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IN MEMORIAM

Alberto Miralles

Dramaturg (1940-2004)

Francesc Massip

E l dramaturg i home de teatre il·licità Alberto Miralles va morir ahir de càncer. Deixa una extensa
producció teatral (més d'una quarantena d'obres) i una important empremta en les files del teatre
independent. Es va formar a Barcelona, tant a la Universitat (filologia romànica) com a l'Institut del
Teatre (direcció escènica), d'on va ser professor entre 1966 i 1974, mentre col·laborava amb Gonzalo
Pérez de Olaguer en la revista Yorick. Fundador i ànima del grup experimental Cátaro (1966-1975), va
incidir en la renovació del panorama teatral barceloní, combinant la influència brechtiana i de
l'expressionisme alemany amb les aportacions del teatre de la crueltat d'Antonin Artaud i l'experiència
del Living Theatre, i integrant el concepte d'espectacle de "periòdic vivent" procedent del teatre radical
americà. L'espectacle emblemàtic del grup va ser Cátaro Colón (1969), estrenat i premiat a Sitges,
consistent en una visió crítica i desmitificadora del descobriment d'Amèrica i de la versió narcotitzant
que en donava el franquisme. L'èxit del muntatge els va permetre participar com a "cor de folls" en
l'espectacle Marat Sade de Weiss dirigit per Marsillach. La violència escènica, el nu, la investigació coral
i la improvisació, aspectes motors de l'espectacle Experiencia 70, preludiaven l'estètica de La Fura i del
teatre de la irritació (Rodrigo García, Roger Bernat, etc.).
Dissolt el grup, es va traslladar a Madrid el 1976, on va ensenyar al Taller de Artes Imaginarias i va ser
membre fundador de l'Asociación de Autores de Teatro. El 1981 va estrenar una versió d'Aristòfanes, La
Asamblea de las Mujeres, al Temple de Debod de Madrid, i El trino del diablo, una variació sobre el mite
de Faust. El 1993 se li va atorgar el premi SGAE per Píntame en la eternidad, àgil i trepidant comèdia
històrica sobre l'artista davant del poder. El 2001 va obtenir el premi Eduard Escalante de València amb
El último dragón del Mediterráneo, premi que ja havia guanyat el 1996 per La felicitat de pedra, peça
contextualitzada en les falles. També en català es va muntar, a Barcelona, Okupes al Museu del Prado,
sota la direcció de Ricard Salvat (2000). El 2002 estrenava ¡Hay motín, compañeras!, àcida crítica del
món de la publicitat i del sistema penitenciari, i el mateix any la SGAE li va premiar Los amantes del
demonio, una obra que aborda sense embuts el terrorisme etarra. Com a bon cadell del 68, sempre va
mantenir una actitud inconformista i insolent i la voluntat de fer esclatar les versions oficials de la
història.

JOSÉ PEDROSA / EFE / Alberto Miralles, un
inconformista fins al final.
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