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AqUesta obra ,és un·intent d'inicia~ u~.camí per ~l Teatre

Catal! en el camp vastíssim i inexplorat de l'antiga f auLa •

L'antiga faula és un missatge de moralitat ,Un mtssatge

t'iensecomplicacións 11e dogmes . Es el natural i instintiu senti-

ment de l'home de discriminar entre el bé i el mal

~simbolisine d'ésser sera ir;racionals els personatges

protago~ics ,és un camp obert a la fantasía.

Amb el fí de "situar" l'actor de com deu. desenrrotllar-se

l'esc·enificació de l'cibra ,adjunto els figurins de.ls "rols" prota-

-·gonics • Els actors no deuen perdre llur figura humana i sol e en

alguna detall s .simbolitzar el ser que representen. El rostre,sobre

tot,no deu é~ser tapat per care t.ee , sino c.onservar l' expr eas í vi ta t

i 'La caracterització, donar una referencia de l'a:ilirniil que repre-

'aent.a • També el moviment d' esc ena deu guardar en la part coreog-ra-

fica el mo'viment i 1 'armonía d'un ·"ballet".

Són també imprescindibles les il.lusf:facions musicals en

passatges senyalats de 1 ~bra . Faig menciÓ de "La Pas.qua Russa"

i " Una nit a. la muntanya pelada" i oncara que aquest es obres mu-

sicals es puguin sul)stituir per altres,crec són molt a propósito

L'una perl'intens colorit que al voltant d'un tema litúrgic s';I1i-

a~oquen melodies·d'aire popular ,que sintetitzen la veu del poble.

L'altre p,er el ·seu greu i intens dramatisme que dona "clima" aI s

moments de patetica sol.litud.-
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