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El Teatre del Sol

Joaquim Ferrer

E n la cartellera d'espectacles teatrals de Barcelona s'anuncia des de fa uns dies dues obres que
procedeixen del Teatre del Sol de Sabadell. És possible que en comprovar la seva qualitat hi hagi molts
espectadors que es preguntin sobre la trajectòria d'una empresa cultural que aconsegueix el nivell més
exigent, el que ens agrada trobar en els escenaris.

Contestar aquesta lògica curiositat porta a explicar una bella història que en la cultura catalana es
repeteix sovint i que justifica que Pere Baltà hagi escrit que som "el país de la societat civil" referint-se al
pes decisiu que en tots els camps ha tingut i té la iniciativa de la gent amb projectes i amb voluntat de
dimensió col·lectiva.
El fet és prou conegut, però el que és important és que es viu. A Catalunya, en tots els camps de la
cultura hi ha molta gent que en fer-ne fonamenta que sorgeixi el nivell. Recordo que quan fa uns anys
Flotats havia de fer una selecció per a alguna de les obres que dirigia al Teatre Poliorama se sorprenia
agradablement del nombre d'actrius i actors que s'hi presentaven, procedien de les escoles però
sobretot del món ampli i dens del teatre fet per aficionats en tants i tants llocs del país.

El Teatre del Sol de Sabadell és una obra que pertany a aquesta iniciativa de fons, àmplia, fidel a la
cultura i a la llengua i amb ambició de representar els textos que diuen coses i estableixen diàleg amb el
públic sobre els temes vitals.

Concretament, el 1986 a Sabadell sorgí la proposta per part d'un grup de ciutadans d'adquirir el local
d'una antiga cooperativa que comptava amb una bona sala de ball amb el propòsit de convertir-la en un
teatre. El projecte no fou fàcil de cristal·litzar però s'aconseguí. Eren els capdavanters de la iniciativa
Francesc Garriga i Ramon Ribalta. L'objectiu era clar, fer teatre de la millor qualitat, no cal dir, en
llengua catalana i fer-ho amb l'afició de la gent.

El 1987 arrencà el projecte i obrí les portes el Teatre del Sol, i ho va fer amb una declaració d'intencions
representant l'obra de Pirandello Enric IV. Era una prova del teatre que els interessava i que ràpidament
interessà el públic. Des d'aleshores és molt recomanable seguir els espectacles que ofereixen amb la
direcció de Ramon Ribalta; entre els últims que s'hi han pogut veure hi ha una Comèdia dels errors, el
conegut musical Fama i La cuina d'Arnold Wesker.
Ara dos d'aquests espectacles són a Barcelona i des del primer dia han estat captats pels espectadors
com una agradable sorpresa per la qualitat que aconsegueixen. Respecte a Fama, l'espectacle que es
presenta al Teatre Tívoli no és fet pel mateix conjunt que el representava a Sabadell, s'ha
professionalitzat i s'hi ha incorporat en la direcció la saviesa de Coco Comín. Pel que fa a La cuina, que
es representa al Teatre Principal, aquest sí que és el mateix quadre d'actors sabadellencs, de gran
experiència teatral en molts casos, però tots amb les seves obligacions laborals i estudiantils, és a dir,
apassionats del teatre que no en són professionals. Cal recordar que l'obra de Wesker manté la mirada
incisiva sobre els replecs de les relacions en el món del treball i que segueix sent un text d'interès,
representat amb un realisme extraordinari.

La temporada dels dos espectacles que arriben del Teatre del Sol a Barcelona es ja un èxit, però la
comoditat de seguir-los en teatres de la capital no ens hauria de fer oblidar que ens cal conèixer en
directe el Teatre del Sol a Sabadell per comprovar-hi com és de viva la vitalitat d'una cultura que en el
camp concret del teatre segueix fonamentant-se en la passió i l'esforç capaç dels reptes més difícils.
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