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La formació de l'actor, en crisi 

Alumnes de rtnstitut de Teatre de Barcelona durant uns exercicis {Foto Barceló) 

Hi ha hagut èpoques, certament 
felices, en les quals un actor sabia 
amb seguretat les passes que havia 

de fer per tal d'aprendre el seu ofici. 
Després, la seva capacitat interpreta-
tiva, o la seva habilitat per grimpar, 

Pels voltants de l'escenari 
X FESTIVAL OE TEATRE EN SITGES, - Aquest vespre, a tres quarts de 

deu comença el X Festivai de Teatre de Sitges amb la presentació de Senor 
Presidente. segons la novel·la de Miguel Àngel Asturias, pei Grup Rajatabla, 
de Caracas. La representació tindrà lloc al Cafè d'Estiu del Casino Prado. 
Les pròximes representacions són les següents; Dissabte, tarda a les 4: Se-
nor Presidente; a les 6,30, al Teatre Prado, Os velhos no deben de namofar-
se d'A. R. Castelao, pel Teatro Circo de Artesans, de La Corunya; a les 10.30 
del vespre Carlismo y música celestial de Francisco Larainzar, pel Lebrel 
Blanco, de Pamplona (Teatre Prado); a les 12 del migdia, La inundación; per 
l'Escuela de Mimo, de Buenos Aires, a la Piscina Municipal M. Teresa. Diu-
menge, tarda, a les 4, i vespre a 2/4 de 8 Senor Presidente. Nit: Oferiment 
de! Festival pel seu president, senyor Ventura Gassol; a ies 10.30: El Petit 
Princep d'A. de Saint-Exupéry, pel Gall Groc, de Sitges (Teatre Prado). Di-
lluns, a 3/4 de 10, Crònica de un secuestro. de Mario Diamant, pel Grupo 
Buenos Aires, de Barcelona (teatre Prado); nit, a 1/4 de 12, recital de Cipe 
Linkowsky (Teatre Prado). El festival continuarà fins al dia 23, i oportuna-
ment informarem del programa, que ofereix una gran varietat. Durant el 
transcurs del Festival serà fet públic el veredicte del premi Santiago Russin-
yol al millor text de teatre, i el del premi Artur Carbonell, al millor espectacle 
teatral. 

TERRASSA: MALA INFORMACIO La passada setmana donà vern des 
d'aquesta pàgina una notícia que resulta falsa: l'estrena pel Centre Dramàtic 
del Vallès Occidental, a Terrassa, d'un muntatge basat en Romeu i Julieta de 
Shakespeare. Després d'ésser ajornat hom ens havia assegurat que l'estrena 
tindria efecte divendres, dissabte i diumenge passats: però l'estrena tampoc 
no es produí, si bé cap nota no ens fou facilitada a fi que poguéssim rectificar 
a temps. Com que comunicar amb el Centre Dramàtic del Vallès Occidental 
resulta molt difícil, en el moment d'escriure aquestes notes ignorem si el Ro-
meu i Julieta terrassenc han passat ja la seva frisança, o si encara ha de 

' començar a viure-la. Conclusió: de vegades hom es queixa que el públic no 
va al teatre, però n'hi ha d'altres que diuen que és el teatre qui no va al públic. 
En resum: el problema d'organització cal que estigui resolt si pretenem 
d'assolir una vida teatral mitjanament estable. 

ENLLAÇ COMUNICA. - Hem rebut la setena comunicació d'Enllaç, enti-
tat promotora de recitals de cançons, representacions teatrals i espectacles 
d'animació. Enllaç fa cins anys que treballa i a l'apartat Què pretenem ens 
diu: Donar les eines per a mobilitzar la majoria del poble, sobretot el joveht, 
en una acció cultural creativa, fent tots plegats un esforç d'imaginació per 
tal de trobar, ara, noves formes d'autèntica dinamització cultural. Crear 
unes bases de control popular de la cultura que freni d'una vegada per sem-
pre l'alineació cultural i nacional dels Països Catalans. Donar una especial 
atenció a les comarques, intentant equilibrar la desigualtat cultural existent 
en relació amb Barcelona». Per a posar-se en contacte amb Enllaç hom pot 
escriure a l'Apartat 85 de Ripollet, o bé telefonar al 692 51 82, de 10 a 14 i 
de 17 a 21 Diumenge, dilluns al matí i dissabte a la tarda no hi són. 

ATEMPTAT CONTRA MARX I BAKUNIN. - L'editor Oscar Tusquets 
publicà en els seus «cuadernos infimos», el setembre del 1976 un guió 
radiofònic eès per la BBC de Londres l'octubre del 1962. Aquest guió de 
Maurice Granston fou publicat immediatament després de l'emissió (desem-
bre 1962) a la revista «Anarchy» de Londres i va ser traduït per Josep Peirats 
(1963) per les edicions Umbral de París. La idea és interessant. L'autor. Mau-
rice Granston, inventà un diàleg entre Bakunin i Marx en un esforç per aclarir 
ies posicions iedològiques de tots dos personatges i dibuixar-ne els límits. Es 
tractava d'enfrontar en 

els aspectes més conflictius el comunisme i l'anarquisme i situar clarament 
les dues actituds. 

Aquest diàleg, que Tusquets ja distribueix en una tercera edició, ha estat 
trossejat per Damià Barbany responsable de la direcció de l'espectacle 
Marx-Bakunin que es representa al Diana- el qual ha tallat qüestions tan 
importants i decisives com l'eslavisme de Bakunin. el principi d'autoritat, 
l'Estat, el concepte de proletariat, leducació. l'economia, l'irracionaiisme.... 
ha introduït, com a presentació, el text deia contraportada, hi ha afegit rates, 
vodka droga i un bon tros del Tenorio i ha canviat Constantine. Se'n podrien 
dir moltes coses d'aquest muntatge, però val més que no busquem, els cinc 
peus a un gat que probablement no n'ha tingut mai cap. Penso que amb un 
muntatge tan desencertat el millor que es pot fer és tirar-hi terra a sobre. 

el feien anar més ançà o més enllà 
dins els esglaons 'de la professió. 
Però això ja era una altra història. 
Els manuals d'interpretació que ens 
han pervingut de l'època romàntica 
són un exemple ben clar del que 
acabem de dir: l'actor havia d'ésser 
una mena de volcà a punt d'explotar, 
calia que sabés fer girar les ninetes 
dels ulls, que sabés sacsejar la carn 
com si estigués feta de flam, o que 
sabés exhalar uns sospirs fondís-
sims capaços de ventilar l'última fiia 
de butaques. Cada companyia era 
una escola d'interpreació. L'aspirant 
a actor hi ingressava en els llocs més 
humils, i enava pujant de categoria a 
mesura que quedaven llocs vacants. 
Podia, fins i tot. especialitzar-se: ga-
lant, actor còmic, característic. O: 
dama jove, còmica, característica. 
Etcètera. 

Amb la renovació que el teatre eu-
ropeu experimentà a final del XIX les 
coses començaren a canviar. I a 
complicarse. No existeix ja un «estil» 
indiscutible d'interpretar. Hi ha 
tendències, hi ha escoles. O, per dir-
ho d'una manera més precisa, hi ha 
dramatúrgies diferents que conviuen 
alhora i que consideren el teatre des 
de diversos angles. Algunes, fins i 
tot, no es posen d'acord sobre què 
és el teatre. I hom comença a parlar 
d'espectacle, a fi de donar a les pa-
raules un sentit més ampli i no picar-
se els dits. 

L'eclecticisme del moment actual 
crea entre nosaltres problemes inde-
fugibles a l'hora de plantejar-nos la 
formació de l'actor. Són uns proble-
mes que no podem ignorar, que ca-
da dia ens trobem a l'escenari. Què 
vol dir ensenyar a actuar, si abans no 
hem fet la tria d'una dramatúrgia? O, 
com a mínim, ens hem posat d'acord 
sobre una sèrie de conceptes bàsics. 
Perque allò que el futur actor ha 
d'aprendre són unes tècniques, i la 
tècnica és sempre una cosa «al ser-
vei de». Si no tenim en compte un 
grapat de qüestions prèvies podem 
anar a parar a un atzucac, a l'absurd. 

Allò que avui aprèn un senyor que 
ingressa al Teatre Laboratori de 
Wroclaw i es posa a les ordres de 
Grotowski té ben poca cosa a veure 
amb allò que aprèn un altre senyor 
que ingressa a la Comédie 
Française. I, si els escoltem, tots dos 
ens diran que volen ésser actors. 
Problament, cap dels dos no ens 
enganyarà, però és segur que parlen 
de feines distintes. Com que entre 
nosaltres, sempre més prudents, les 
coses no han arribat a aquest punt 
de divergència, poden semblar-nos 
menys evidents. Aquí tenim uns 
grups que han pres una opckió, que 
han triat una dramatúrgia, i que tre-
ballen d'una manera coherrent, cada 
un segons els seus interesos: Els Co-

A propòsit ds «Leonci i Lena» 
el meu gran desavantatge l a la vegada el me» gran avantatge 

és, penso, que m'estimo estima- la cottora» i que Büchner se 
restimava enormement, i que fina la poca edat que tenia l'autor quan 
va escriure Leonci i Lena, i qua, par tant, p m tm i r la gosadia de senti-
me demiürg i intentar donar vida a aquest taH» (Lluís Pasqual: «Notes 
de lectura i muntatge») 

Vet aquí ei problema de sempre: que ai la etffcwa pot esdevenir 
revolucionària, que si to cultura és un fet burgès, que al qualsevol 

i «atoi l fal i inte-
Uute Pasqual es 
text <fua revolu-

Un revolu-
b s i par al tema 

ds la 

paradoua sevtat ai ccm-
aagoixat, que fes eontras* 

fàcil de fer entendre 

qüestió que entri a formar part del I 
grat immediatameni ai món ds I 
decanta decididament per Is < 
cionari. D'un revokuyonart 
cionari decebut que, malgrat tot,1 

més s desesperançat La 
Lluís Pasqual podia haver i 

cepte. Es a dir, fent un muntatge 
amb ies paraules de Büchner. Era la i 
la decepció de l'autor i l'amarga ironia de la seva proposta. Lluís Pas-
qual, però, es decanta decididament per la cultura. I porta fins, a 
l'últim extrem els propòsits de Büchner: «Fa Pobra més bella del 
món». I dóna la mà a les imatges de Fabià Puigserver i als sons que de 
Bach a Mahler H proporcionen tots els músics entestats ea Pobra be-
lla. I fent un salt de més de cent quaranta anys, George-Lluís Pasquat-
Büchner ens dóna l'obra revolucionària. Ara, que ja tornem de tot. 

«I després ens ajurem a l'ombra i pregarem perquè Déu ens conce-
deixi bons rostits, figues i melons, veus melodioses, cossos de bellesa 
clàssica i una religió còmoda». ( Paraules de Valeri al final de l'obra) 

Leonci i Lena viuran en una il·lusió feta «de ies flors, els capolis i els 
fruits», amagats «entre roses i violetes, entre tarongers i llorers». Tota 
l'exaltació, tota l'efervescència romàntica de Lena i Leonci, tota la fe-
licitat ja conquerida es diluirà amb les paraules de Valeri, dites en ei 
mateix to i, en canvi, remotament distants, lúcidament allunyades. 

Tota la bellesa de la gespa i els arbres, de l'aigua i les flors, dels ba-
rrets i els paraigües, de les notes del quadern d'Anna Magdalena i del 
dibuix del vol de les fulles seques, tota la bellesa, en fi, del muntatge 
es diluirà amb les paraules de Büchner, dites en el mateix to i, encara 
que llunyanes en el temps, lúcidament properes. 

moltes vegades (el prestigi d'una obra) implica una propietat ab-
soluta, en mans de crítics, directors, actors i altres exemplars del bes-
tiar teatral. Implica que moíta, massa gent, es pot sentir propietària 
absoluta de la veritat de l'obra 

(Terenci Moix, text del programa de mà) 
Si les puntes de l'obra són llegades de manera ben estreta, si cada 

un dels elements que la componen són amarats del mateix sentit, si 
ens trobem amb un muntatge absolutament coherent, l'espectador 
lliure no dubta ni un moment a deixar de banda la seva veritat de 
l'obra i acollir, amb tot el respecte, la nova proposta. Moltes vegades 
els dogmes sobre obres i autors neixen de les incongruències de les 
seves factures. Massa sovint veiem disfressar-se la impotència de 
presumpció i és ben escassa, entre nosaltres, la humilitat teatral. Vet 
aquí la llibertat de l'espectador, del crític; oblidar el prestigi de l'obra, 
mirar-la i sentir-la amb tota nusesa i recoreconèixer, pas a pas, la ve-
ritat que se li dóna. La veritat de la flama serena i no el miratge i 
l'enlluernament de l'artifici pirotècnic. 

JOAQUIM VILA I FOLCH 

mediants. Els Joglars, el Teatre Lliu-
re. I potser algun altre de professio-
nalitat i, per tant, de consistència 
menys rotunda. La resta, però, es 
mou enmig d'un desoncert perillosís-
sim, i els resultats estar a la vista. 

Un actor format en les escorriales 
del romanticisme - i en queden de 
prou notables entre les generacions 
més grano- no pot indorporar-se a 
un muntatge èpic sense que se senti 
insegur, perquè el seu ofici no ser-
veix per al que li demanen. O al con-
trari: agafeu un dels comediants» i 
convenceu-lo (que no podreu) de fer 
un paper ben curt en una comèdia 
noucentista. Serà incapaç de sortir a 
l'escenari i de dir: «El te amb pastes 
és servit», amb un mínim de 
decòrum. Perquè per a ell, dir això, 
si més no dir-ho seriosament, no té 
cap mena sentit. No s'ho ha plan-
tejat mai. 

Moltes vegades les contradiccions 
no són tan flagrants. Però no impor-
ta. Les vacil·lacions es produeixen i 
l'espectacle de moltes companyies 
catalanes que no aconsegueixen una 
coherència interna és moneda co-
rrent. I no poden assolir la 
coherència perquè llurs components 
no han decidit encara una opció. 
Dins aquest quadre general cal si-
tuar la gestió pedagògica de la nos-
tra màxima institució del ram, 
l'Institut del Teatre de la Generalitat 
de Catalunya. Enguany, els exàmens 
d'ingrés han consistit a fer recitar un 
monòleg a l'aspirant d'alumnes. En 
alguns casos, hom-no ha pregi/ntat a, 
l'aspirant a matriculat què havia fet, 
quins eren els seus interessos. L'ha 
escoltat recitar uns minuts i ha dicta-
minat que no ere digne de rebre els 
ensenyaments de les prestigioses 
personalitats de la casa. Sense cap 
més explicació. 

Davant la complexitat de la vida 
teatral catalana, cada cop més rica i 
diversa, les posicions «sàvies» em 
semblen molt perilloses. Tanmateix, 
em ve a la memòr ia l ' exemp le 
d'Eugenio Barba, que en ésser rebut-
jat com a un professor de la Reial 
Acadèmia d'Art Dramàtic d'Oslo va 
demanar la llista dels alumnes que 
havien estat tombats als exàmens 
d'ingrés; i a partir d'elis va constitujr 
el nucli originari de l'Odin Teatret, 
que avui és una de les companyies 
amb més personalitat i amb una vo-
luntat més gran d'investigació de tot 
el m ó n . A q u e s t a s i t u a c i ó 
-corporacions «instal·lades» i movi-
ment undergound- sembla lògica i 
fins i tot pot resultar saludable. Sem-
pre que els «instal·lats» representin 
la continuïtat d'una tradició viva. 
dinàmica, capaç de transformar-se 
encara que sigui a un ritme més lent 
que el dels grups experimentals; ara. 
si «Is «instel.lats» s'encarcaren, 
s'arrapen a llurs butaques i esperen 
que hom els passi de tant en tant el 
drap de la pols, que no es facin gai-
res il·lusions: avui, de gent disposa-
da a treure la pols, n'hi ha ben poca. 

En el moment actual cal ésser re-
ceptiu. I, en el terreny de la pedago-
gia teatral, cal mantenir el ventall 
ben obert a fi, que ('alumne, 
prèviament orientat, pugui fer ell ma-
teix la seva tria. Sempre hi haurà, és 
clar, unes zones que cauen «més 
enllà», que una institució lligada a 
uns mètodes acreditats i a uns hàbits 
no podrà cobrir. Però la institució no 
pot ignorar aquestes zones que li 
són externes. Si algú vol passar-hi, 
l'ha d'ajudar a fer-ho. Sense «vade 
retros». Amb gentilesa. Només així la 
seva existència serà justificada i 
esdevindrà útil a la societat qua to 
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