comenceu a Iraclar-nc.
lo podicm nienjar un pial de "chuCanviem de conversa rápidument.
r r o s " enorme i un exprés a m b Ilet.
—Quins eren els cumenlaris de la
— Q u é és el que mes us ha satisfei del
gent?
viatge?
—El primer va ser el d ' u n guardia
—Granada.
civil q u e , molt educat. e n s va pre^ U n a última pregunta: Quina ha esguntar a quin circ pertanyíem.
tal la máxima veíocital d e l'Obdúlia?
— U n allre, a quina orquestra. El m e s —80 a l'hora, en una baixada. T i n bc) fou en arribar a Sevilla. U n a d o - guérem una clara visió del que será la
na ens va dir horrorilzada: " l ' e r o chiíi del món.

En el caíé " L ' A n j " ens irohem .imb
Parlcm a m h clls.
tres deis iirorItin:Us murinK n u c h a n —Quina va ser la primera pega?
fet el viütge a m b robtlúliji.
—A [a soriida várem adimar-nos q u e
Es iractuva d'arribiir :i Andaliisia, i
lina de les rodes ana va independenl
s'ha aconseguií.
de les allres.
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