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Jordi Coca

El Diccionari Broch
A

l’espera que dispo-
sem d’un diccionari,
una enciclopèdia o
una història de les
arts de l’espectacle

escrits des d’una perspectiva
moderna, Enciclopèdia Catala-
na ens ofereix un magnífic Dic-
cionari de la Literatura Catala-
na que, lògicament, també con-
templa la literatura dramàtica.
Es tracta, evidentment, d’una
obra col·lectiva, tal com Broch
assenyala en les primeres ratlles
de la Introducció, i és hereva
d’obres anteriors d’intencions
similars. Tanmateix, també re-
sulta evident que es revisen a
fons determinats criteris i que
algunes entrades que fins ara
des del punt de vista canònic
eren injustament breus i esque-
màtiques, passen a tenir el re-
lleu que es mereixen. Penso, per
exemple, en Joan Brossa, trac-
tat aquí com un veritable pre-
cursor i estudiat des de les pers-
pectives diferents que ens ofe-
reix la seva obra. O de Palau i
Fabre, de Manuel de Pedrolo, de
Maria Aurèlia Capmany, tots ells
entesos també com a creadors
teatrals.

Si bé és veritat que els fons de
la Gran Enciclopèdia Catalana
són darrere d’aquest Diccionari,
també ho és que ara s’han tingut
en compte diversos criteris d’ac-
tualització. L’un, ja ho hem dit,
té a veure amb la relectura de di-
versos autors que, si més no des
del punt de vista teatral, sempre
han estat vistos (i en certs aspec-
tes encara són considerats així)
com uns mers epígons de cor-
rents externs i, per tant, com au-
tors secundaris. ¿Qui no ha sen-
tit dir mil vegades que Brossa i
Pedrolo, per exemple, eren au-
tors del teatre de l’absurd? ¿No
és evident que fins ara no es do-
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nava prou importància a la teo-
ria teatral de Palau i Fabre? Al-
guns d’aquests aspectes queden
ben orientats en el Diccionari.

Això de banda, en l’obra que
comentem també es recull el lle-
gat d’una o dues generacions que
a la pràctica han esdevingut in-
visibles escènicament parlant.
Es tracta de Josep Maria Muñoz
Pujol, Jordi Teixidor, Alexandre
Ballester, Jaume Melendres, Ro-
dolf Sirera, Manuel Molins, Fran-
cesc Lucchetti i un llarg etcètera
de noms que avui, injustament,
semblen no haver existit. El que
ens proposa el Diccionari no és,

doncs, una mera actualització de
dades. Va més enllà i intenta ser
just amb les aportacions que han
fet les successives generacions
en la construcció de la realitat
actual. Això, que teòricament
sembla obvi des de tots els punts
de vista, no ho és a la pràctica es-
cènica del nostre país, que conti-
nua explicant la realitat gairebé
des d’una mena de generació es-
pontània. No és irrellevant,
doncs, que a l’obra que comen-
tem, sense ser un Diccionari te-
atral, hi apareguin els nom de
Frederic Roda, Ricard Salvat i
Xavier Fàbregas d’una banda, i

de l’altra els joves estudiosos i
crítics Francesc Burguet i Núria
Santamaria. Tal com Broch
també assenyala a la introduc-
ció, es “mira el passat per cons-
truir i articular una memòria”,
alhora que s’està atent al pre-
sent. En aquest sentit hi ha una
aposta clara per incorporar des
d’un criteri ampli de tendències
i intencions creadores, noms de
la dramatúrgia actual com ara
Albert Mestres, Sergi Belbel,
Jordi Galceran, Lluïsa Cunillé,
Sergi Pompermayer o Beth Es-
cuder, entre molts d’altres. Un
encert. ■

L’obra recull el
llegat de diverses
generacions que
han esdevingut
imprescindibles
escènicament
parlant

Teatre

@Quan ens tocarà a les
arts escèniques? L’aparició
del Diccionari de la literatu-
ra catalana planteja de nou
la necessitat urgent de dis-
posar d’alguna obra que es-
tudiï el conjunt de la realitat
teatral catalana. Des de tots
els punts de vista possibles
–econòmic, empresarial,
creatiu, i també per la multi-
disciplinaritat que hi està
implicada– el teatre, la
dansa, el circ, i les diverses
especialitats de les arts es-
cèniques han esdevingut un
fet central en la recuperació
cultural catalana. I, tanma-

teix, a diferència d’altres
àmbits s’ha fet ben poca
cosa tant per valorar el nos-
tre passat com per plantejar
sense por el resultat de les
polítiques que s’han seguit
fins ara. Cal, doncs, empren-
dre amb urgència alguna
mena de treball en aquest
sentit.

@ Entre tots. L’Institut del
Teatre, el Teatre Nacional de
Catalunya, el Gran Teatre
del Liceu, les diverses uni-
versitats, els poders públics
i també les grans empreses
privades de les arts de l’es-

pectacle tenen l’obligació de
plantejar una relectura del
nostre passat escènic i una
determinada visió del pre-
sent. És cert que darrera-
ment diversos estudiosos
dels fenòmens escènics han
fet aportacions interessants
i fins i tot diria que de relleu

acadèmic, però també ho és
que continua pendent l’obra
de conjunt, general, que ens
ajudi a veure’ns des d’una
perspectiva nova. Massa so-
vint, per exemple, es parla
de teatre bàsicament des de
la literatura dramàtica i tot
relegant a un segon pla el
fet mateix de la representa-
ció. No es tenen prou en
compte els criteris drama-
túrgics, la direcció, l’esceno-
grafia, els figurins, la llum, la
coreografia, els actors… Ni
són tractats en termes
d’igualtat el teatre de titelles
o d’objectes, el circ, la dansa

i els performances, en com-
paració amb la literatura
dramàtica.

@Revisitar-nos. ElTeatre
NacionaldeCatalunyahaes-
trenat fapoquessetmanes
unaobradeldesconegut
AmbrosiCarrion.Lasorpresa
haestatmajúsculaperquè,
tot iel vers, l’obrahademos-
trat lasevapotència lingüísti-
ca iescènica ihasabutesta-
blirunaclaracomplicitat
ambelpúblicactual. I lapre-
guntaés: ¿quantsAmbrosi
Carrionhihaen lanostra lite-
raturadramàtica?¿Llegim

compertocaJosepRobre-
nyo,Pitarra,ÀngelGuimerà,
Rusiñol,VíctorBalaguer,
AdriàGualoel teatreanar-
quista?Aquesta, i altres
qüestionssimilarsenrelació
alpatrimoni teatral català,o
béenrelacióalnostrepassat
mésrecent, continuenenca-
rasenseplantejar-se.Demo-
mentsesegueixenpautes
antigues, inèrciesqueper
ellesmateixesnoestana l’al-
çadadelqueavui suposen
lesartsescèniquescatala-
nes.Ésurgent,doncs, revisi-
tar-nos i començara
veure’nsambunsullsnous.
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