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El batibuli del «teatre indepandent»
S'ha dit moites vegades. El

íerme va sorgir per qualificar el
tipus de teatre que es trovaba
entre el teatre «d'aficlonats» i
el teatre «comercial». Resulta,

peró. que ais Países Catalans
el teatre «comercial» és reduit
a la mínima expressió i e) «d'a-
ficionats», simple mimesi deis
noms que sonen, es troba tan-
cat en ell mateix sense cap
mena de projecció. Així. resulta
que quasi tot —podriem dir tot,
sense embuts— el teatre que
es ta en el país entre de pie en
aixó que anomenem «teatre in-
dependent».

- L'altra qüestió que s'ha repetit és
la cbnveniénciX d un tipus d orga-
nització que reuneixi tots.eis grups
in.dependents Que jo sápiga, hi ha
hagut com a mínim tres mtents de
constituir una associació, coordi-

nacióo federació i sempre ha resul-
tat un tracas. I la ma)oria de grups
de teatrr voíen, demanem i senten
la necessitat d'organitzar-se.
Crec que el problema se centra

bágicament en les diverses posslbí-
litats I els diferents mteressos de

cada i^n deis grups. Fixem-nos en
l extraordinari ventall en qué ens
movern a casa nostra

^ Grups que vtuen totalment del
'teatre; que era viurien, peró no po
den; no en viuen, peró s han plante-
jSt de viure'n a curt termini; no en
viuen, ni en pensen viure. Grups
que tenen una estructura econó
mica col.lectivitzada; que en te
nen: que busquen ajudes económi-
ques; que no en busquen;, que de-
penen d una entitat, empresa, grup
que els subvenciona totalment; que
els a|uda en cas de pérdues. que

depenen exclusivament de taquilla.
Grups estables en els quals la major
part deis components tenen un in
terés directe en el fet teatral; aquest
interés és, només. d'un grup reduit
de persones; Tinteresés d'una sola
persona. Grups que es plantegen
l'activitat teatral amb tot rigor i te
nen tots els mitjans que els calen;
es plantegen l'activitat teatral amb
tot rigor peró no tenen mitjans; vo-
len plantejar-se el treball amb rigor
pere no es troben capacitat per a
fer-ho; no es plantegen la féina
amb rigor. Grups que tenen una
distribució nacional i internacional
de Hurs productes: es limiten ais
Países Catalans; actúen, normal-

meni, en el p.' i; ai qua'l pertanyen;
actúen en una rodalia amplia mar
cada per al facílitat del transport i
les comunicacons; trebalien a l'en-
torn del seu Hoc d'origen; no es
mouen del seu lloc habitual de tre

ball. Utilitzen, unicament, els cir-

cuits «independents»; utilitzen, a
mes, els circuils «comerciáis»

^Aquesta lleugera exposicró de les-
diverses coordenades en qué es
mou el teatre independen! no és
pas, exhaustiva i ¿'hi haunep d'afe-
gir moites d'altres limes com, per
e*emple, la ccniposictó de la pro
gramado lespectacles origináis,
d'experimentació. ecléctics, infan-
tils...), la intencionalitat de cada es-
pectacle, la continuitat i la freqüén-
cia de represpntacons. les relacions
amb les escoles de teatre. etc.
Aqüestes liniés. que responen a as-

'pectes molt diversos del fet teatral,
es relacionen entre elles i, a més, hi
ha grups en evolució que arriben a
cada nova reaiització per un nou
sistema de coordenades.

Cal clarificar aquesta situació. Es
difícil de col.locar dins la mateíxa
tDossa grups tan diversos, en tots
els sentits. com poden ser els Co-
mediants de Canet, la Gábia de Vic,
Pluja de Gandia o L'Esquella de
üeida. Es difícil que lliguin els inte
resaos d Els Jogtars de Pruit amb
els del Grup t)elfí Serra de Qiutade-
lla o amb els de l'Escola d'Estudis

Artístics de THospitalet de Llobre-
gat. I. malgrat les dificultáis de base
que els separen, els qualifiquem a
tots amb les mateixes paraules:
Grups de Teatre Independen!. Jo-
sep Antón Codina deia en una de
les taules rodones de la Setmana de

Ciutadella, que haviem de deixar-
nos d'histónes i d'«independents» i
que el que ens importava era el tea
tre catalá ta que. en definitiva, tots
treballávem en el mateix costal. Sí.
cal clarificar primer de tot el lloc on
es troba cadascú i, després. analit-
zar cada un deis múltiples aspectes
que abans apuntávem. Cal fer
freqüents les reunions i les conver
ses entre els grups i cal escometre
el projecte de la Ilei autónoma de
teatre, la necessitat de ta qual ja va
palesar en la seva alternativa l As-

semblea d'Actors i Directors de Bar

celona. Després de la temporada
del Grao i la potenciació de les re-
presentacons tora de Barcelona i la
distribució deis diversos grups de
teatre- catalá peis «circuits» exis-
tents, és fácil d'adonar-nos que el
teatre que fem normalment rendeix,
com a producte. molt per sota de
les seves possibilitats. Ja és hora,
en el teatre també, de posar les co
ses al seu lloc

'JOAQUIM VILA I FOLCH

GRUPS

«U de Cuc»
Ei 1968 un grup d'universita-

ris va fundar «Jocs a la Sorra»,
companyla dé teatre índepen-
' dent que sota mspiració de
Santiago Sans va iraclinar-se
cap al íerreny de .l'.experimen-
tació «U de Cuc» ya sorgir el
1972 com una secció de «Oocs

la Sorra» dedicada al teatre

infantil: eis seus muntatges
han aconseguit un gran éxit i
han estat difosos per televisió.
A «U de Cuc» subsisteixen qua-
tre de les persones que ei 1968
fundaren «Jocs a la Sorra».
Anna Bosch. Josep fvl. Ser-
vitge, Mareé Camprubi i Fran-
cesc Alborch. el qual ha dirigit
la majorla deis muntatges del
grup presentats fins ara.

p —Com va sorgir «U de Cuc»?
'—pregunto a Francesc Alborch.
^ —Possiblement «U de Cuc» no
hauria sorgit sense restímui*-deis
Cicles de Teatre per a Nois i Noies
de «Cavail Fcrt». Participar-hi ens
va decidir a seguir aquest cami.
d-aitra banda píe de responsabilitat
iexigéncia.
—Quants actors sou en l'actuali-

tat?

—Catorze.

O'on procedeixen?
-M)el camp independent. La ma-

joria són autodidactes. peró procu
ren d'adquirir cada cop més conel-
xements i més documentació sobre

la formació humanística deis in-
fants a través del teatre.

—Qué US proposeu en fer teatre
per a infants. com sieccioneu els
textos?
—Intentem. dins una lima de

creativitat i de diversió. mitjangant
una faula o una parábola, oferir al
nen una reflextó sobre temes o es-

devenifnents actuals. Sense coac-

cionar-ío, deixant Miure la seva ca

pacitat de decisló. Les obres que
en principi poden interessar-nos
són llegides per tot el grup. I
després de demanar l assessora-
ment de pedagogs realitzem la lec
tura-duna sinopsi a diverses esco
les, a taíl de prova. Copsem aixi les
reaccions del nen. demanem els

seus suggeriments sobre decora!,
vestuari, etc, discutim l argument.
Aixi. hi ha una obra que darrera-
ment hem delxat de banda perqué
els resultats.de l'assessorament fo-

ren negatius •
—Quins projectes té el grup en

aquest moment?
—Naturalment, continuar treba-

Hant, miilórar. Volem disposar d'un
repertori. Tenim preparades tres
obres que continuem representan!;
El Gran Klaus í el Petit Kiaus, so
bre un conté d Andersen, i Supertot
i El somnl de Bagdad, de Josep M.
Benet i Jornet. Col.laborar amb

aquest autor, i treballar eis seus tex
tos. ha estat una experiéncia molt po
sitiva per al grup. Aixó a partes en
período de lectura El pont del diable,
de Carme Suqué. I María AuréliaCap-
manyens prepara una adaptacióde
laseva novel laQuim-Quima.

—Heü pensat en la professionalit-
zació?

—Aquesta fóra la nostra meta.
Duna banda ens considerem pro--
fessionals perqué apliquem al nos-
tre treball un máxim ngorr Uns
quants de nosaltres ens proposem

Muntatges teatrals estrenáis per«U de Cuc»

29.x.1972 Ei Gran Klaus i el Petit Klaus. de Fran<^is Salvaing,
segons una rondalla de H. Oh. Andersen. Traduccióde Jaume Me-
lendres. Xil Cicle de «Cavail Fort». Teatre Romea. Direcció: Fran
cesc Alborch.

25.M.1973 Don Ouixote de la' Manxa, versió escénica de la no

vel.la de Cervantes teta per Francesc Alborch. Diáleg de Jaume
Melendres. XIII Cicle de «Cavall Fcrt». Teatre Romea. Direcció:
Francesc Alborch.

2.XII.1973 Un mvent extraofdman, d'Euloxio R. Ruibal. Tra-

ducció de Jordi Coca XIV Cicle de «Cavall Fort». Teatre Romea.
Direcció Ignasi Roda.
10.XI.1974 Supertot. de Josep M. Benet i Jornet. XVI Cicle de

•Cavad Fori-. Teatre Romea. Direcció: Francesc Alborch. (una
pre-estrena havia tingut lloc a Lleida el 3 de novembre).

22.11.1976 El iiomni de Bagdad de Josep M. Bonet i Jornet. XIX
Cicle de «Cavall Fort». Teatre Romea. Direcció: Francesc Alborch.

muntar uns espectacies per a fer a
les escoles, dirigits cap a la for
mació del nen i dentre les activitats

escolars complementánes. Potser
a'ixó ens permétrá la plena profes-
sionaUtzacfó. En aquest sentit ens
ha estat molt útil el contacte amb

Aldo Giovanetti, que a Roma mena
el grup «11 Torchio». oriental en
aquest sentit. Ara tradülm dos deis
seus textos a partir deis quals s'in-
cita el nen a perdre la por davant
fenómens que no ha de témer —per
exemple, la fosca—, a través del joc
I  la participació directa a respecta-
de.

—Quin cost tenen els vostres

muntatges?
—Oscil.len entre les cent i les

dues-centes mil pessetes. Peró El
somnr de Bagdad, per exemple. va,
sobrepassar les tres-centes mil.
—Com es financen?

—Cada membre del grup es com-
promet a assumir una part del
deute. fins a la total amortització

del cost, mitjangant les representa-
ciorfs que fem en el transcurs de, la
temporada Fins ara aixó ha funcio
nal bé, peró comencem a notar que
Taiga de preus. per exemple, en ei
transport. ta que les associacions
culturáis que ens contracten tin-
guin cada cop més dificultats.
económiques, tot i que per la nos
tra banda respectem uns marges.
minims Ultimament eis contactes

amb televisió han estat per a nosai
tres un gran ajut, i ens han permés
dadquinr equipament técmc per a
miliorar la qualitat deis nostres es-
pectacies quan anem, i ho fem tan
sovint'. a pobiets petits o els esce-,
naris están desemparats hn aquest
sentit volem agrair l interes del cap
de programació de TV a Barcelona,
Martín de Blas, i Luis Enciso. per
qué els espais infantils tinguin un
liocdigne a la televisió
—tsteu al corrent del que es fa a

Testranger en el camp del teatre in-
fantiP

.—Pfocurem estar-ho Una repre-
sentació del grup a concorregut a
Berlin-Est. al Congres de I Asso-
ciació internacional de Teatre Juve
nil on am poder veure un bon
nombre d espectactes Darrerament
uns attres membres del grup herr^
fet una estada a Anglaterra. on ei
teatre infantil té un gran nivetl > uns
grans mitjans Ens han interessat.
per exemple els muntatges basats
en Ele viatge» de Gulliver i L'illa
de< bíraor. verrtables fites tant per

Teatre bíbllc
quest estiu ha sortit el volum doble 109-110 de la Col.lecció A
d'«Eís Nostres Ctassics» Teatre Bíbllc: Antic Testament a cura

de Ferran Herta Viñas. Tant en la introduccló com en l'apartat de
notes, ei treball de Ferran Huertas ós una aportació fonamental al
nostre^eatre antic.
Des que Milá iniciá ta recerca deis orígens del teatre catalá (1),

diversos estudis s'han ocupat deis temps més foscos del nostre
teatre. Josep Romeu i Figueras (2) ha estat Thome que, en la teo
ría i en la práctica, més ha contribuí! a desvetllar les époques con-
fuses. Josep Massot i Muntaner (3) i abans Higíni Angiés i Richard
8. Donovan (4), HenrI Merimée. Hermenegild Corbató, Jordi Rubíói
Joan Fuster (5) han fet valuoses aportacions I ü, junt amb les
d'altres autors —Shoemaker, Shergoid, Diaz-Plaja, Lázaro Garre-
ter— i les síntesis de M. de Riquer (6) i Pere Bolhigas (7), contri-
bueixen a fer conéixer la riquesa del nostre primer teatre.
A fináis del segle passat, Thlstoriador mallorqui Gabriel Llabrés

descobrí en una parróquia de Mallorca un manuscrit —que
després passá a la Biblioteca de Catalunya (8)— Que contenía qua-
ranta-dues peces en catalá i cinc en castellá coplades el
1598-1599. El manuscrit és ímportant, no soiament per la quantítat
d'obres, sinó també per les acotacons que inclouen i que, en molts
moments, arriben a ésser d una extraordinária precísió. D'aquest
manuscrit, Josep Romeu en publícá les nou obres que correspo-
nen a vides de sants (9), i a diversos llocs —generalment de difícil
accés— se n'han publicat sis o set més (10). Ara, tal com indica el
títol del volum que comentem. Ferran Huerta publica les sis peces
veterotestamentáríes del manuscrit, a les quals ha afegit el Misteri
d'Adam i Eva, un deis misteris del Corpus de Valéncia. Aixi el re-
cull comprén tot ei nostre teatre antic conegut basat en passatges
de l'Antic Testament.

Ei treball de Ferran Huerta —la seva tesi doctoral— és minuciós
i documentat. Potser s'hi troba a faltar una més extensa intro
duccló dins Tapartat «Generalítats». possiblement reduida per les.
necessítats de Tedició. Amb tot, la bibliografía és molt completa i
indica sempre les possibilitats d'ampitació ̂ eís diversos concep-
tes. Huerta río s ha iimitat a fer-ne i'edició, diguem-ne, literária,
sinó que —amb Testudi de les acotacions— s'estén a la disposició
escenográfica i de Tespai escénic i at moviment de personatges,
aconseguint un bon apropament dramatúrgic.

Catdria editar tot aqeust material del nostre teatre en col.lee-
cions a Tabast, com aquesta d'ENC. Tant les peces restants del
manuscrit Llabrés —les que pertanyen ai Nou Testament, amb els
importants cicles del Nadal i de la Passió— com totes les altres
peces conegudes —també del riquíssim cicle de la Passió, de TAs-
sumpció. etc. I caldria, també, peró és demanar massa en la si-
tuació del teatre catalá actual, la representació regular d'aquestes
ob{es. Hom recorda amb una certa nostálgía aquells Cicles de
Teatre Medieval que. en el Saló del Tinell de Barcelona, dirigí Jo
sep Romeu.

(1) Orígenes del teatro catalán. Obras Completas, Vi (Barcelona
1895) pp 203-379.
|2) Teatre hagiográtic (1957) i Teatre prnfá (1962). serie A d'«Els

Nostres Clássics». núms. 79. 80. 81-82 i 88. 89 respectivament. A
més d'un importantíssim seguit d'articles sobre temes nadalencs
(1949), les Passions (1957). el Corpus (1957), la dansa de la Mort
(1958), aspectes generáis del teatre medieval catalá (1958). el da-
vallament de la Creu (1967) i eis vuit cicles de Teatre Medieval de
Barcelona a la década deis 60.

(3) Sobretot a Notes sobre la supervivencia del teatre catalá antic I
a les recesions aparegudes a «Estudis Románics».
(4) Sobre el drama liturgic, 1935 i 1958 respectivament.
(5) Sobre el teatre vaiencíá, 1913. 1933. 1949, 1975 respectiva

ment.

(6) Historia de la Literatura Catalana (1964).
(7) Lo que hoy sabemos del antiguo teatro catalán, dins «Home

naje a Wilíiam L. Fichter» (Madrid, Castalia, 197T), pp 81-95. Un in^
ventari molt clarificador.

(8) MS. 1139.
(9) Teatre hagtográfic. ja citat.
10) En bütlletins de diversas Institucions. Les edicions han estat

a cura del mateix Llabrés. Romeu i Díaz-Plaja.

Tenfocament com per la técnica.
Malauradament el nostre pais está
molí lluny de poder-nos proporcio
nar aquest tipus d'oportunitats: fa
falta, primer de tot. un teatre fix on
poder programar de forma estable
espectacles mfantils i juvenils. Un
deis nostres problemas en aquest
nwment és d aconseguir una ma-
gatzem on guardar els atusils; amb
tres muntatges en el reperton hem
de guardar tres camionades de ma
terial Un altre problema, el consti-
tueiK el local per a assatar Llegar el
local d una associació de barrí

costa, peí cap baix, cinc centes
pessetes per sessió, i cal comptar
que una obra exigeix un mínim de
quaranta sessions d'escenarl. A

mes. no poder fer una temporada
seguida en el mateix local, anar
amunt i avail sempre. comporta un
esforg i uns tnconveniants. conti-
nus.

—Quantes representacions heu
fet fins ara'!'

—En tenim fetes noranta. a séi-
xanta poblacions diferents. I tot se
guí! reprendrem les aótivitats. No
ens podem aturar. Hi ha manca

d espectacles infantils i luvenils. La
nostra mamada és cada cop més
mediatitzada per un cinema i unes
emtssíons televisives mal anomena-
des infantils
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