
L’estrena  a la setena regiô de
1’Olympic  Man  Movement,  el
darrer  muntatge  cL’Els Joglars,
diurnenge  a  dos quarts  d’il  del
vespre  a  la  Plaça  del  Forn  de
Berga  (dins  dels  seus X  Festi
vals  d’Estiu  de  Teatre)  j la  re

-    presentaciô  a  Manresa  d’El
més  feliç dels tres9 que  posa  en
escena  el  grup  de  Teatre  de
l’Orfeô  de  Sants,  demà  a  un

iquart  d’il  a  Manresa,  com  a
segona  sessiô dcl programa  tea
tral  de  les  Festes d’Estiu  de  la

capital  del Bages, sôn sens dib
te  els dos pois de màxima atrac
cié  quant  a  espectacies  per  a
aquest  cap de  setmana.  L’un a
l’aire  iliure,  l’altre  en  recinte
•tancat;  Albert  Boadella  j  Jau
me  Melendres,  respectivament;
crîtica  social  enfront  del  vode• vil entorn  de la burgesia  dei se
gie  passat.

Reflexié  futurista
La  critica  de  Nova  York  ha

•  estat  unànime davant  l’origina

funcionar  e! 1975. El més  feiiç
dels  tres  és e! seu muntatge  nô
mero  tretze.

Eugene  Labiche  ès  un  dra
rnaturg  dcl segle XIX  que revi
talitzà  un  gènere  sovint  consi
rat  menor com és ci vodevil,  tot
creant  uns muntatges  que per la
seva  concepciô,  visualitat  i
piantejaments  no sôn  pas gaire
ilunyans  de  i’actual  concepte
de  l’espectacie  teatral.  El  sub
jecte  principal  ciel seu teatre  és
laburgesia  contemporania  s
especialment  en obres com  Un

barret  de  palia  d’Itàlia  o  Ed

litat  del  trebali  escènic  de
Boadella-Joglars  esmerçat  a
Olympic  Man  Movement.  De
fet,  dues  setmanes  seguides  al
Teatre  de  la  Marna  a la ciutat
dels  gratacels  és  prou  elo
qùent.  Des d’una  visiô futuris
ta,  Albert  Boadella dirigeix una
crjtica  a  la  societat,  afermant
se  en posicions de càire dictato
rial  i feixistes de  forma  combi
nada  amb  l’activitat  esportiva.
Una  societat  que  ara, ja,  estem
construint  cara a un  futur  en cl

viatge  de!  senyor  Perrichon,
l’evocaciô  de la  quai  no  ès pas
exempta  d’una  certa  visiô crjti
ca,  si més no quant  a la seva in
capacitat  per assumir  les  inno
vacions  i les noves  caracterjsti
ques  que va prenent  la societat.
Labiche  va  néixer  a  Paris  cl
1815  i va morir  cl  1888.

•  Segôns  la  critica,  un  deis as
pectes  més  a  tenir  en  compe
d’El  més feliç dels tres ès i’esce
nografia,  la  quai  és  basada  en
un  seguit  d’eiernents  cbàssics
perô  aporta  una  netedat  deta
il(stica  i  un  equilibri  no  habi
tuais  en aquesta  mena de  mun
taiges.

que,l’afany  merament  competi
tiu,  on  els valors  intel.lectuals
no  tindran  cap  importància  si
no  van  acompanyats  d’uns  va
lôrs  fjsics,  aixi  com  la  cultura
passarà  a  ser un  element  deca
dent,  no  sabem on ens menarà.

Per  a  Boadella,  Oiympic
Man  Movement  és un  revulsiu
que  ha  de  servir  per  desencan
tar  i’espectador,  fer-b  sortir  de
la  seva passivitat  i pessimisme.
Si  aquest  no  reacciona,  assen
yala  l’autor,  realment  ès  que
està  moit  aclaparat  perquè  el
revulsiu  és  autènticament  vio
lent.

Tercera  obra  en  aquesta
linia

Cal  recordar,  com un fet  bis
sagra  en  la  linia teatral  seguida
pci  grup  (de  la  formaciô  del
qual  s’en celebra,  enguany,  el
vintè  aniversari),  i’empresona
ment  j  exili  que  pat iren  els
membres  d’Els Joglars arran de
l’obra  La  Toma,  amb  l’àmplia
campanya  pro-liibertat  d’ex

•  pressiô  subsegflent.  El  primer
muntatge  que  emprengué Boa-.
della  després  de  la  polèmica
obra,  encara  estant  a  França
(M-7  Catalônia), encetà ja  la ii-
nia  futurista  que,  des d’una  ai
tra  vessant,  esmerçà  també  a
Lae  tius  j,  finalment,  arribant
a  una  cota  bastant  alta,  també
a  Olympic Man Movement.

Vint  anys
d’expressiô

Estrenada  a  finals  de
l’any  passat  a  Alacant,
Olympic  Man  Movement
es  troba  en el terme de vint
anys  d’expressiô.  Tot  un
trebail  cada  végada  més
abocat  cap  el propi  home,
va  ascendint  en interès  des
de  l’actuaciô  de  mim  dels
primers  deu  anys  fins  els
darrers  muntatges  futuris
tes.  Mentre  ara  la  preocu
paci&  fonamentâl  ès  l’ho
me  quant  a  membre  d’una
civilitzaciô  futura  (no  es
tractà  doncs  d’una ciència
ficciô  desarrelada  de  l’en-
tom;  potser  res més arrelat
a  la  nostra  realitat  que  un
M-7  catalônia,  per  posar
un  exemple) en trebalis  an
teriors  es tractava  de  dife
rents  apectes  de  l’home,
potser  menys agressius que
els  presentats  ûltirnament
perà  dels que formava  part
inherent  el  propi  especta
dor,  fins  arribar  a  envair,
amb  eF propi  escenari,  el
suposat  espai  d’aqueil,  el
pati  de butaques,  en  l’obra
AIia.s  Serrallonga.  Es  aixj,
i  amb  el  domini  total  del
cos  com  a  eina  dramàtica
de  primer  ordre,  la investi
gaciô  formai  adient  a  cada
cas  a  partir  de  les  llnies
mestres  traçades  per  Boa
della,  côm  es  pot  explicar
el  ressè  internacional  del
grup.  Treball  constant  i
esforç  d’irnaginaciô.  Ara
ja,  Els Joglars tornen  a ser
a  punt  de recluir-se a la cû
pula  de Pruit.

Ningii  no  diria  que  e! teatrè  é  en  crisi si s’hagués d’opinar  per  les
nombroses  representacions  (vegeu agenda)  que el mes  d’àgost ha  dut  aIs

nostres  escenaris j a  les nostres  festes.  L’espectacle en viu  constitueix,
com  en setmanes  anteriors,  la  possibilîtat  de  sortida  cap  a la  creaciô

artîstica,  intel.lectuai  î,  per  què no,  humoristica.

Lesfestesd’estiu,bennodridesdeteatre

Els  .Joglars fan  memôria  del  futùr

1anresà:
“lEi  més fdllç deis tres”

El  sués feiiç  dels tres  (dernà,
a  un  quart  d’il  a  la  Sala  Ciu
tat)  és un  vodevil a  través  del
quai  Jaurne  Melendres,  el  di:
rector,  ha  sabut  captar  l’esperit  L’autor
de  i’autor  de  1’obr.,  Eugene
Labiche.  Un  vodevii  és  una

•peça  teatral,  cômica,  lieugera
plena  de  situacions  embolica
des,  sovint  amb  les  relacions
sentirnentals  com S protagonis
tes.  Aixô  és en  da:rrer terme El
més  febiç dels tres,

L’obra  és  escenificada  pci
Grup  de  Teatre  de  l’Orfeô  de
Sants,  presentat  jdblicament
l’any  1973,  tres  anys  despr&
d’haver  format  l’Escoia  dci
niateix  nom,  la quai deixaria de


