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ARTS ESCÈNIQUES // ÒBIT

Mor l'autor Alberto Miralles, un gran impulsor del teatre als anys 60 

El director va crear el grup Cátaro i va viure a BCN fins a la mort de Franco

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

Alberto Miralles (Elx, 1940) va morir ahir a Madrid, a conseqüència d'un càncer de pul- mó. El prolífic
dramaturg, director, assagista i professor estava ingressat en un hospital madrileny des de diumenge.
Pocs sabien que estava malalt i la seva mort ha causat sorpresa en els ambients teatrals.
La seva última estrena a Barcelona, on va viure uns quants anys i es va formar com a home de teatre,
va ser el desembre del 2000: Ricard Salvat va dirigir a la Sala Muntaner la seva obra Okupes al Museu
del Prado (en traducció de Maria Josep Ragué), amb Xavier Albertí, Mercè Anglès i Mingo Ràfols en el
repartiment. Va ser una recuperació que evidenciava els llargs anys de silenci de Miralles en les
programacions teatrals barcelonines.
A finals del 2002, el dramaturg va participar en unes Jornades de Teatre Independent, celebrades a la
Universitat de Barcelona. Precisament en aquell centre havia obtingut als anys 60 la llicenciatura de
Filologia Romànica. També havia cursat Art Dramàtic per l'Institut del Teatre.
Los amantes del demonio, una obra sobre el terrorisme d'ETA, li va valer el Premi de Teatre SGAE
2002, la màxima distinció anual d'aquesta entitat en el món de la dramatúrgia. La seva constant defensa
dels autors espanyols vius el va portar a fundar l'any 1990 l'Associació d'Autors de Teatre.
Miralles sempre va ser un creador a contracorrent que va destacar en la dècada dels 60 i principis dels
70, quan va exercir com a professor de l'Institut del Teatre de Barcelona i va impulsar, junt amb
Hermann Bonnin, els profunds canvis que va viure aquesta entitat. El 1969 va fundar el grup Cátaro,
amb el qual va estrenar diversos muntatges compromesos, com Cátaro 67, La guerra y el hombre i
Cátaro-Colón. El 1974, el seu muntatge de Crucifernario de la culpable indecisión va guanyar el primer
premi del Festival de Teatre de Sitges. En aquella formació hi van sorgir actors com Mercè Sampietro i
Jeannine Mestre.
El grup Cátaro va saltar al primer pla quan, el 1968, Adolfo Marsillach el va incorporar al seu emblemàtic
muntatge de Marat-Sade, encarnant el col.lectiu d'esquizofrènics de l'obra de Peter Weiss. Així mateix,
va formar part de la direcció de Yorick, revista de teatre de Barcelona.
Miralles va estrenar més de 20 obres, entre les quals hi ha El trino del diablo, El siglo de oro tabernario i
Comisaría especial para mujeres. El seu últim text publicat va ser La presidenta. En la tasca com a
investigador destaquen els seus assajos Nuevos rumbos del teatro i Aproximación al teatro alternativo.
Després de la mort de Franco, Miralles va dissoldre el seu grup i davant les dificultats per estrenar obres
en castellà a Barcelona va traslladar la seva residència a Madrid.

Alberto Miralles
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