
12. La tardor del 1936, 
l’Estadi de Montjuïc 

ja havia estat habilitat com a 
camp de refugiats, per donar 
una primera acollida als civils que 
fugien dels combats dels seus 
llocs d’origen: el van fotografiar 
almenys ‘Chim’, Centelles i 
Margaret Michaelis. Una utilització 
que tindria continuïtat als anys 
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del barraquisme. La tardor del 36, 
gran part de les famílies que residien 
a la instal·lació esportiva, excepte 
un grup de combatents arribats de 
Guipúscoa amb les seves famílies, 
procedien de zones rurals de Còrdova 
i Sevilla. Aquest devia ser l’origen 
d’aquest grup de dones de monyo 
recollit, arrugues a la cara i davantal, 
que repassen la seva roba i l’estenen 
al sol de tardor, a les baranes de les 
graderies. Mentre que els nens més 
grans corren per l’estadi, els petits 
es queden amb les seves mares i un 
d’ells juga a posar-se una sabata de 
taló. E. A.
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Edward Albee ens 
atordeix i ens descol·loca

C
apricis de l’atzar fan coin-
cidir a Barcelona dos gran-
díssims textos d’Edward 
Albee: ¿Qui té por de Virgi-

nia Woolf? i Un fràgil equilibri. Una co-
sa així com un mini-mini-mini-mi-
ni cicle Albee. Dues bones peces a les 
quals clavar queixalada, amb la ga-
rantia d’ingestió agradable i diges-
tió incòmoda. Perquè Albee coneix 
més bé que ningú les nostres pors i 
els nostres desequilibris. El seu tea-
tre és una agressió contínua. Albee 
no gasta contemplacions: ens aga-
fa del coll amb violència i ens obli-
ga a enfrontar-nos a la nostra pròpia 
imatge. I empeny, amb la força dels 
dos braços si és necessari, perquè els 
cops de cap al mirall siguin més con-
tundents. D’aquesta manera acon-
segueix que sortim del teatre de la 
millor manera possible: atordits, 

descol·locats i molt poc –o gens– en-
cantats d’haver-nos conegut. 
 És possible que les dues obres re-
sultin un descobriment per als més 
joves. Per a alguns Virginia Woolf té el 
referent de la pel·lícula (1966), amb 
la parella Taylor-Burton en el seu mi-
llor moment, però no passa el ma-

teix amb Un fràgil equilibri, que té una 
versió per a televisió (1973), protago-
nitzada per una immensa Kathari-
ne Hepburn i un sobri Paul Scofield, 
que amb prou feines va tenir difusió. 
(Fa quatre o cinc anys es podia tro-
bar, per un breu període de temps 
i en edició limitada a la FNAC, però 
ja no.) Quan jo estava representant 
La cabra o ¿qui és Sylvia?, del mateix 
Albee, al Teatre Romea (2005) s’hi 
va programar una lectura de la fun-
ció, que va suposar la seva estrena 
a Barcelona. Un repartiment molt 
competent va aconseguir mante-
nir sense alè el públic que omplia de 
gom a gom el teatre.
 Un va complint anys i acumulant 
records. Mantinc viu el de la nit de 
l’estrena de ¿Quién teme a Virginia Wo-
olf? a Barcelona, al Teatre Poliorama, 
al qual vaig tenir la fortuna d’assis-
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Les seves obres són 
d’ingestió agradable 
i digestió incòmoda; 
una agressió contínua

tir amb poc més de 20 anys (1966). 
L’obra venia precedida d’escàndol 
a Madrid, d’on procedia la compa-
nyia que encapçalaven Mari Carrillo 
i Enrique Diosdado. L’expectació era 
enorme. La reacció, desigual.

De Capri al crític

D’aquella estrena en guardo –més 
enllà de l’impacte que em va pro-
duir la representació– dos records 
molt precisos: la imatge de Joan Ca-
pri abandonant el teatre, amb mos-
tres evidents de desgrat, al cap de 15 
minuts de començar la funció, i la 
frase d’un conegut crític que l’ende-
mà escrivia: «El món no és el podri-
mener nauseabund que ens presen-
ta l’autor». Ens hem de preguntar si 
avui, 45 anys després, aquesta afir-
mació manté el sentit. H

puntsa


