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Charles Laughton, Alec Guinness, James Mason… La 
gesta va ocupar el seu escenari del 1912 al 1923 i va mar-
car, en endavant, la personalitat del teatre. Un periodis-
ta de l’època explicava així la seva experiència: “El teatre 
estava ple i l’entusiasme era encomanadís: un públic in-
tel·ligent compost de gent que vol ampliar els seus ho-
ritzons, que van al teatre per trobar noves idees i nous 
reptes. Per primera vegada a la meva vida he vist les pos-
sibilitats socials del teatre”. Aquell Old Vic dels inicis, 
amb un compromís amb la idea d’un “teatre per a tot-
hom” que es continua mantenint avui, estava sembrant 
la llavor del que el 1963 seria el Royal National Theatre, 
que va tenir en l’Old Vic la seva primera seu, fins que el 
1976 es va traslladar a l’edifici construït a la riba del riu, 
i al qual ens dirigim ara en una curta passejada d’encara 
no deu minuts.

L’edifici del National Theatre, amb els seus tres tea-
tres (Olivier, 1.160 butaques; Lyttleton, 890, i Cottesloe, 
400), domina la riba sud del Tàmesi. Obert al públic 
tot el dia, en els seus amplis espais es pot coincidir 

Theatreland
per als aficionats al teatre, Londres és Theatreland 
(el País dels Teatres) a l’estil del que per a Alícia ve a ser 
Wonderland (el País de les Meravelles): un deambular 
de sorpresa en sorpresa, un tobogan d’èxits i fracassos, 
que se succeeixen els uns als altres en una cartellera en 
contínua transformació (excepció feta de títols com The 
mousetrap, The phantom of the opera o Les miserables, 
que han aconseguit incrustar-se en el paisatge de la ciu-
tat fins a convertir-se en icones, al mateix nivell –gaire-
bé– que la Torre de Londres o el mateix Big Ben). D’entre 
els molts teatres que reclamen l’atenció, us proposo un 
ràpid recorregut por quatre en una elecció purament 
personal: els quatre m’han donat les meves millors ho-
res d’espectador, amb propostes ben diferenciades.

Comencem el recorregut al costat de la mítica estació 
de Waterloo. Allà s’aixeca en solitari, como una catedral 
laica, l’Old Vic, vinculat els últims anys a la imatge del 
popular Kevin Spacey, el seu director artístic, una missió 
que desenvolupa des del febrer del 2003 i que abando-
narà el pròxim mes d’agost, complerts (folgadament) els 
seus deu anys de compromís. L’Old Vic (1.078 butaques) 
està en actiu des del 1818, però no va ser fins al 1912, amb 
l’arribada de Lilian Baylis, que va arribar a fer-se impres-
cindible per a públic i creadors. Miss Baylis, exemple de 
mànager a l’anglesa, amb un nas especial per combinar 
art i negoci (“Déu meu, aconsegueix-me un bon actor, 
però que sigui barat!”), es va proposar i va aconseguir 
que l’Old Vic fos el primer teatre del món a programar 
totes les obres de Shakespeare (totes!) a preus populars. 
En aquelles produccions, en aquella escola, van esmo-
lar-hi els ullals joves talents amb un futur clar al davant: 
Lawrence Olivier, John Gielgud, Ralph Richardson, 
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Spacey ha sigut director 
de l’Old Vic Theatre de 

Londres més d’una dècada. 
Josep Maria Pou pren 

aquesta sala com a punt de 
partida per mostrar-nos 
el seu particular itinerari 

teatral per la capital 
britànica 

Menier Chocolate Factory 

L’HEROI DELS DRETS CIVILS
 Seguint l’estela dels homes poderosos, Kevin Spacey protagonitza a 
l’Old Vic Theatre de Londres Clarence Darrow, una peça que repassa la 
vida d’aquest advocat nord-americà del XIX, heroi dels drets civils. De 
fet, no és la primera vegada que Spacey interpreta aquest paper, ja ho va 
fer el 1991 a la pel·lícula Darrow. Segons ha explicat l’actor en algunes 
entrevistes, Clarence Darrow va ser un home “valent i únic”. Un perso-
natge singular que també ha sigut interpretat per Henry Fonda i Orson 
Welles, curiosament els dos actors favorits del nostre protagonista. 
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A dalt, el National 
Theatre de Lon-
dres. A l’esquerra, 
el Royal Court

Actualment Kevin Spacey 
protagonitza a l’escenari de 

l’Old Vic el monòleg ‘Clarence 
Darrow’. Les entrades, però, 

ja estan completament 
exhaurides
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a qualsevol hora amb amants del teatre, estudiants, in-
vestigadors... d’arreu del món, que van al National com 
les mosques a la mel. L’activitat és constant. Jo mateix 
reconec haver entrat a l’edifici, en alguna ocasió, a pri-
mera hora del matí i no abandonar-lo fins a la mitjanit. 
Exposicions, xerrades, llibres i vídeos en la seva nodrida 
llibreria, restaurants, cafeteries, tot el que cal per sobre-
viure abans, durant i fins i tot després de les represen-
tacions. Després d’Olivier, han sigut Peter Hall, Richard 
Eyre, Nicholas Hytner i ara Rufus Norris els directors 
que han fet del National un dels organismes generadors 
del millor teatre, amb la seva fidelitat als autors “de la 
casa”: David Hare, Alan Ayckbourn, Alan Bennett i Tom 
Stoppard, per citar-ne només alguns. Del National han 
sortit molts dels espectacles que després, traspassats als 
teatres comercials del West End i Broadway, han sigut 
èxits multitudinaris: An inspector calls, Skylight, The 
history boys, War horse o, ara mateix, The curious inci-
dent of the dog in the night-time (que, per cert, aviat es 
veurà a Barcelona amb direcció de Julio Manrique).

Travessant el pont de Waterloo en direcció a Covent 
Garden, arribem al Drury Lane (2.283 butaques), amb 
384 anys d’existència; el que es va cremar i es va aixecar 
fins a quatre vegades; el que va veure les demostracions 
interpretatives de Garrick i Edmund Kean; i el que, can-
sat de grans tragèdies dins i fora d’escena, en acabar la 
Segona Guerra Mundial va decidir dedicar-se exclusiva-
ment als musicals. Des de l’estrena d’Oklahoma el 1947 
fins a Charlie and the chocolate factory que s’hi repre-
senta aquests dies, ha acollit els grans títols del gènere: 
South Pacific, The king and I, My fair lady, Hello, Dolly, A 
chorus line, Sweeney Todd, 42nd Street, Miss Saigon, The 
producers…  Un dels teatres que més impressionen per la 

seva opulència (vellut per tot arreu, fustes nobles, llot-
ja reial espaterrant), al servei de la música popular i els 
muntatges més espectaculars.

En cinc minuts de recorregut, sense sortir dels carre-
rons de la zona de Covent Garden, ens plantem a la porta 
del Donmar Warehouse (251 butaques), el més gran dels 
petits i el més petit d’entre els grans. El més semblant, en 
estil i instal·lacions, al nostre Lliure de Gràcia, cosa que 
fa que al Donmar un s’hi senti com a casa. És un antic ma-
gatzem de plàtans que la Royal Shakespeare Company 
va reconvertir en local d’assaig i que va començar a pro-
gramar teatre a partir del 1977. El 1992 es fa teatre in-
dependent de la mà de Sam Mendes, que l’inaugura amb 
Assassins de Sondheim, i des de llavors fins avui, funció a 
funció, es converteix en lloc de visita obligada. Moltes de 
les seves produccions –pensades per a un escenari mí-
nim– s’han transformat després en èxits amb milers de 
representacions en teatres de tot el món. La producció 
de Cabaret de Sam Mendes, que encara avui es continua 
veient a Broadway, va néixer al Donmar el 1993. I allà hi 
vaig viure la meva única experiència extrasensorial fins 
ara, quan vaig ser abduït literalment, transportat a un al-
tre món, durant les tres hores de l’Othello que va dirigir 
Michael Grandage i que interpretaven Chiwetel Ejiofor 
i Ewan McGregor. ¿La millor producció de Shakespeare 
que he vist mai? M’atreveixo a dir que sí. Aquest és el ni-
vell del Donmar.

Hem d’acabar el recorregut; no ens queda temps ni es-
pai. Una ruta que hauria pogut incloure la visita a altres 
teatres tan significatius com el Royal Court i la Menier 
Chocolate Factory. Sense la seva programació i la capa-
citat de descobrir noves formes, nous autors i un nou pú-
blic no es podria entendre el teatre anglès d’avui. r


