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Francesc
Pujols:
¿un geni o
un bufó?

A la seva última
novel·la, l’autora
homenatja les
dones de la
postguerra

Sílvia
Soler i els
petons
del pecat

Es publica
un llibre que
analitza la
influència actual
de l’escriptor

Unpaíssenseteatre?
L’èxit de ‘La dama de Reus’, del desconegut Ambrosi Carrion, posa de manifest
que el públic demana textos ben fets que parlin del país i de la seva història

Andreu Gomila
BARCELONA

Ramon Simó té clar que el
teatre clàssic català no exis-
teix. I ho diu ell, que acaba
de protagonitzar un dels
descobriments d’aquest
principi de temporada, La
dama de Reus, d’un tal Am-
brosi Carrion, molt conegut
abans de la Guerra Civil i
que va morir a l’exili el 1973
sense necrològiques que li
fessin justícia. Des del 6 de
novembre, la Sala Petita del
TNC és plena cada nit, amb

gent atreta per un muntat-
ge que frega l’excel·lència.
No hi ha hagut cap campa-
nya de màrqueting, les críti-
ques elogioses han estat les
justes. Simplement, el pú-
blic ha corregut a descobrir
una obra que és una història
d’amor entre el vencedor i la
vençuda, i que Simó molt
intel·ligentment ha situat
en un teatre en runes en el
moment en què l’autor va
escriure l’obra, finals dels
anys 40. És una obra que in-
terpel·la el públic. Carrion,
gràciesaSimó,podriahaver

entrat dins el repertori del
teatrecatalà, llocquenomés
ocupen, potser, dos noms:
Àngel Guimerà i Josep
Maria de Sagarra.

“Potser només Guimerà i
Sagarra podrien ser consi-
derats clàssics, per repeti-
ció. No hem tingut l’oportu-
nitat de convertir-los en
clàssics de debò. Pensa que,
abans de la Guerra Civil, la
gentsesabiadememòriaels
seus textos, els deia al tram-
via. Si no hi hagués hagut el
franquisme, ara serien els
nostres clàssics”, afegeix

Simó. El director del TNC,
Sergi Belbel, va en la matei-
xa línia, tot afegint a la llista
el nom de Rusiñol: “És es-
trany que anomenem clàs-
sics autors que pertanyen a
finals del segle XIX i prime-
ra meitat del XX, però en
una cultura accidentada
com la nostra, és així. Sense
cap mena de dubte, hi ha
tres autors que nosaltres
anomenem clàssics: Rusi-
ñol, Guimerà i Josep Maria
de Sagarra, i ho són perquè
moltes de les seves obres
sónenlaconsciènciadelses-

pectadors, i alguns dels seus
personatges (Esteve, Mane-
lic, Glòria) formen part d’u-
na mena d’imaginari col·lec-
tiu”. No sabem, no obstant,
si els nois de 16 anys saben
qui és el Senyor Esteve.

Àlex Rigola, director del
Teatre Lliure, creu sobretot
en Guimerà. No obstant, és
escèptic i pensa que els ano-
menats clàssics d’aquí són
lluny de Shakespeare o Lor-
ca. “Tenim molts drama-
turgs catalans que van fer
una feina importantíssima
en el seu moment. Però clàs-

sics? No crec que el nostre
llegat doni per revisar i des-
cobrir tants clàssics cada
any. Potser val més la pena
seguir recolzant l’autor viu
perquèsiguiunclàssicd’ara.
Com tants altres autors ca-
talans, van ser bons al seu
moment. Quina necessitat
hi ha de resistir-se al temps?
El teatre sempre ha estat un
art efímer”.

L’escriptor i professor
emèrit de l’Institut del Tea-
tre Jordi Coca, coneixedor
de Carrion i de molts altres
autors que no sovintegen
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Gustavia
De La Ribot & Mathilde Monnier
Mercat de les Flors, 21 de novembre.

Són dues dones mera-
velloses, que no cal
que es moguin perquè

la seva sola presència ja inti-
mida l’espectador. Mathilde
Monnier i La Ribot, vestides
només amb calces i samar-
reta negres –a més d’unes
obligades sabates de xarol–,
tenen les extremitats tan
blanques i fortes que sobre-
surten ingràvidament del
fons i del terra de l’escenari,
tot ell cobert de roba negra.
Aquest espai de plecs i ca-
pes sintetitza tot el fet tea-
tral que va del misteri a l’en-
gany; d’allò que veiem, qu-
asi res no és el que sembla.

Com les llàgrimes invisi-
bles amb què comença
Gustavia, però que elles
s’encarreguen de marcar
amb el dit índex o amb un
mocador negre mentre van
somicant per la pèrdua de

no se sap ben bé què, alhora
que les seves paraules deri-
ven de frase en frase per
surrealista encadenament.
Ens parlen de la mort, de
l’art i de la dona, elements
suposadament fràgils però
que, vist com han marcat el
pas del temps, es demostra
que són molt més implaca-
bles que els seus contraris:
la continuïtat, la quotidiani-
tat, la masculinitat.

Més enllà dels qüestiona-
ments filosòfics que l’espec-
tacle desperta, hi ha el ma-
gistral equilibri d’aquestes
creadores entre l’humor i la
tragèdia, l’espai burlesc, que
han après de personatges
com els germans Marx,
Jacques Tati o Charlot, i que
han traduït en femení. Una
feminitat pallassa que aplica
la mirada infantil per encan-
tar-se amb els jocs de mans
obvis i les repeticions d’his-
tòries, de moviments, de
caigudes, de passos, com en
l’estriptis de genoll repetit
durant deu minuts, apujant i
abaixant el pantaló per en-
cendre i apagar el llum del
desig. Mecànicament exe-
cutat al ritme d’una música
tecno, sembla els llums in-
termitents d’un rètol publi-
citari que anuncia un espec-
tacle de brutalitat minima-
lista. Passeu, passeu!

Crítica
dansa
BàrbaraRaubertNonell

Dones de
negre i de
riure

Les dues
creadores
equilibren humor
i tragèdia

Ramon Simó ha
situat ‘La dama de

Reus’ en un teatre en
ruïnes de finals dels

anys 40, època en què
Carrion va escriure

l’obra ■ DAVID RUANO

Ramon Vinyes (1),
Manuel de Pedrolo
(2) i Juli
Vallmitjana (3) són
autors que podrien
ser rescatats de la
mateixa manera que
ho ha estat Ambrosi
Carrion ■ ARXIU
4. ‘El cafè de la
Marina’, de Sagarra,
és un ‘clàssic’ del
teatre català
■ JOSEP LOSADA
5. ‘Terra baixa’, de
Guimerà, també ho
és. A la imatge, Joan
Pera fent de Manelic
en un muntatge de
Ricard Salvat de 1976
■ ARXIU

massa a la cartellera barce-
lonina, pensa que si les ins-
titucions teatrals no fan un
esforç per recuperar bons
dramaturgs, és per una raó:
“La majoria dels responsa-
bles culturals del país veuen
la tradició catalana com un
subsistema de la castella-
na”. “Som el país que
menys sap de la seva histò-
ria. No som Anglaterra o
Alemanya, però proporcio-
nalment no n’estem gaire
lluny”, diu.

Com Rigola, Simó, que
abans de La dama de Reus
s’havia enfrontat a Joan
Puig i Ferreter i Jordi Pere
Cerdà sense l’èxit actual,
pensa que el més important
és estrenar autors contem-
poranis, i posa l’exemple pa-
risenc, on “és molt difícil
veure obres de Camus o Sar-
tre”. Aquí, però, reconeix
que tenim “la feina afegida”
de recuperar cert passat i
“molts textos que no s’han
llegit mai”. Per això indica
que s’han de recuperar au-
tors “sense obsessions”. “No
crec ni en les quotes ni en

les obligacions: cal buscar
projectes on predomini la
voluntat artística, i no
només la històrica”, afirma.

Fenomen local
El problema que tenim a Ca-
talunya, tanmateix, és gran.
El teatre, com apunta Simó,
és un fenomen local. I a par-
tir d’aquí surten fenòmens
universals. Shakespeare,
Valle-Inclán, Guimerà o
Brecht escrivien per al seu
públic, per al seu temps. La
seva proposta, però, va ser
tan ambiciosa que ha traves-
sat fronteres i èpoques. Si un
espectador català veu la car-
tellera de ciutats com Bue-
nos Aires, Berlín, Londres,
París o Milà observarà que el
que predomina són autors
locals que parlen dels proble-
mes del nostre temps. A Bar-
celona, un cop d’ull ràpid a la
cartellera ens ofereix una
dotzena d’obres de text fora-
nes, i unes vuit de locals.

Simó assegura que ara és
molt millor que abans i per
això parla del “creixement
estrany del teatre català,
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ElComentari
Juan Carlos Olivares

Què té La dama de
Reus que no tinguin
els altres? La quali-

tat de la diferència, la lli-
bertat de l’artista honest,
el prestigi de l’obra ben es-
crita sense escoltar modes
i els gustos volàtils del pú-
blic. Anem pel bon camí
quan la Sala Petita del Tea-
tre Nacional de Catalunya
s’omple per aplaudir un
autor català pràcticament
eradicat de la memòria
col·lectiva, Ambrosi Carri-
on, un llibertari que en el
breu període de la Repú-
blica va gaudir d’un mo-
ment de reconeixement
per després emprendre el
camí de l’exili i de l’oblit.
Un encàrrec de Sergi Bel-

Es busquen detectius
bel que obliga a replante-
jar-se l’escepticisme que
fins ara ha envoltat l’ope-
ració de rescat dels clàs-
sics catalans.

És possible que hagi fal-
tat temps i valentia per
furgar en els arxius, allu-
nyar-se de l’èxit segur i ar-
riscar. El risc, com s’ha
comprovat ara, de vega-
des té la seva recompensa.
La qüestió és no defallir i,
com deia Jordi Coca des-
prés de l’estrena de La
dama de Reus, “hem de
continuar, hi ha moltes
coses per treure’ls la pols i
reivindicar, com el teatre
anarquista, que espera el
seu moment”. Només
calen detectius.

que mica en mica es va tro-
bant a ell mateix”.

Però, ¿n’hi ha d’altres, de
Carrions,d’autors incògnits
que puguin parlar a l’espec-
tador d’avui cara a cara?
Tant Coca com Simó i Belbel
coincideixen a assenyalar el
nom de Ramon Vinyes, el
“sabio catalán” del Cien
años de soledad de García
Márquez. Simó parla fins i
tot d’una obra, Peter’s Bar,
alhora que creu que “s’ha de
continuar treballant Bros-
sa” i lamenta no haver tro-
bat la manera d’entrar en
Manuel de Pedrolo. L’autor
del Mecanoscrit del segon
origen sí que és rescatable,
segonsCoca,queafegeixa la
llistaJuliVallmitjana, lapro-
sa del qual ha estat recupe-
rada per Edicions de 1984, i
que tindria molts punts de
contacte amb Carrion. Bel-
bel,perara,ensanunciaque
el TNC està estudiant “Juli
Vallmitjana, Ramon Vinyes
i dues peces teatrals, crec
que bastant desconegudes
del públic, del catedràtic
Martí de Riquer”. ■
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