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Albert Vidal a ‘El príncep’, un espectacle d’una bellesa i volada artística certament potents

QUADERN DE TEATRE

Desperta ferro!
F r a n c e s c M a s s i p

A
ntigament, prohibides les
representacions teatrals durant la
Quaresma, per Pasqua es tornava a
aixecar el teló. Agafem com a excusa,
doncs, aquesta reobertura simbòlica per
fer una detecció, ni que sigui ràpida i

necessàriament provisional, de les tendències
dramatúrgiques que a dia d’avui es dibuixen en el
panorama escènic català.

Venim d’un segle de desconfiança, de recels i
desencontres amb la tradició dramàtica autòctona,
aspectes agreujats pel genocidi franquista, encara
impune, i deixats irresolts per la tèbia normalització
democràtica. Si l’any 1927 Josep M. de Sagarra
constatava la desorientació absoluta del públic i
clamava per tot allò “que sigui escalfar,
agitar, sacsejar i trontollar aquesta es-
cena catalana freda i somorta, ensopi-
da fins al moll de l’os”, l’any 2000 Iago
Pericot deia que “el teatre dorm el son
de l’ós, tot esperant el gran canvi uni-
versal” i es preguntava “per què el tea-
tre avorreix i té la capacitat de desubi-
car l’espectador”.

En els darrers temps, però, comen-
cen a haver-hi símptomes de desglaç,
malgrat que el teatre català perdés es-
pectadors la temporada passada (a
canvi d’augmentar els espectacles en
castellà) i que els nostres clàssics con-
temporanis no hagin recuperat pre-
sència i visibilitat, sobretot perquè ni
programadors ni directors han tingut
gaire interès a reprendre’ls, i quan ho
han fet, es nota que era més per com-
promís que de grat.

ENTRE DOS IMANTS
La Rambla barcelonina en les últi-

mes setmanes ha funcionat com un
generador de corrent continu entre els
dos pols extrems de la nodrida i varia-
da panoràmica de la dramatúrgia ac-
tual: al Poliorama, el sonor èxit de
Galceran (El mètode Grönholm) que aca-
barà sent l’espectacle català més vist,
com ja prevèiem quan es va presentar
al TNC en la cloenda de la
primera edició del Projecte T6
(2003); al Capitol, el retorn
–també passat pel TNC– d’Al-
bert Vidal (El Príncep) després
de gairebé dues dècades d’ab-
sència a la ciutat. Així s’han
acarat a banda i banda de la
Rambla el millor teatre co-
mercial i l’avantguarda de
més alt nivell i qualitat, com
dos potents magnets xucla-
dors de passejants. L’un con-
tinua i continuarà, convertit
en una fèrtil mina que fa do-
blet, en castellà, a Madrid i del
qual es prepara una imminent
versió cinematogràfica en
clau dramàtica. L’altre se n’ha
anat amb el teatre ple, després
d’una lenta arrencada exclu-
sivament deguda al desconei-
xement que el públic té de
l’original artista. Vidal havia començat treballant
amb Lecoq i Fo, va fer un llarg aprenentatge de les
tècniques actorals d’Orient, especialment
apreciables en el seu fabulós domini corporal i
l’excepcional registre de les cordes vocals, però
d’altra banda, ha sabut recollir les millors
aportacions de les avantguardes artístiques en un
espectacle divers i divertit, on el versàtil actor fa un
recorregut des de les ombres expressionistes de
Murnau (Nosferatu) fins a les ganyotes de Louis de
Funes, passant per les audàcies expressives de

Charlot i Keaton. Un espectacle d’una bellesa i volada
artística certament potents, que aplica, sense deixar
rama verda, l’humor i la sàtira a la realitat
contemporània afeixugada pels barroers
manipuladors de torn.

ANÀLISI DEL REAL
L’espectre de la dramatúrgia catalana és, però,

molt variat, i darrerament hi ha hagut noves
incorporacions que l’enriqueixen. Hi ha una
tendència que tracen aquells textos dramàtics que
plantegen una aproximació compromesa amb la
realitat i s’interessen pels problemes del nostre
temps des d’una òptica reflexiva i gens trivial. De

vegades parteixen de fets
succeïts en la realitat (allò que
Torres Naharro anomenava
“comedias a noticia”) per
interrogar-los des d’un punt de
vista crític, com la caiguda d’un
pont després d’uns aiguats que
és a la base de Teoria de
catàstrofes de Toni Cabré que
acaba d’adquirir una nova
dimensió després del desastre
del Carmel, amb comissions
incloses; o les primeres fosses
obertes de republicans
afusellats, que són als
fonaments de 16.000 pessetes de
Manuel Veiga; o el tràfec
d’immigrants que es respira en
carn pròpia a Les portes del cel de
Josep Pere Peyró; o els fastos del
Fòrum que serveixen a Gerard
Vàzquez per bastir Broc gros.

D’altra banda, unes anàlisis més atentes a la
quotidianitat que ens envolta passada per l’alambic
de la ironia i l’humorisme, en una línia de recerca
expressiva que combina l’experimentació formal i la
comicitat, han constituït una altra tipologia
dramatúrgica que va posar en circulació Sergi Belbel
i que han seguit joves dramaturgs d’avui com Beth
Escudé, David Plana, Àngels Aymar, Albert Espinosa,
Esteve Soler o Marc Rosich, que ha pitjat fort amb dos
peces alhora en cartellera (Copi i Ocaña al Purgatori i
Surabaya). Aquest grup d’autors presenten

inicialment els aspectes còmics de la realitat com a
antídot contra l’angoixa de viure, per després passar
a il·lustrar el costat dolorós d’aquesta mateixa
realitat. Belbel, que ja fa vint anys va donar el tret de
sortida de l’anomenada “nova dramatúrgia catalana”
i que s’ha convertit en l’autor hispànic més
representat arreu del món, té, a més, ara, com a
flamant director artístic del TNC, l’oportunitat de
donar una empenta decisiva als dramaturgs en actiu,
amb un suport més ambiciós del Projecte T6, una
diversificació de candidats i un augment de recursos.
A més, compta amb la complicitat de les sales
alternatives a través del responsable de la Beckett,
Toni Casares, que l’any passat va fer prosperar un
experiment tan singular com L’acció té lloc a Barcelona,

repescant l’autor i director Albert Mestres,
engrescant per al teatre un poeta com Enric Casasses,
empenyent Lluïsa Cunillé cap a la diafanitat i fins i
tot descobrint una nova veu com la de Pau Miró.

CARA DE PÒQUER
Pensem que l’altra gran tendència que ha

caracteritzat el teatre català actual utilitza
estratègies de discurs en què el diàleg es fragmenta,
es repeteix i s’obre a tantes interpretacions com
expectatives hi ha a la sala. Un diàleg, com la vida,
ple de dubtes, de silencis, d’omissions i interrogants.
És el que un dels seus representants, Carles Batlle, ha
anomenat “drama relatiu”, on l’opacitat i les falses
pistes desbaraten la lògica de l’estratègia lectiva de
l’espectador. És una tipologia forjada a redós dels
Tallers de Dramatúrgia engegats per Sanchis
Sinisterra a la Beckett, que ha tingut el seu màxim
exponent en Lluïsa Cunillé, una dramaturga
críptica i original, posseïdora d’un estil poderós
batejat com a “poètica de la sostracció”, que després
de la límpida obertura de Barcelona, mapa d’ombres i
d’ Il·lusionistes, ha fet marxa enrere amb l’última
peça, Occisió, d’una opacitat exasperant que torna a
donar l’esquena al públic, com si li sabés greu
haver-se mostrat massa comprensible. Tres línies
dramatúrgiques de gruix que no amaguen, però,
altres tendències sia més experimentals o més
domesticades, que col·laboren a mantenir
l’efervescència creativa d’un present que fa xup-xup.
Només cal desitjar que als nous xefs de l’alta cuina
teatral no se’ls passi l’arròs.

▼
Entre el fenomen
massiu de Galceran
i l’exquisidesa d’Albert
Vidal circula un ampli
i ric ventall de
dramaturgs catalans
que dibuixen un futur
esperançador

Cal un cop de timó
perquè l’actual
efervescència
dramatúrgica faci el ple


