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L'estrena al Romea,
moít ben acoltida

Presentació ífe «Revolta de bmixes»

TEATRE/CRITICA

Elpresident de ¡a Generalilat i la seva esposa, Marta terrusoía,
també van voler estar a l'estrena de «Revolta de bmixes»

Barcelona. (Albert Abril).—
Ahir a la nit va tenir lloc {'estre

na oficial de i'obra Revolta de
bruixes de Josep Maria Benet i
Jornet al teatre Romea, seu
del Centre Dramátic de la Ge-
neralitat de Catalunya.
L'estrena oficial de I'obra

—la pre-estrena s'havia produ-
"ít el passat dia 3— es va cele
brar amb l'assisténcia del pre
sident de la Generalitat, Jordi
Pujol, I el conselier de Cultura,
Max Cahner, alxí com d'una
nodrida representacló del món
cultural catalá, que omplla la
platea del teatre. L'efectiva
tasca deis Intérprets de la Re
volta de bruikes, Alfred
LucchettI, Montserrat Garulla,

Ángeis Molí, Carme Fortuny,
Mefcé Marraguerra, Malte Gil i
Lourdes Barba, va ser mojt ce
lebrada i aplaudida peí públic,
que va valorar alxí el treball
que s'ha fet.
També va resultar extraordi-

nárlament efectiva l'esceno-
grafía de Ferrer-Corominas I
Toro, base de tota la trama dra
mática de I'obra, que esta
estructurada amb un gran rea
lismo d'acció. Entre els assls-
tent a l'estrena d'ahir es va

poder veure, entre d'altres,
Lluís Llach, Nuria Feliu, Ventu
ra Pons, Xavier Elorriaga i
SergI Shaff. Fou. en definitiva,
una estrena que va deixar bon
gust.

La revolta de la normalitat
«Revolia de bruixes». de

Josep M. Benet iJomei.
Teatre de l'Escorpi. Alfred

Lucceiíi, Montserrat Carulla.
AngsIsMoll, Carme Fortuny,
Merce Managuerra, Mal/e
Gil, Lourdes Barba. E^i
escénic: Jaume Subirats, -

Josep Montanyes, Josep M.
Segarra. Disseny i llums:

Josep Montanyes. Direcció:
Josep Montanyes i Josep M.
Segarra. (Barcelona, Centre
Dramátic de b Generalitat de

Catalunya, Teatre Romea, 3
de desembre)

Si un autor mereixia ser pre-
sent en aquesta primera tem
porada del Centre Dramátic de
la Generalitat de Catalunya a
Barcelona, aquest era, sens
dubte, Josep M Benet i Jornet.
La seva condicióde capdavan-
ter de la represa teatral, l'evo-
lució de la seva feina de crea
dor tossut I ínslstent, la seva
dedicació apassionada, que II
ha donat una decidida eina de

dramaturg, la condicíó semi-
subterránia en qué ha desen-
volupat la seva feina, la seva
repercussió —mlnsa, pero
real— fora del país, el conver-
telxen en gairebé el símbol de
la difícil i penosa condició
d'autor teatral catalá, entestat
a exercir una professió
Inexistent.

I com a símbol, també, es re
presenta ara aquesta ñevo/fa
de bruixes, que fou estrenada
peí grup del Teatre Principal
de Valls en uns moments posi-
tius en qué el grup realitzá una
importantíssima tasca que
malauradament no ha pogut
continuar. La Revolta de

bruixes deis de Valls fou repre
sentada, també, a Barcelona i
tenia la frescor I la slnceritat

d'una problemática viscuda
d'una manera visceral, vehicu-
lada per un muntatge dignís-
sim. Després, fou una versio
televisiva realitzada peí circutt
catalá que, en abreujar el

«Revolta de bruixes»

temps dramátic, concentrava
les tensíons i enduria notable-

ment {'anécdota. I, finalment,
encara podem sentir els co-
mentarls elogiosos de la ̂ eva
estrena a Madrid.

Pensó que aquesta obra de
Josep M. Benet té el perlll de
la domesticitat. L'anécdota té

prou forpa i els personatges
són tan assequibles —potser
peí seu matelx esquematis-
me— que {'espectador pot
caure en el perilt d'uña primera
lectura i deixar-se emportar
per l'argument de la faula. Cal
un tractament que, tot i la fide-
lltat al text —un text cenyidis-
sím, val a dir-ho—. desvetlli i
potencii' tota la gamma de
signes que transcendeixen l'a
nécdota. I, Revolta de bruixes
té, encara, un altre perill; la di-
versiíat hístríónica de les sis

actrius protagonistes. Vull dir
que, per les característiques
concretes de cada personatge,
cada actriu té el seu «pinyol»
particular, la seva c^ortunítat
de lluTment, i aixó ha de ser es-
pecialment difícil de lligar per
qualsevol director, ja que li cal
conjugar l'actuació de sis
actrius amb una torta persona-
lltat i és ben fácil que cadascu-
na es recolzi en la seva sonori-

tat I en la seva Unía Interpreta

tiva más segura en perjudici
de la tonalitat global.
Josep Montanyes i Josep M.

Segarra han servit el text de
Benet amb una bona colla de

signes páral ieis —sobretot
amb la il-tuminació I la disposi-
ció de i'espai escénic, rt-
quíssim, pero excessivament
atapei't per l'escenari del
Romea — , que en potencien
les intencions, pero, potser no
han pogut lügardel tot la diver-
sitat interpretativa general —i
amb aixó no vull dir que sigui
baixa, sino justament el
conírari—, que es desborda,
pensó en Montserrat Carulla,
per exemple. o queda excessi
vament encartonada, com en
els tres monólegs simultanis.
La representació, pero, té
aquell alt ní\«ll de quaíítat que
volem per al nostre teatre i cal
destacar com el tándem

Montanyés-Segarra ofereix si-
muítániament en aquesta mo
ments I en dos escenaris co

merciáis de la ciutat dos es-

pectacles d'un fort interés i
d'una exigéncia teatral que
feia temps que el teatre catalá
—amb fexcepcló de! Teatre
Lliure, és ciar— era incapap
de dortór-nos.

Joaquhn VHá) Folch


