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Primera fila    icult
Localitzada una obra perduda del dramaturg del Segle d’Or

ERNEST ALÓS
BARCELONA 

P
edro de Valdés, el director 
d’una companyia teatral 
(autor de comèdies en la ter-
minologia de l’època), va 

copiar a mà el 1631, a Barcelona, el 
text d’una obra de Lope de Vega que 
els seus actors estaven representant 
amb èxit, probablement al Teatre de 
la Santa Creu de les Rambles. Aquell 
manuscrit va anar a parar a la biblio-
teca dels ducs d’Osuna i, amb la ruï-
na de la casa ducal, als fons de la Bi-
blioteca Nacional d’Espanya, oblidat 
i catalogat com a anònim. Fins que 
un jove investigador, Alejandro 
García Reidy, l’ha rescatat de l’oblit i 
l’ha identificat com la comèdia Muje-
res y criados, una de les a prop de 30 
obres que se sap amb seguretat que 
Lope de Vega va escriure, ja que va 
consignar els seus títols en la relació 
d’obres que va incloure en l’edició 
d’El peregrino en su patria, encara que 
mai va publicar, i que s’han donat 
per perdudes.

comèdia inèdita
Lope de Vega

un jove investigador identifica  
un manuscrit de ‘Mujeres y criados’ 
oblidat a la Biblioteca Nacional

El grup Prolope de la uAB i 
l’editorial Gredos publicaran el text, 
que es portarà als escenaris

33 Primera pàgina 8 El text s’ha 
conservat a la Biblioteca Nacional.

Passa a la pàgina següent

                 

 Aquesta comèdia d’embolics, 
que es desenvolupa a Madrid i es-
tà protagonitzada per dues germa-
nes, Violante i Luciana, i els seus ga-
lants, Claridán i Teodoro, ressusci-
tarà amb honors d’estrena. El grup 
d’investigació de la UAB Prolope pu-
blicarà el text amb l’editorial Gre-
dos, i la Fundación Siglo de Oro (RA-
KATá) en farà una primera lectura 
pública pròximament a la Bibliote-
ca Nacional i la portarà als escena-
ris, per primera vegada en quatre se-
gles, la tardor que ve.
 I és que, explica Alejandro García 
Reidy, professor de la Universitat de 
Syracuse (Nova York) i col·laborador 
dels grups d’investigació sobre 
l’obra de Lope de la UAB i de la Uni-
versitat de València, es tracta d’«una 
gran comèdia, que competeix sen-
se cap problema amb algunes de les 
millors del Segle d’Or, que funcio-
na perfectament i encara pot fer riu-
re l’espectador d’avui. Algunes esce-
nes còmiques s’acosten al vodevil, 
un gènere de teatre amb una mecà-
nica i un desenvolupament que re-
sulta encara bastant popular».
 El descobriment de l’obra es va 

33 Aquest equip, amb el qual col·
laboren 30 investigadors, entre ells 
Alejandro García Reidy, està dedi·
cat a la fixació, aplicant mètodes de 

crítica textual, dels tex·
tos del teatre complet 
de Lope de Vega, i a la 
seva publicació. El des·
cobriment de Reidy es 
va produir en el marc 
d’un altre treball d’un al·
tre grup de la UV que, 
juntament amb Prolope 
i 10 més, forma part 
d’una xarxa de centres 
d’investigació teatral. 

«Això demostra la importància de la 
col·laboració i la investigació en 
xarxa», explica García Reidy.

33 La publicació de Mujeres y cria-
dos anirà a càrrec del grup d’inves·
tigació Prolope, fundat fa 25 anys 
pel catedràtic Alberto Blecua a la 
Universitat Autònoma 
de Barcelona: el text, 
en la seva web, i l’edi·
ció crítica, en paper, 
dintre de l’edició de les 
comèdies completes 
de Lope de Vega que 
desenvolupa amb l’edi·
torial Gredos. Amb la 
publicació del pròxim 
volum ja haurà arribat a 
la meitat de les comè·
dies conegudes de l’escriptor, ex·
plica el codirector del grup, Ramon 
Valdés.

Els especialistes de Bellaterra
EQUIPS D’INVESTIGADORS

33 A. García Reidy. 

SONET

Amor, que nunca das lo que prometes
y como niño pides lo que has dado,
que no hay segura edad, que no hay estado
que no turbes, derribes y inquietes.

Amor, que no hay libranza que no acetes
y al tiempo de pagarla ya has quebrado,
aunque luego te rindes despreciado  
y siempre a los cobardes acometes.

Amor,  vestido de incostantes lunas,
hijo de la esperanza y del desprecio,
necio mil veces y discreto algunas,

 ¿quién de discreto te ha de dar el precio,
pues donde descansas más, más importunas?
Importunar es condición de necio.

Retrat de Lope de 
Vega i un sonet 
inclòs en el text de la 
comèdia ‘Mujeres y 
criados’.
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deure als treballs de García Reidy 
sobre la representació de comèdies 
al segle XVII per al grup d’investiga-
ció teatral Dicat de la Universitat de 
València. Allà va trobar el text, ca-
talogat com una comèdia anònima 
del Segle d’Or; no obstant, el títol de 
l’obra era el d’una obra de Lope de 
Vega, estava escrit amb la cal·ligrafia 
de Pedro de Valdés, de qui se sabia 
que l’havia representat, i, explica, 
«les característiques tècniques, la 
mètrica, el tema i els personatges 
eren propis de Lope». «Encara que 
les atribucions d’obres als seus au-
tors estan sempre subjectes a possi-
bles polèmiques, el reconegut pres-
tigi de l’investigador, així com la 
solvència dels seus arguments, fan 
preveure la pràctica unanimitat de 
la comunitat científica sobre la ver-
dadera autoria de l’escriptor madri-
leny en aquest cas», opina Alberto 
Blecua, director del grup Prolope.

33 Un diàleg 8 El manuscrit 
consta de 56 folis.

Ve de la pàgina anterior

 Potser en un rampell d’entusias-
me, Lope de Vega va presumir d’ha-
ver escrit unes 1.500 comèdies. Mal-
grat la reconeguda productivitat 
del monstre de la naturalesa del teatre 
espanyol, els estudiosos, més pru-
dents, han identificat poc més de 
300 comèdies indubtablement de la 
seva autoria; fins a 400 comptant les 
d’atribució dubtosa, més poc més 
d’una vintena de les quals només se 
sap que existeixen, una de les quals, 
amb tota seguretat, seria Mujeres y 
criados.
 «Això no passa sovint: l’última 
vegada que es va identificar una co-
mèdia inèdita de Lope de Vega ho va 
fer Alberto Blecua fa uns 20 anys. Al-
gunes es deuen haver perdut, però 
aquesta troballa demostra que se-
gur que hi ha textos perduts espe-
rant ser trobats a les biblioteques», 
diu García Reidy des de la Universi-
tat de Syracuse. Amb 33 anys, des-
prés d’haver treballat com a investi-
gador a la UAB, la UV i la Universitat 
de Duke, va acceptar sense dubtar-
ho una oferta de Syracuse per ense-
nyar als EUA. «És un pas que havia de 
fer perquè, per desgràcia, la situació 
de les institucions acadèmiques a Es-
panya no m’oferia bones perspecti-
ves», reconeix. H

ESTRENA AL TEATRE LLIURE DE MONTJUÏC

miliar. Quan se li pregunta on és 
avui aquesta figura irreductible, 
Del Arco cita tan aviat els veïns de 
Gamonal com la plataforma an-
tidesnonaments. «Però Ibsen és 
molt intel·ligent i no enfronta no-
més instàncies públiques, l’alcal-
de i el metge, sinó que també porta 
el conflicte a una lluita entre la co-
sa privada i la cosa pública, i això 
dóna una idea de la dimensió de la 
tragèdia».

Una Passió gran

Arquillué, mentrestant, elogia la 
valentia del text. «En l’obra es di-
uen coses que potser avui encara 
ens costa escoltar». I malgrat el tí-
tol tan personalitzat, l’actor desta-
ca que és un obra coral. «L’enemic 
del poble és una Passió gran».
 Aquesta consideració no evita 
que Del Arco mostrés davant l’ofer-
ta del Lliure el seu desig de treba-
llar amb Arquillué, sense importar-
li que s’hagués d’estrenar en llen-
gua catalana. «M’impressiona més 
el Lliure que la direcció en català». 
Diu que era tan admirador del vell 
Lliure que de jove es va apuntar a 
classes en català. «Aquell  era el te-
atre que jo volia fer i encara tinc el 
llibre del Digui, digui. El Lliure és un 
lloc per quedar-s’hi a viure». H

Henrik Ibsen va escriure Un enemic 
del poble el 1882, però Miguel del 
Arco té la sensació que va ser ahir. 
«No deixo de trobar l’enemic quan 
obro un diari. Els seus conflictes 
estan més vius que mai», explica 
el director madrileny, responsable 
de la versió que estrena avui el Lliu-
re de Montjuïc. Ho fa amb un enor-
me repartiment de 15 intèrprets, 
amb Pere Arquillué al capdavant, 
que per aquesta dimensió avui tan 
inusual és qualificat per Lluís Pas-
qual, «com una producció de Cecil 
B. de Mille».
 Aquests nefastos temps que vi-
vim són també un motiu sobrat per 
recuperar l’obra. Teatres de mig 
món han muntat els últims anys el 
drama polític i social de l’autor no-
ruec. Sense anar més lluny, i amb 
molts menys mitjans, la compa-
nyia Les Antonietes en va estrenar 
la temporada passada una elogia-
da versió reduïda, Stockmann. I el 
Tívoli també va presentar el 2007 
un muntatge del Centro Dramáti-
co Nacional amb Francesc Orella 
com a protagonista.
 Firmava la versió Juan Mayor-
ga i és la mateixa, amb retocs del 
seu director, que posarà en esce-
na Del Arco, bon amic de Mayorga. 

«Necessitava fer-la meva allunyant-
la dels principis morals del XIX», co-
menta el director, nom de referèn-
cia en el teatre espanyol actual. Per 
exemple, donant «veu i vot» a les do-
nes del text. I respecte de la de Ma-
yorga hi ha una aposta més gran per 
la fluïdesa de la paraula, «per la part 
rítmica, per com flueix».

Stockmann i el balneari

Un enemic del poble narra la història 
de Thomas Stockmann, director mè-
dic en una petita ciutat d’un balnea-
ri que és la seva font de recursos. Un 
dia, Stockmann descobreix que les 
aigües estan contaminades i ho de-
nuncia, de manera que posa en pe-
rill el benestar del seu poble. Aquí 
neix un conflicte al voltant de l’in-
dividu i el bé comú, esquitxat per la 
circumstància familiar que l’alcal-
de és germà de Stockmann.
 «És una pugna d’un individu con-
tra la societat, amb una reflexió que 
és un home lliure. Ibsen no vol arri-
bar a cap conclusió i fomenta que 
es produeixi aquell diàleg que fa del 
teatre un punt de trobada», recorda 
Del Arco. El director avisa que Stock-
mann és un heroi, és veritat, però 
les seves decisions també el poden 
convertir «en un fanàtic». Decisions 
que, a més, afecten el seu entorn fa-

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

33 Conflicte familiar 8 Blanca Apilánez (Kat, la dona), Pere Arquillué (Thomas Stockmann) i Andrea Ros (Petra, la filla), durant una discussió.

ROS RIBAS

«No deixo de veure 
l’‘enemic’ cada dia 
a la premsa», afirma 
el director sobre la 
vigència del text

Individu i bé comú
Miguel del Arco munta ‘Un enemic del poble’ amb un gran repartiment de 15 actors que 
lidera Pere Arquillué H El famós director madrileny s’estrena en català amb el drama d’Ibsen

«En l’obra es diuen 
coses que potser 
avui encara ens 
costa escoltar», diu 
el protagonista
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