
altra de les seves obres, Ritual per a Me- segle XX, ~Orientalia Barcinonensian, 9 
dea (1986), Clitemnestra (1987) o La lli- (Sabadell, Editorial Ansa, 1991). 
bertat de Fedra (1987), i el tema del seu 
darrer estudi: Els personatges femenins CARLES BATLLE I JORDA 
de la tragedia grega en el teatre catala del 

Joan CAVALLÉ 1 BUSQUETS, L'espiral. Exernci d'a~4tofagia. Barcelona, Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona, 1990 (((Biblioteca Teatral)), núm. 74). 
Senyores i senyors. .. Seguit d'EntauIats. Barcelona, Edicions 62, 1990 («Els Llibres de 
1'Escorpífil Galliner. Teatren, núm. 119). 64 ps. 
El telgon, ..., ZAlata - La Gent del Llamp 1990. (((Serie Zenitn, núm. 14). 

Les coincidencies editorials del 1990 
han posat a l'abast, practicament de cop, 
l'obra dramatica de Joan Cavallé, obra 
que, er bé que s'ha anat estrenant uasi 
tota, gavia restat impublicada fins l'any 
passat. 

Dins del paquet de textos editat, En- 
taulats (1983) és, potser, el més fluix. 
Definit per l'autor com un xexperiment 
d'estudiants», no arriba a superar, tot i 
les revisions ultenors, les insuficiencies 
&una provatura, i conserva, només, l'in- 
teres anecdotic de prefigurar algunes de 
les inquietuds tecniques i temati ues 
que vertebren el món dramatic delles- 
criptor i que troben una realització més 
madura i, sens dubte, més eficac a L'es- 
piral. Exercici d'autofagia, premi Salva- 
dor Reynaldos 1986. 

El plante'ament dramatúrgic de L'es- 
piral i tot e! joc d'ambigiiitats que IJarti- 
cula -les relacions entre guardia i reclu- 
s o ~ ,  el tractament d'un espai únic, presó 
i protecció d'un exterior, igualment bi- 
valent, que es filtra amenacador a través 
de la intervenció anonima i agresiva 
dels objectes, la presentació realista d'u- 
na situació sobre la qual l'absurd obre 
esvorancs indefugibles, el difús coque- 
teig arnb llal.legoria, etc., tenen una ge- 
nealo ia inequívocament beckettiana, la 
&un Eeckettianisme que també ha par- 
sat (més enlla de la picada d'ullet que 
pot significar la resencia del muntacar- 
regues) pel sed% de Pinter. Des da-  
quest punt de vista, L'espiral és una en- 
certada creació que dosifica arnb subti- 
lesa els efectes escenics. Tanmateix, si se 
salva del risc d'asfíxia imaginativa que 
podria comportar l'emplacament en 
unes solucions estetiques fressades és 
perque Cavallé hi fa una tria selectiva 
dels procediments, els emulsiona arnb 
aportacions de diversa mena i ho subor- 
dina tot a unes linies d'exploració neta- 
ment personals que són les que, en 

definitiva, li permeten l'evolució de tre- 
balls posteriors. Cal observar, també en 
aquest sentit, que la roducció de Cava- 
Ilé es beneficia de l9aI?anga entre el prag- 
matisme de qui sovint escnu (i tradueix) 
per encarrec o en funció d'unes cir- 
cumstancies de representació concretes 
i el determini de qui no vol ne ligir el 
text com a material ~literarin. 1 partir 
del binomi es basteix un teatre, més 
aviat auster, on la verbalitat es fa subs- 
tantiva, subratllada per la densitat ex- 
presiva dels silencis i de les pauses. La 
potenciació d'a uesta via que combina 
un 6s lucid i relexiu del llenguat e, in- 
corporat en una visió desolada %e les 
relacions entre els individus propicia la 
transició cap al nou estadi de creació 
que sembla que inauguren els darrers 
textos de l'autor constniits sobre els pa- 
trons del monoleg. 

Senyores i senyors ... -ideada el 1988 i 
estrenada el 1990- parteix del motiu del 
conferenciant -directament manllevat 
d'Els prejudicis del tabac de Txekhov 
(del qual també es conserva l'episodi de 
1'insecte)- per teixir una autentica asel- 
va verbal» confegida a base d'equívocs, 
jocs de paraules, citacions, recurrencies, 
al.lusions, analogies ... El personatge ca- 
valleria se submergeix en el verti en d'u- 
na xerrameca, paradigma del g.ic%is bec- 
kettia que, al final -com les propies 
convencions socials-, revela la seva fe- 
blesa per preservar-nos de l'infern que 
són els altres i del xoc irreparable arnb 
la propia soledat elemental. 

Per últim, El telkfon (1990), tot i els 
innegables paral~lelismes arnb La veu hu- 
mana de Cocteau, és l'obra més perso- 
nal, generada a partir dels treballs d'im- 
provisació arnb una actriu sobre una 
situació on el telefon, un aparell emble- 
matic en el teatre de Cavallé, pren 
un protagonisme determinant. Aquest 
monoleg on el discurs es fa, una altra 
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vegada, abundós, incontinent, aclapara- 
dor, mentre el procés de degradació del 
personatge avanca, és un rosan de petits 
nuclis dramatics que se succeeixen so- 
breposant ambigüitats mistenoses, di- 
buixant cercles concentncs, escap ant 
variables i conjugant els foscos inJicis 
d'una assió amorosa que connecta de 
ple am% el clima cverinbsn que impreg- 
na el darrer Ilibre de narracions de I'au- 
tor (Les flors verinoses). 

El que a orta, en definitiva, el teatre 
de Joan {avallé 6s l'essencial con- 
gruencia de les seves temptatives dra- 
matiques i una notable capacitat d'au- 
torenovació des d'un tronc homogeni 
d'interessos i de preocupacions drama- 
túrgiques. 1 aixo, ara com ara, ja és una 
gran cosa. 

Ressenyes 


