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El gerent de Badalona Comunicació, 
rere la prohibició de ‘L’estaca’
Albert Fernández Saltiveri, antic vocal de 
l’Institut Catalunya Futur –secció catala-
na de la FAES– i gerent de Badalona Co-
municació des del 2012, va donar l’ordre 
de prohibir la interpretació de L’estaca 
durant la cerimònia de lliurament de pre-
mis del festival Filmets. CiU ha demanat 

la seva dimissió i portarà el cas al Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya: afirmen 
que durant la retransmissió de la gala a 
través de la Xarxa de Televisions Locals el 
realitzador va abaixar el volum ambiental 
quan el públic va començar a cantar la 
cançó de Llach en senyal de protesta.CULTURA

‘La ferida lluminosa’ i el teatre que 
va portar el català a la televisió

Fa 50 anys de la primera emissió de ‘Teatro catalán’ a Televisió Espanyola
Malgrat això, va marcar un punt 

d’inflexió. Si bé uns dies abans ja 
s’havia sentit parlar català a TVE en 
un programa especial dedicat a les 
Festes de la Mercè, La ferida llumi-
nosa va ser l’inici d’una programa-
ció regular en català, l’últim dimarts 
de cada mes, sota l’epígraf –en cas-
tellà– de Teatro catalán. Els títols 
que es van poder veure en aquella 
etapa eren Els pastorets de Folch i 
Torres, El giravolt de maig de Car-
ner i música de Toldrà, El pati blau 
de Rusiñol, La filla del mar o Mar i 
cel de Guimerà, la majoria dirigides 
directament pel realitzador –i acti-
vista de la cultura catalana– Jaume 
Picas. “Era teatre parroquial”, afir-
ma el periodista i doctor en estudis 
teatrals Ferran González Monge, 
que acaba de publicar El teatre en 
català a TVE (1964-2005) (Editori-

TVE va motivar el salt de l’oblidable 
dècada de finals de la dictadura 
(1964-1974) cap als esplendorosos 
anys 70 i després a la decadència, a 
partir de 1983, fruit de la recuperació 
de l’autonomia i la Generalitat, l’as-
cens del socialisme al govern espa-
nyol i la creació, per fi, de TV3. “Allò 
que feia TVE per defensar el català ja 
no caldrà”, exposa González, que la-
menta, però, que s’hagi “oblidat in-
justament” el paper de TVE per ali-
mentar el teatre català, crear progra-
mes innovadors i fer d’escola de 
molts professionals.   

Si el periodista Jorge Arandes va 
tenir la idea de fer teatre a la televi-
sió, el cap de producció Manuel Cu-
beles és qui triava les obres a la lli-
breria Quera en la primera etapa, 
quan el Teatro catalán no tenia ni 
pressupost perquè no existia ofici-

al UOC). Un teatre on no es van pas-
sar les tisores de la censura perquè 
“no va caldre”, afegeix.   

Els dramàtics de TVE són fills di-
rectes de tres circumstàncies, expli-
ca l’investigador. La primera, la te-
levisiva: tot depenia de l’evolució tèc-
nica d’uns estudis que partien d’una 
gran precarietat, perquè llavors Mi-
ramar encara era “una criatureta” de 
cinc anys, fins al punt que el 1962 ni 
tan sols tenia vídeo per gravar i fun-
cionava amb càmeres de 40 quilos i 
trípodes de fusta. La segona circums-
tància era la realitat teatral, perquè 
“la situació del teatre català, que va 
estar prohibit fins al 1946, era pau-
pèrrima als 50 i 60, i els seus profes-
sionals es morien de gana si no treba-
llaven a Madrid”, afirma González. I 
la tercera, era la política, que junta-
ment amb els canvis de directius a 

El dimarts 27 d’octubre del 1964 a 
les 17.02 de la tarda es va poder 
veure el primer programa en cata-
là que va produir Televisió Espa-
nyola a Barcelona. Es tractava de 
l’emissió de La ferida lluminosa, de 
J.M. de Sagarra, amb actors com 
Paquita Ferrándiz, Jordi Serrat i 
Carme Contreras. L’obra l’havia 
estrenat la Companyia Maragall 
dirigida per Esteve Polls el 1954 al 
Romea i havia sigut un èxit escla-
tant. Una dècada després, en canvi, 
la versió televisiva va ser gairebé 
clandestina: ni tan sols s’anuncia-
va a la revista oficial de la cadena, 
Tele Radio, i en queden ben pocs 
rastres documentals.  

BARCELONA
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Manuel de Pedrolo ja té 
un espai museístic
Ubicat al castell de Concabella, l’Espai Pedro-
lo vol esdevenir “un centre de referència” so-
bre la figura de l’autor de Mecanoscrit del se-
gon origen, un dels més prolífics i llegits de les 
lletres catalanes. Ha suposat una inversió de 
320.000 euros finançats a través del progra-
ma Leader de la Unió Europea.

Liam Gallagher dissol el 
seu grup, Beady Eye
Després de dos discos i quatre anys de trajec-
tòria, els Beady Eye s’han dissolt: el cantant 
Liam Gallagher ho ha fet públic aquest cap de 
setmana. La premsa britànica torna a especu-
lar sobre el possible retorn dels Oasis, ja que 
l’any que ve es compliran 20 anys de la publi-
cació de (What’s the story) morning glory.

alment. Però “la pedra angular de 
l’eclosió de la producció en català va 
ser Juan Manuel Martín de Blas, 
cap de programes a Barcelona des 
del 1947”, explica González. Tenia 
27 anys i venia d’una TV2 autònoma 
que van liquidar perquè estava far-
cida de “rojos y maricones”, li havia 
explicat cofoi a González, i a Barce-
lona queda bocabadat: “Benet i Jor-
net va ser el meu pigmalió de les lle-
tres catalanes”, li va confessar.  

La fortuna de l’Escola Miramar 
Benet i Jornet va ser el coordinador 
de l’etapa més brillant dels dramàtics 
i va obrir la porta a la televisió, en di-
versos programes, fossin representa-
cions teatrals (Lletres catalanes, Ta-
ller de comèdies, Gran teatre), les pri-
meres sèries i xous (Crònica de Jaume 
I, Doctor Caparrós, Festa amb Rosa 
Maria Sardà) i infantils (Terra d’escu-
della, Quitxalla), a un grapat d’actors 
que fins llavors les passaven magres. 
Al Teatre Lliure cobraven 3.000 pes-
setes al mes i a TVE les cobraven per 
una funció. Hi van passar Els Joglars, 
els Comediants, Rosa Maria Sardà, 
Lluís Homar, Montserrat Carulla, 
Carme Sansa, Joan Pera, Juanjo Puig-
corbé, Carme Elias, Núria Espert i un 
llarguíssim etcètera. “En tinc uns re-
cords fantàstics –diu Enric Majó–. Va 
ser una empenta cap a la popularitat. 
Quan fèiem un d’aquells dramàtics es 
paralitzava la ciutat. Vam aprendre a 
treballar davant les càmeres i vam fer 
grans textos: L’ombra de l’escorpí, Un 
lloc entre els morts, Onades sobre una 
roca deserta i el primer Hamlet en ca-
talà. A més, es van tenir en compte els 
autors catalans, recordo Benet i Jor-
net, Terenci Moix, Maria Aurèlia Cap-
many i després les entrevistes de la 
Montserrat Roig”.  

L’èxit, però, també va tenir molt 
a veure amb els realitzadors del que 
el crític de televisió Josep Maria 
Baget Herms va anomenar Escola 
Miramar, per fer un paral·lelisme 
amb la renovadora i rebel Escola de 
Barcelona de cinema dels anys 60. 
Lluís M. Güell, Sergi Schaff, Mercè 
Vilaret, Orestes Lara, Antoni Chic 
o Joan Bas van ser al darrere d’al-
guns dels programes més presents 
en la memòria col·lectiva, sovint en 
formats innovadors, de vegades 
fins i tot radicals. “Aquella gent es 
van jugar el bigoti en uns moments 
difícils i amb contínues tensions, 
van lluitar pel teatre català. Potser 
no van crear escola teatral, però els 
dramàtics fan diverses coses: per-
meten jalar a la gent, normalitzen 
el català i divulguen la cultura a tot 
el territori”, reivindica González 
Monge. Dimecres a la Filmoteca 
(18.30 h) presentarà una sessió so-
bre els Dramàtics en català amb 
Lluís M. Güell, Enric Majó i Ar-
mand Balsebre, previ a la projecció 
del Hamlet, príncep de Dinamarca 
que va dirigir Antoni Chic.e

01. Antígona 
amb Rosa 
Maria Sardà, 
M. Carulla i 
Carme Sansa 
(1970). 02. El 
Cafè de la 
Marina, amb 
Ovidi Monllor, 
Maife Gil i 
Lluís Homar 
(1981) . 
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Marie-Hélène Estienne 
renova el teatre essencial 

de Peter Brook

A més d’actuar, Nonhlanhla Kheswa demostra 
que canta molt bé. JOHANN PERSSON

‘The suit’ TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA 224 D’OCTUBRE 

Peter Brook ha incorporat al seu teatre 
totes aquelles tradicions no occidentals 
que d’alguna manera responguessin a 
la seva permanent inquietud per tornar 
a l’essència. En aquesta expedició cre-

ativa hi ha una ruta africana que reprèn una ve-
gada i una altra al llarg de la seva carrera, un vi-
atge que ha comptat amb la significativa compa-
nyia d’Hélène Estienne, autora de l’adaptació de 
Tierno Bokar i responsable, al costat del composi-
tor Franck Krawczyk , de la renovada posada en 
escena de The suit, un muntatge estrenat el 1999. 

A partir del conte del sud-africà Can Themba 
(el drama d’un adulteri), Brook-Estienne desple-
guen un teatre en el qual predomina la narració 
sobre la interpretació. Els intèrprets es presenten 
com a intermediaris del relat. L’important és 
transmetre la història i generar imatges de situ-
acions i personatges arribats d’un altre lloc. Que 
siguin reals o inventats és secundari. L’objectiu és 
crear un espai i un temps compartit que permeti 
l’existència de la trama i els seus protagonistes. La 
paraula és la principal eina, paraula lligada al gest. 
En aquesta zona intermèdia se situa el treball 
d’Ery Nzaramba i William Nadylam. Actors –ex-
traordinaris, sobretot Nadylam– però també xa-
mans-narradors en contacte amb els dos mons, el 
del públic i el de la ficció. L’interessant del mun-
tatge és el paper reservat a l’actriu (l’adúltera). 
Ella pertany més al món de les ombres (en el seu 
sentit platònic) que al nostre. El final que penja 
tràgic sobre la seva història la situa en el mateix  
pla que el vestit que simbolitza l’amant i el càstig 
imposat pel marit. Nonhlanhla Kheswa és, a més, 
una increïble cantant: és amb la seva veu musical 
i no amb la paraula que transmet els seus  senti-
ments més profunds.e

Crítica

GIRONA
JUAN CARLOS OLIVARES

Èdip i la lleugeresa del 
teatre autoreflexiu de 

Sergio Blanco

A l’obra, un dramaturg s’interessa per un jove 
que va matar el pare a forquillades. BIBIAN E. BORDOLI

‘Tebas land’ SALA LA PLANETA 225 D’OCTUBRE 

La lleugeresa mereix un elogi. Tan fàcil 
de mal interpretar, en mans del talent 
és el to que condueix millor les idees. 
Però l’atractiva superfície ha de tenir els 
seus quirats i l’amarg contingut no ha de 

ser un placebo. Aquestes dues condicions es com-
pleixen amb escreix a Tebas land de Sergio Blan-
co. La premissa és un presumpte text sobre el par-
ricidi. Les fonts són Dostoievski, Freud, Maupas-
sant, Sòfocles i el treball de camp d’un dramaturg 
i director de teatre (Federico) interessat en el cas 
d’un jove (Martín) condemnat a la pena màxima 
per haver matar el pare clavant-li 21 forquillades. 
El drama de tesi hauria d’estar servit. 

Però el que troba l’espectador és una àgil po-
sada en escena sobre la creació i el conflicte en-
tre la realitat i la seva còpia, emulació, recreació, 
simulacre o inspiració per a una altra cosa que és 
la ficció. La història del pres i el dramaturg és fal-
sa –però trufada d’elements biogràfics reals de 
l’autor–, i sobre aquesta imaginada premissa es 
reconstrueix el work in progress de l’obra, que re-
flexiona sobre el parricidi. Un procés a la vegada 
real i irreal, ja que la inspiració és fictícia però la 
feina que condueix a l’estrena (referents literaris, 
càsting, lectures, assajos, converses) pot ser molt 
pròxima al que es proposa fer a Tebas land. 

L’humor crític recorre tota la funció 
Un joc autoreflexiu que podria recordar Looking 
for Richard d’Al Pacino, també pel soterrat humor 
crític que recorre tota la funció. La intranscen-
dència natural dels dos intèrprets, excel·lents 
Gustavo Saffores i Bruno Pereyra, ajuda a situar 
aquest fantàstic projecte en un estudiat híbrid en-
tre la comèdia, l’assaig i el teatre que busca respos-
tes a les seves pròpies preguntes.e

Crítica

GIRONA
J.C.O.
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Teatre i política: una relació fructífera

06 
‘Après moi, le 

déluge’ 
DE LLUÏSA CUNILLÉ, 2007 

Aquesta obra parteix d’un 
encàrrec que el Teatre 
Lliure va fer a l’autora i té 
l’origen en un informe de 
la FAO. El títol fa referèn-
cia a les paraules pronun-
ciades pel dictador Mobu-
tu Sese Seko. L’acció 
transcorre en un sol esce-
nari, l’habitació d’un hotel 
de Kinshasa on es troben 
una dona i un home occi-
dentals. Ell treballa per a 
una companyia sud-africa-
na dedicada a la comercia-
lització del coltan, un mi-
neral descobert en els úl-
tims anys i que és, per 
exemple, als telèfons mò-
bils. Ella treballa d’intèr-
pret per als homes de ne-
gocis que s’allotgen a l’ho-
tel. Tot i que els dos perso-
natges no ho volen, els 
estralls del colonialisme a 
l’Àfrica van apareixent al 
llarg de la seva conversa.

02 
‘La torna’ 

ELS JOGLARS, 1977 

L’espectacle recrea els úl-
tims dies de la vida del de-
linqüent Heinz Chez 
(1944-1974), l’home que 
va ser executat el mateix 
dia que Salvador Puig An-
tich (1948-1974) perquè el 
règim franquista volia res-
tar importància política a 
l’execució de Puig Antich. 
L’espectacle va aixecar una 
polèmica històrica. Els 
membres de la companyia 
van ser sotmesos a un tri-
bunal de guerra i l’opinió 
pública catalana i fins i tot 
la internacional els van do-
nar suport i es van mani-
festar a favor de la llibertat 
d’expressió.

03 
‘Mori el Merma’ 

LA CLACA, 1978 

La Claca –i més endavant 
Els Joglars– va fer servir la 
crítica al poder absolut que 
Alfred Jarry va fer a Ubú rei 
per bastir el seu propi qües-
tionament del poder. A més 
de la seva qualitat, Mori el 
Merma és recordat perquè 
Joan Miró va dissenyar els 
figurins dels personatges. 
Algunes de les escenes re-
metien a la mort de Franco, 
però Joan Baixas, el creador 
del muntatge, no va voler 
subratllar en excés la càrre-
ga política de la peça. Es va 
preestrenar a Mallorca el 
1977, va arribar a Barcelo-
na el 1978 i va assolir un 
èxit internacional.

07 
‘Dictadura-
Transició...’ 

TEATRE LLIURE, 2010 

Dictadura-Transició-De-
mocràcia va ser un dels pro-
jectes més destacats del 
Teatre Lliure el 2010. Està 
format per quatre peces 
breus. Cadascuna està am-
bientada en l’any de naixe-
ment de l’autor: 1962, 
1968, 1978 i 1989. Amb el 
muntatge el Lliure volia fer 
una panoràmica de la histò-
ria recent des de les pers-
pectives de quatre genera-
cions diferents, d’Albertí i 
Cunillé a Nao Albet.

10 
‘La supervivència 

de les lluernes’ 
LA MINIMAL TEATRE, 2014 

La companyia La Minimal 
Teatre és hereva dels mè-
todes actorals de José San-
chis Sinisterra. A partir de 
textos d’aquest dramaturg 
i de Juan Mayorga, la com-
panyia fa un retrat crític de 
la Transició, sobretot de les 
oportunitats de fer canvis 
polítics i socials que la clas-
se política va deixar passar 
de llarg. Es va estrenar a la 
passada edició de la Fira de 
Tàrrega i es podrà veure 
dins el Temporada Alta el 
30 de novembre.

05 
‘Crónica 

sentimental... 
DE MANUEL VÁZQUEZ 

MONTALBÁN, 2006 

Una de les constants de la 
trajectòria de Xavier Alber-
tí és traslladar a l’escenari 
textos no teatrals. Una al-
tra és el seu interès pels gè-
neres com el cabaret o la re-
vista. Crónica sentimental 
de España li va permetre 
reunir aquestes dues pre-
misses. Estrenat a la Sala 
Muntaner, l’espectacle 
analitzava la influència de 
la cançó popular a l’hora de 
forjar l’imaginari col·lectiu 
del franquisme.

09 
‘Ruz-Bárcenas’ 

DE JORDI CASANOVAS, 2013 

La dramatúrgia està cons-
truïda a partir de les decla-
racions que Luis Bárcenas 
va fer davant el jutge Pablo 
Ruz el 15 de juliol del 2013. 
Jordi Casanovas només va 
modificar, retallar i rees-
tructurar alguns fragments 
dels escrits. Ruz-Bárcenas 
es va estrenar a Madrid el 
maig del 2014, desembarca 
a Catalunya dins el festival 
Temporada Alta i es podrà 
veure al Teatre Lliure del 
16 al 21 de desembre.

04 
‘Ubú president’ 

ELS JOGLARS, 1995 

El 1995 la companyia va re-
modelar l’Operació Ubú 
que havia estrenat al Tea-
tre Lliure l’any 1981 i va 
apuntar directament al 
president Jordi Pujol. 
“L’Ubú-Excels penetra dià-
riament en la nostra intimi-
tat i, emparat pel seu càr-
rec, renya, aconsella, ame-
naça, moralitza i pontifica 
a tot un poble de seny”, va 
escriure Albert Boadella al 
programa de mà de l’espec-
tacle. Aquest estiu, arran 
del cas Pujol, el director va 
insistir que el muntatge 
havia sigut premonitori.

01 
‘Camí de nit, 1854’ 

DE LLUÍS PASQUAL, 1976 

La figura del dirigent obrer 
Josep Barceló, executat el 
1855 per ordre del capità 
general de Catalunya Juan 
Zapatero y Navas, i l’agita-
ció obrera que Barcelona va 
viure durant el Bienni Pro-
gressista van protagonit-
zar la primera obra del Te-
atre Lliure. A més de la di-
recció, Lluís Pasqual també 
va firmar el text de l’obra, 
en la qual també va partici-
par Anna Lizaran.

08 
‘L’auca del senyor 

Esteve’ 
TNC, 2010  

Una de les obres de teatre 
més conegudes de Santia-
go Rusiñol va comptar amb 
una versió arriscada de Car-
me Portaceli i Pablo Ley, es-
trenada al TNC el 2010.  En 
comptes d’ambientar la his-
tòria a principis del segle 
XX arrencava al final de la 
Guerra Civil i arribava fins a 
la Transició per retratar la 
Barcelona franquista. 
Comptava amb una esceno-
grafia contundent, música 
en directe i els actors Boris 
Ruiz i David Bagés en els 
papers de l’avi i de l’Esteve, 
respectivament.

ANTONI RIBAS TUR / JORDI NOPCA ❊ BARCELONA

La primera obra que es va estrenar al Lliure, 
‘Camí de nit’, va ser política. Aquesta tardor 
arriba ‘Polònia, el musical’ i ‘Ruz-Bárcenas’

1207 0908

Des de fa quatre dècades, dramaturgs i directors de l’escena catalana han portat a l’escenari temes 
polítics des de perspectives molt diverses: el teatre d’objectes, el teatre document, el mim i el musical

TEATRE

11 
‘Cambó-Companys’ 

TEATRE GAUDÍ, 2014 

Frederic Roda i Fàbregas di-
rigeix una nova versió del 
text teatral que va escriure 
i estrenar al Teatre Condal 
l’any 1988. Cambó-Com-
panys està construïda a 
partir de dos discursos so-
bre els fets del 6 d’octubre 
del 1934 protagonitzats 
per aquests dos personat-
ges històrics, que repre-
senten models d’oratòria 
antitètics. Carles Martínez 
encarnarà els dos polítics a 
partir del 5 de novembre.

12 
‘Polònia, el 

musical’ 
DE JORDI GALCERAN, 2014 

Després de La família irre-
al, l’equip de Polònia ha de-
cidit posar molt d’humor al 
procés sobiranista amb la 
seva pròpia cimera del dia D 
entre Artur Mas i els partits 
pro consulta. Jordi Galce-
ran, l’autor de l’obra junta-
ment amb els guionistes 
del programa, ja havia con-
vertit un tema sensible en 
una comèdia, quan va fer 
Burundanga. L’obra s’es-
trenarà al Poliorama el 7 de 
novembre.
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