
olümposzi épület, inkább egy nagy,
barátságtalan, piszkos hodály. Közönsége
nagyobbrészt farmeresekből, egyetemis-
tákból, fiatalokból kerül ki. Szeptember
végétől december közepéig tizenhat(!)
együttes szerepel itt összesen, ami már
célnak is imponáló. A legnagyobb szín-házi
élményt egész spanyolországi tartóz-
kodásom során itt kaptam, a Cádizból jött
Carrusel (tulajdonképpen mozgás-színház)
jóvoltából. Az Una fiesta para Dante Alighieri
című produkciójuk vala-mi tiszteletadást
sejtetett Dante géniuszának, s helyette egy
szuverén, öntörvényű víziósorozatot láttunk
Dante és Beatrice szerelméről. Jesus
Murillo rendező, adaptátor és koreográfus a
férfi és nő, az alkotás (alkotó) és az
ösztönök, szenvedélyek kapcsolatának
hátborzongatóan modern stációsorozatát
komponálta meg: „gyönyörű és borzasztó
születés" - „megkísértés" - „képtelenség az
alkotásra, a szerelemre" - „pánerotizmus" -
„reménytelenség" - „és mégis ?" címeket,
tartalmakat adhatnánk az egyes részeknek,
amelyek sorozata egyúttal ontológiai
problémákat is feszeget. Szöveg alig,
minden a mozgásra, gesztusok-ra,
képszerűségre, fantasztikus fény- és
hanghatásokra, füstre, gőzre, szürrealista
göncökre, ruhákra, jelzésszerű öltözékekre
van bízva. Gyönyörűséges és rémisztő
produkció ez egyszerre, a közönség
befogadóképességének határait kitágító:
„az egész élet bennem zihál" ... Mindezt
hat színész-táncos-pantomimes valósítja
meg, egyenlő adottságokkal, tudással,
dinamizmussal, átváltozóképességgel,
miközben mindenki több szerepet játszik a
szcenáriumnak megfelelően. Becslésem
szerint az egész apparátus (műszakiakkal
együtt) alig tehet ki egy tucat
közreműködőnél többet.

Az itt másik produkcióként megnézett
előadás, a valladolidi független társulat
által színre vitt Calderón-darab, A
csodálatos mágus (El magico prodigioso)
csak tisztességes birkózás volt ezzel a ná-
lunk alig ismert, a világirodalom nagy
filozófiai drámái mellé állítható művel.
Érezhetően a Caprianót alakító Juan
Antonio Quintana, ez a nagy átélőképes-
séggel, szép szövegmondási adottsággal
rendelkező „ősbölény" típusú színész
ambicionálhatta, animálta az egész
előadást. A többi csak tisztességes igyekvő
mellette, olykor egyszerűen végszavazó.
Érdekes ellentét mutatkozott itt a félig
deklamáló, félig asszisztáló színész-
együttes és a modern, átlátszó kubuszokból
felépített díszlet között.

Barcelona nagyobbrészt még csak ígért új
és fontos produkciókat. Az újságok hírül
adták, hogy a városi-tartományi szervek
által is támogatott El Romeában „katalán"
Peer Gynt készül, Joan Puigi Ferreter új
fordításával, tizenegymillió peseta
ráfordítással. Az El Centre Dramatic
Brossariumot visz színre, azaz a jeles
katalán író, Joan Bross két
egyfelvonásosát. Mindezek még csak
készültek ottjártamkor, de a híradások
egyértelműen jelezték a barcelonai
színházi élet további „katalánosítását":
minden bizonnyal most hangzik el először
katalán nyelven Ibsen remeke is. A
közelmúltban Moličre-t, Calderónt, Lope
de Vegát, Büchnert, Enquistet és Genet-t
egyaránt játszó Teatre Lliureben viszont
megnézhettem egy korai bemutatót: a már
említett Joan Puigi Ferreter La dama
enamorada (A szerelmes asszony) című
drámáját vitte színre az itt csak
vendégszereplő Teatre de l'Escorpi. (Minő
bonyolultság: a Teatre Lliure maga is jeles
szín-házi műhely, viszonylag állandó
vezér-karral, s ekkor éppen turnézott, így
vendégül látta az említett alkalmi együttest
fekete dobozszínházi-laboratóriumi
színházi helyiségében.) A cselekmény a
múlt század végén játszódik, s kis túlzással
egy katalán Csehov-drámát láttam a jó
ízléssel, egyszerűen, nagy kifejezőerővel
berendezett, formált színpadon kibonta-
kozni. Férj és szerelmes között hányódó
szép asszony, értelmetlen feszültségek,
elhibázott életek, kapcsolatok: ennyi a
darab. A játék kimunkált, emelt realiz-
musú, középpontban a főszerepet játszó
Carme Fortunyval, aki megint nagyon
szép, érzelemgazdag, szépen beszél, mo-
zog, némi deklamálással, konvencionális
tartással.

A végső mérleg (egy adott időszak
teljesítményeiről): közepes, olykor ki-
emelkedő képességekkel, a változás, a
cambio időnkénti jelzésével, egy struktúra
egyes előnyeivel, de sok hátrányával is.
Mintha az elrugaszkodás előtti dobbantás
pillanatában lennének.

Helyesbítés:
A szeptemberi számunk gyerekszínházi

állapotrajz című írásából sajnálatosan ki-
maradt Tömöry Mártának, a Budapest
Gyermekszínház Csizmás kandúr-produk-
ciója szerzőjének a neve. Elnézést kérünk!

GERGELY IMRE

Az újjászületett
katalán színház

A katalán színjátszás rendszerint olyan
történelmi fordulók idején indult virág-
zásnak, amikor a katalán nemzetiségi és
társadalmi törekvések sikert értek el. Így
történt a harmincéves háború idején is,
amikor 164o-ben Katalóniában a Habs-
burg monarchia abszolutizmusa ellen tört
ki lázadás, amely a Katalán Köztársa-
sághoz vezetett. Francesco Fontanella
tüzérparancsnoki elfoglaltsága mellett a
katalán barokk színházat is megalapította,
az új irodalmi és színpadi irányt a
barcelonai polgárság, kereskedők, birto-
kosok, hajótulajdonosok fölkarolták, de
1652-ben katonai vereséget szenvedtek a
spanyol király csapataitól. Fontanella
külföldre menekült, színháza meg-szűnt.
A XVIII. században olasz színtársulatok
hoztak némi színfoltot Katalóniába.

„Aranyszázadunk nem volt, mint a
spanyol színháznak" - hívta fel figyelme-
met Manuel Serra, a Generalitat drama-
turgiai központjának igazgatója. A kata-
lán kultúra viszont reneszánszát élte a
XIX. században, amely az irodalmat és a
színházat a legmagasabb fokra emelte
egész Spanyolországban. Az ipari forra-
dalom tette lehetővé a katalán burzsoázia
rohamos erőgyarapodását, és ezzel pár-
huzamosan megjelent a politikai és a
gazdasági porondon a szervezett katalán
proletariátus. Ebben az időszakban, a
XIX. század első harmadától kezdve Ka-
talóniában egyre hangosabban a liberális
katalán polgárság viszi a szót, amely az
ibériai félsziget legöntudatosabb bur-
zsoáziáját alakította ki, nemcsak a királyi
önkényuralom, a nemesi és klerikális
privilégiumok eltörlését követelte, ha-
nem ugyanakkor katalán kultúrája kifej-
lesztése céljából szabadságjogokat is kí-
vánt. Spanyolország legaktívabb polgári
rétege tehát zömében feudálisellenes és
antiklerikális lett, és a század végén már
autonómiát követelt. Ennek a
polgárságnak a kulturális és nyelvi kö-
veteléseit vitte sikerre a katalán rene-
szánsz.

Barcelona egyetlen színháza a XIX.
század első harmadában a Szent Kereszt
Színház volt, amely még a II. Fülöp spa-



nyol király által 1587-ben a Szent Kereszt
Kórháznak (Hospital de la Santa Creu)
adott kiváltság alapján működött.

A spanyol alkotmányos korszakban
(1821-1824) a liberális polgárság politikai
törekvései eljutottak a Szent Kereszt
Színházig, amelyben Josep Robrenyo
forradalmi darabjait adták elő, miközben
megteremtette a politikai propagandát
szolgáló ékes, egyfelvonásos komédiát,
amelyet katalánul sainet-nek neveznek. Az
újabb abszolutista korszak elhallgattatta a
liberális kísérletet és a katalán színházat,
de 1833-ban, az apostoli párt bukása után
újult erővel támadt fel. Mária Krisztina
régens liberális kormánya eltörölte a Szent
Kereszt Kórház, színházi monopóliumát,
és né-hány évtized alatt Barcelonában
további kilenc új színház nyílt meg. A
Liceo (1837) dalszínház után a Romea
prózai színházat építették fel (1863),
amely a katalán színjátszás bölcsője lett. A
nagy Katalóniához számított Valencia vá-
ros öt új színházat nyitott. A modern ka-
talán színház megteremtőinek Frederic
Soler és Josep Maria Arnau drámaírókat
tartják. Mindketten romantikus műveket
alkottak. A. Soler-csoport valóságos
katalán nemzeti tömörüléssé vált; az
1868-as forradalom és az első köztár-
saság alatt a polgári haladó és föderációs
eszméket propagálta színművekben. Az
1874-ben bekövetkezett restauráció után
azonban a burzsoázia konzervatív szárnyát
szolgálták ki. Mindamellett Soler hű ma-
radt a katalán autonomista és kulturális
törekvésekhez. A nyolcvanas évektől
kezdve a katalán újjászületés ifjabb drámai
nemzedékét már Angel Guimera képvisel-
te, aki a romantikát naturalista elemekkel
váltotta fel. A katalán drámát nemzet-közi
rangra emelte, és különösen a latin nyelvű
országokban tette ismertté. Ma-
r ia Rosa , Terra baixa ( L a p o s föld) és A
tenger lánya (1900) című drámáiban rea-
lista felfogásból közelítette meg a kora-
beli Katalónia társadalmi problémáit,
érzékeltette feszültségeit és konfliktusait.
Ugyanakkor Santiego Rusiñol a „tiszta
művészet" irányzatát képviselte a
színműirodalomban. Eközben az egy-
felvonásos komédia, a sainet diadalme-
netben járta be Barcelona kőszínházait és
a Paralello barakkjait, és végül az utóbbi
külső körúton a múlt század utolsó
harmadában fölépült mulatónegyedben
állapodott meg. Carles Solde
vila a huszadik század első harmadában
éles csattanókkal, finom célzásokkal
élénkített párbeszéddel igyekezett tökéle-

tesíteni pszichológiai drámáit (Fanny,
Éva, Va len t ina ) .

A. lázas ütemben fejlődő és az európai
szintet már elérő katalán színházi élet-tel
a harmincas években tudósitóként
találkoztam. Színházi beszámolóimban, a
katalán színházi kritikusok nyomán,
elemeztem a katalán kulturális meg-
nyilvánulásnak e jellemző alkotásaít. A
barcelonai napilapok kulturális rovataiban
és a folyóiratokban (La Miscelánea,
Mirador, La Revista) magas színvonalú
katalán színikritika kísérte figyelemmel a
hazai és a külföldi művek bemutatását.

Az állandó jellegű katalán színházzal
párhuzamosan a múlt század végén indult
meg a műkedvelő társulatok meg-
alakulása. A terebélyesedő munkásmoz-
galom is hozzájárult ennek népszerűsé-
géhez. Minden nagyobb pártszervezet és
szakszervezet, nemzetiségi kör meg-
szervezte a. maga műkedvelő gárdáját. A
népnevelésnek a színpadról folyó sajátos
ískolája volt ez. A konzervatív, reakciós
szellemű színdarabok bemutatásával
válaszoltak a parókiák saját mű-kedvelő
társulataikkal. Ezekben a lelkész alakította
a főszerepet. Jómagam is tanúja lettem
ennek a műkedvelő szenvedélynek. A
harmincas években a barcelonai Spanyol
Szocialista Munkáspárt tagjaként vettem
részt, eleinte mint néző, később mint
résztvevő, a. párthelyiségben vasárnap
délutánonként rendezett
színielőadásokon. A színdarabokban a
pártaktivisták, sőt a vezetőségi tagok
vitték a főszerepet. Így Rafael Vidiella, a
pártszervezet, majd a szakszer-vezeti
központ elnöke, több színdarabban a
főszerepet alakította. A társadalmi
igazság, az osztályharc érzékeltetésére
adtak elő népszerű jeleneteket. jómagam
is segítettem a rendezésben, kisebb
epizódszerepeket is vállaltam. A. közön-
ség és a műkedvelő színészek vala-
mennyien ismerősök voltak, a megszokott
párttagok és családtagjaik osztoztak a
közönség és a színész szerepében.

A színházak közönségsikeréhez hozzá-
járult a nagyváros lakosságának. rohamos
gyarapodása. Barcelona lakosainak a
száma a századfordulóra 533 000-re
emelkedett, 1930-ban viszont már meg-
haladta a milliót (1 005 565).

A. század elején Barcelona színházi
élete új színfolttal gyarapodott, a Paralello
külső körúton, a kikötő irányában a
könnyű műfaj színházi negyede nőtt ki a
földből. Tucatnyi varietészínház közül
művészi színvonalra emelkedett a Teatre

Nou (1901), Teatre Comtal (1903) és a
Teatre Comic (1906). Az utóbbiak kaba-
réjeleneteken kívül melodrámát is bemu-
tattak.

Az új európai áramlatokkal a katalán
színház igyekezett lépést tartani. A múlt
század végén már megjelent a kísérleti,
majd az animációs színház. Az avantgar-
dista színpad pedig, a második köztár-
saság alatt a harmincas években kibonta-
kozó kulturális forradalomnak lett a
gyümölcse. A szürrealista irányzatot kö-
vette az epikus színház. Piscator és
Brecht hatása a katalán színpadig is elju-
tott.

A köztársaság bukása után, a francóiz-
mus alatt a katalán ellenállás művészeti
megfogalmazása éppen az epikus szín-ház
útján történik meg.

Barcelonában ismerkedtem meg 1935-
ben Benavides újságíró barátom révén
Margarida Xirgu színésznővel, akit akkor
a legnagyobb katalán előadóművésznek
tartottak. Abban az időben már csak
vendégszereplésre jött Barcelonába,
Madridban és Latin-Amerikában lépett
fel. Federico García Lorca új drámáját
segítette diadalra a korabeli konzervatív,
sőt reakciós gáncsoskodással szem-ben.
García Lorca megjelenése a spanyol és a
katalán (színpadon szintén a két Spa-
nyolország mérkőzésévé vált, a haladás
hívei lelkesedtek a Yermáért, mialatt az El
Debate, a legtekintélyesebb madridi
katolikus lap kritikusa „e gyűlöletes mű
erkölcstelensége, istenkáromlása és olcsó
merészsége ellen" tiltakozott. A spanyol
fasizmus győzelme és García Lorca
meggyilkolása után Margarida Xirgu
színésznő Latin-Amerikában vitte tovább a
harcot a lorcai dráma igazáért, segélyezte
a katalán emigrációt, nevelte az új spanyol
és katalán színésznemzedéket.

A polgárháború kitörése után, 1936-ban
a magánszínházakat az
anarchoszindikalisra (CNT) és a marxista
(UGT) szakszervezetek kollektivizálták, a
katalán önkormányzatot megtestesítő Ge-
neralitat pedig az irányító szerepet igye-
kezett betölteni. Eleinte sok bonyodalmat
okozott az anarchisták egyenlősdi
álláspontja, a jegyszedőnek ugyan-olyan
bért fizettek, mint az élvonalbeli
színésznek. A katalán Komédia Színházat
a Poliorama épületében nyitották meg, a
katalán Nemzeti Színházat pedig a
Liceóban helyezték el. A nemzeti el-
lenállást a katalán színjátszás hőskora is
kifejezésre juttatta. Sok hazafias, katalán
színdarabot adtak elő, lírai játékokkal
igyekeztek a hátországban az antifasiszta



szellemet erősíteni. Társulataik a köz-
társasági fronton is előadásokat (teatre de
guerilles) tartottak. Daljátékokkal,
táncokkal, kisebb antifasiszta jelenetek-
kel, hazafias katalán színdarabokkal járták
a frontot. Piscatort a Generalitat ren-
dezőnek hívta meg, de Angel Guimerától a
Terra baixa dráma előadását a háború
menete megakadályozta.

A spanyol fasizmus győzelme után,
1939-ben a katalán színjátszás osztozott a
katalán kultúra sorsában. Franco tábornok
a katalán autonómiát eltörölte, a katalán
nyelv nyilvános használatát az egész
országban betiltotta. „Barcelona a spanyol
egység negyvenéves megzavarását
jelképezte, politikai szimbólummá vált,
amelyet autonómiának, szeparatizmusnak
neveztek" - hirdette a Franco-rendszer.
Hadjáratát folytatta a katalán nyelv és
kultúra eltörlésére. A katalán színházakat
bezárták. Később csak spanyol
színdarabokat játszhattak. A német és az
olasz fasizmus bukása megrendítette a
Franco-rendszer gépezetét, 1946-ban a
Romea színházban már megengedték
néhány katalán színdarab bemutatását, de
további tíz évig tilos volt idegen nyelvről
katalánra fordított darabok színrehozatala.
A fasiszta elnyomás évei alatt fejlődött ki a
katalán ellenállás szín-padi változata, a
szimbolista, epikus katalán dráma, amely
rendszerint kollektív érdeklődési körre
tartott igényt, és nemzeti vagy társadalmi
témát dolgozott fel. Új színpadi szerzők
igyekeztek az igényeknek megfelelő
színdarabokat írni, amelyeket 1963-tól
rendszeresen adtak elő. Ekkor kezdődött a
belső ellenzék és a külföldi emigráció
között létrejött elvi megállapodás
értelmében a koncentrált együttműködés a
Franco-rendszer felszámolására. A katalán
színjátszás új reneszánszának is a Romea
színház lett a centruma. Joan Oliver,
Salvador Espriu, Joan Brossa, Manuel de
Pedrolo, majd a fiatalok közül Josep M.
Benet i Jornet és Jordi Teixidor is
csatlakoztak ehhez a különleges színházi
irányzathoz. A katalán színház negyven
évig ellenállási színjátszásként működött.
A szerzők szimbólum mögé rejtették
mondanivalójukat, és a közönség
megértette a kulcsot. Bújócskát játszottak
a cenzúrával, ami nem mindig sikerült, az
Els Joglars-színtársulat tagjait a Franco-
rendszer alatt kétévi börtönre ítélték. A
fasiszta uralom alatt sokszor egy jelszó,
mint például a „szólásszabadság" köré
építették föl az egész drámát. Egy jól
sikerült színházi előadás tömegmozgalmat
indított el. Ki-

tűnő hálózatot építettek ki egész Kata-
lóniában, a vidéki kulturális és gazdasági
központokba is eljutottak az új politizáló
színművek.

A demokratikus fordulat 1977-ben
megindult folyamata létrehozta az új ka-
talán autonómiát, amely biztosította a
katalán szabadságjogokat és a kulturális
fejlődést. A katalán színházak legfőbb
gazdája ismét a Generalitat, amely dra-
maturgiai központot létesített a katalán
színpad támogatására. A katalán Gene-
ralitat 1981. évi költségvetéséből kitűnik,
hogy a múlt évben harminc hivatásos
színtársulat támogatására negyvenmillió
pesetát fordítottak. A Romea színház-ban
1981. márciustól működő dramaturgiai
központ tíz katalán színdarab be-
mutatásában vállalt irányító szerepet. Ezek
közé tartozik a Romea színházban ez év
tavaszától színre került Eszter eredeti
története című színmű is.

A régi városrészben, a keskeny Hospital
utcában a háromszintes Romea színház
kiállta a század viharait. Átellenben a
középkori kolostor narancsfái mögött
húzódik meg a Katalán Könyv-tár,
páratlan értékes katalán okirat- és
szövegkönyvgyűjteményével. Lelkes
közönség figyeli Salvador Espriu katalán
költő és színműíró választékos nyelven írt
színművét, az Eszter eredeti történetét. A
nehéz költői szöveggel nyelvtanulásra
akarta ösztönözni közönségét. A
szimbolikus és epikus drámát szerzője a
Franco-rendszer elnyomása teljében,
1948-ban írta, és huszonöt évvel ezelőtt,
1957-ben már előadták a Katalán Zene-
palotában. Sőt a modern katalán szín-
műirodalom klasszikus termékének tart-
ják. A kollektív témájú katalán drámák
közé sorolják, amelyekkel a katalán népi
ellenállás nyelve és kultúrája fennmara-
dásáért küzdött a megsemmisítését hirdető
fasiszta uralommal szemben.

„Bemutatása rendkívüli eseménynek
számított, mivel más értékei mellett, az
államhatalom által halálra ítélt katalán
nyelv gazdagsága és ereje megrázó bi-
zonyítékát szolgáltatta. Fölhívás volt a
reményre, sokak reményvesztettségé-nek a
cáfolataként egy rabszolgaságra ítélt nép
túlélésére hívta fel a figyelmet" - értékelte
a színdarabot Josep Benet író és történész.
„A színdarab felújítása ma is aktuális,
mivel a katalán nyelv még nem heverte ki
a kultúratiprás okozta károkat."

Szövege sokszor szarkasztikus. A szí-
nészek játéka helyenként a groteszkbe
hajlott. Az előadás többször expresszio

nista stílusjegyeket árult el. A színhely az
ókori Perzsia, a tárgya a perzsák és a
rabszolgaságba hurcolt zsidók közti
konfliktus, amit testvérek közti civódás-
nak tüntet fel. A színdarabban sok a spa-
nyol polgárháborúra való utalás. A szín-
művet hónapokon keresztül telt ház előtt
játszották. Sőt vidéki városok színhá-
zaiban is előadták.

„Eszter eredeti történetét nagyon nehéz
megmagyarázni, mert a színházban,
akárcsak az életben, sokkal nehezebb
megmagyarázni a saját dolgainkat, mint a
másokét ... Eszter tükröt használ,
amelyben tükörképek táncolnak egy-
máson, földünk szépsége, a mi kicsi-
nyességünk és fukarságunk, kicsi és gye-
rekes kegyetlen irigykedéseink gúnyolják
ki mindennapi viselkedésünket, mi-alatt
vonszoljuk magunkat azon a kis hazai
földön, a szőlők és a tenger között. És
ezért, bár hajótöröttek lettünk, és nagyon
hibásak vagyunk, amiért elsüllyedt a
hajónk, megkíséreljük megragadni a gúny
mentődeszkáját . . ." - magyarázza Lluis
Pasqual rendező. Katalán tájakon
játszódik tehát a történet, katalánokról és
katalánoknak szól, akik idegen jelmezt
öltöttek fel. A színészek kifejező játéka
megkönnyíti a nehéz szöveg megértését.
A narrátor fontos szerepet kapott, az öreg,
vak koldus köti össze a legendát a mával.

A Romea színház irodájában találkoz-
tam Manuel Serra igazgatóval, a Gene-
ralitat, a katalán autonóm kormányzat
dramaturgiai központjának a vezetőjével.

„A Generalitat dramaturgiai központ-
jának a feladata, hogy fölélessze a vá-
laszútra került katalán színházat. Még kí-
sért a fasiszta elnyomás, a polgárháború
emléke, amely a kollektív, társadalmi
színházat fejlesztette ki, és a célnak meg-
felelő témákat ragadtak meg. A szólás-
szabadság eljövetelével azonban űr tá-
madt, a politikai színház iránt megcsap-
pant az érdeklődés. A Generalitat drámai
központjának egyik törekvése, hogy
fölélessze azt az individualista, pszi-
chológiai színházat, amelynek a fejlődé-
sét a fasizmus megszakította." - fejtette ki
Manuel Serra igazgató. „Ez sok
erőfeszítésbe, munkába kerül. A katalán
színház véleményem szerint vissza-tér a
realizmushoz. Az űr betöltésére még régi
szerzőkhöz is visszatérünk. A katalán
színházi irodalomban mindössze
százötven éves hagyományaink vannak.
Bár nekünk is vannak hagyományaink, a
középkori és újkori vallásos és világi



dráma kifejlődésének emlékeivel rendel-
kezünk, de ezek főleg az irodalomtörténet
számára érdekesek, A XIX. század egyik
ismert szerzőjének, Angel Guimera írónak
aTerra baixa című színdarab-ját újítottuk
fel nagy közönségsikerrel. Hat hónapig
telt ház mellett játszottuk, még vidéki
előadásokon is bemutattuk. Ez a színmű
ma is közel áll a katalán közönséghez. Az
ilyen régi realista szerzők fölújítását az
átmeneti korszak kitöltésére akarjuk
használni. Az új realista szerzők egyéni
drámáit várjuk."

A katalán vidéken is működnek állandó
színházak, de nincsenek állandó szín-
társulatok, amelyek mindig a fővárosból,
Barcelonából utaznak le vendégjátékra.
Most éppen a Romea színház együttese
Gironában háromszor egy héten az Eszter
eredeti történetét adja elő.

„Katalóniában a színjátszás fejlődésé-
hez nagyon sok félhivatásos társulat járult
hozzá, közülük néhány egyetlen
színdarabbal járta a falvakat. Sok füg-
getlen társulat szövetkezetet alakított. A
Romea színház »szabad társulata« is
szövetkezeti formában működik"
hívta fel figyelmemet Manuel Serra.

A félhivatásos, független színház a mű-
kedvelő színházból fejlődött ki, amely-nek
nagy múltja van Katalóniában. Né-hány
évvel ezelőtt még hétszáz műkedvelő
társulat működött Katalóniában. Számuk a
független színtársulatok meg-jelenésével
százra csökkent. Ezek heten-ként
rendszeresen előadást tartanak a
provinciák fővárosaiban levő állandó
színházi épületben. A független színtár-
sulatok száma tizenöt évvel ezelőtt ti-
zenöt-húsz volt. Ezek nem ismétlik a fő-
városi műsort, új dramaturgiát terem-
tettek. Az utolsó évtizedben néhány kö-
zülük hivatásos társulattá alakult át. A
legjelentősebb közülük éppen az, amelyik
az Eszter eredeti történetét adta elő a Romea
színházban. Megújította a katalán
színművészetet. Párhuzamosan néhány
független színtársulat az animációs
színházzal foglalkozik. Némelyik
független társulat nemzetközi hírnévre tett
szert. Az Els comediants (A komédiások)
pantomimtársulat sok sikeres be-mutatót
rendezett. Előadásaiban a beszédet
helyenként alkalmazza. Az Els Joglars
társulat most utazott el New Yorkba.
Németországban és Francia-országban is
többször vendégszerepelt. Még a politikai
témájú színdarabok tartoznak
repertoárjába, amelyekkel a múltban
legnagyobb sikereit aratta.

KOLTAI TAM ÁS

Svédország messze van

A címet egy néhány évvel ezelőtt meg-
jelent magyar regénytől kölcsönöztem.
Azért illik ide, mert kevesen tudunk a
svéd színházról (ők is keveset tudnak
rólunk), s így a képletes messzeség na-
gyobb, mint a kilométerekben mért
földrajzi táv. Kölcsönös érdek, hogy a
távolság csökkenjen, s ennek vannak bi-
zonyos jelei. Az utóbbi években megje-
lent néhány új svéd dráma a magyar
színpadon - Enquist műve, A tribádok
éjszakája, Eriksson Párizsi élet című da-
rabja , Magyarországon vendégszerepelt a
Schahrazad Színház, és tárgyalások
folynak a Királyi Drámai Színház
hazánkba látogatásáról. Mindkét rész-ről
mutatkozik tehát kezdeményezőkészség
kapcsolataink javítására. Mats Syl-
wannak, a Svéd Intézet külföldi kap-
csolatokkal foglalkozó munkatársának
meghívására e kezdeményezés jegyében
tölthettem egy hetet Stockholmban.

Nem mondhatom, hogy különösebb
szerencsém volt. Bergman Lear király-
rendezését a Királyi Drámai Színházban
(röviden: Dramatenben) váratlanul több
hónappal elhalasztották. Az egyik, érde

kesnek ígérkező előadás betegség miatt
elmaradt. A két legjelentősebb stockholmi
„szabad csoport" - egyikük éppen a
Schahrazad - ottlétem alatt nem tartott
előadást, Néhány személyes találkozásról
is le kellett mondanom az utolsó
pillanatban, betegség vagy közbejött aka-
dályok miatt.

Mindamellett igyekeztem betekinteni a
svéd színházi élet különféle szektoraiba.
Láttam előadást állami színházban,
magánszínházban és úgynevezett szabad
színházi csoportban. Svédország mint-egy
száz színháza közül csak három áll
közvetlenül állami irányítás alatt. A
huszonkét regionális és helyi színház a
megyék illetve városok fennhatósága alá
tartozik. Magánszínház nagyon kevés van.
A hetven szabad csoport viszont
körülbelül hétezer előadást produkál
évente, több mint felét gyerekeknek és
fiatal nézőknek. A szabad csoportok
professzionisták. A mi besorolási fogal-
maink szerint amatőröknek nyilvánítanák
őket. Svédországban nemcsak hiva-
tásosnak, hanem bizonyos értelemben
hivatalosnak is minősülnek. A jó nevű
Jordcircus, amely tevékenységének je-
lentős hányadában utcaszínházként mű-
ködik, idén Nancyban a nemzeti színeket
képviselte.

Rövid egy hét benyomásaiból termé-
szetesen nem lehet általánosítani. Földes
Anna svédországi beszámolója alapján
(Strindherg árnyékában?, SZÍNHÁZ, 1981.
szeptember) el voltam rá készülve, hogy
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