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Àngels Bassas interpreta la temperamental Electra, enfrontada a l’amor incestuós pel seu germà Orestes.
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Sabeu una cosa que ha sigut
molt poc divulgada i sobre la
qual els mateixos governs de
la Generalitat que hem tingut
fins ara hanmantingut un sos-
pitós silenci? El dimoni parla
sovint en català. I potser ho
fa unamica amb les mateixes
intencions amb què ho feia Pi-
casso, que utilitzava aquesta
llengua amb el seu secretari
Sabartés quan volia que nin-
gúmés del seu entorn l’enten-
gués. Com podeu comprovar,
el nom de Picasso no triga mai
gaire a sortir a col·lació quan
es tracta de Josep Palau i Fa-
bre, que a més a més d’haver
estat un dels nostres millors
poetes i de ser l’autor de l’obra

RAMON OLIVER

EL TEATRE CATALÀ DELS ANYS DE PLOM DEL FRANQUISME ARRIBA AL TNC DE LA MÀ DE JOSEP

PALAU I FABRE I JORDI COCA, QUE REESCRIUEN A LA SEVA MANERA UNA GRAN TRAGÈDIA GREGA

L’exili i la resistència es lliuren
promíscuament a l’incest

han recuperat aquest diabò-
lic i ben divertit text de Palau
i Fabre per introduir-nos en
una obra dominada per l’alè
tràgic, és perquè les seves pa-
raules semblen fetes a mida
per presentar un cicle integrat
per tres propostes escèniques
i diverses xerrades (consulteu
el web del teatre!) que ens vol
recordar com era aquell mas-
sa oblidat teatre en català que
va sorgir durant els anys més
durs de la postguerra.
I com que la postguerra, a

casa nostra, va ser una cosa in-
acabable que es va perllongar
més de dues dècades, l’obra de
Palau i Fabre, escrita el 1958,
entra de ple en aquest apar-
tat. Quatre anys després, l’au-
tor deixava l’exili exterior per
tornar a Catalunya i incorpo-
rar-se a la resistència interi-
or. I per parlar precisament
d’això es va servir d’una de les
tragèdies més cèlebres que
ens hagin llegat la mitologia i
el teatre clàssic grec: aquella
que involucra Electra i Ores-
tes, decidits a venjar l’assas-
sinat del seu pare, Agamèm-
non, matant alhora la mare
assassina, Clitemnestra, i el
seu amant, Egist.
No cal que us trenqueu el cap

fent interpretacions, perquè
el poeta ho va deixar dit molt
clar: mentre que Electra en-
carna la resistència que ha de-
cidit quedar-se casa i conviure
amb l’enemic a abatre, Orestes
ens ofereix una bona imatge
d’aquelles altres persones que
van agafar el camí de l’exili.
Entre els uns i els altres, de ve-
gades han sorgit desqualifica-
cions i malentesos.
Però el cas és que només

superant aquesta escissió i
lluitant plegats es pot arri-
bar a assolir l’objectiu co-
mú. I tant superen l’escissió
els dos germanets d’aquesta
obra, que fins i tot se’n van
al llit. I ara, no em vingueu
amb allò que a les tragèdies
tot està marcat per la fatali-
tat: per a l’autor, les decisi-
ons que prenen els tràgics
són precisament una exacer-
bada mostra de llibertat.

teatral que ara estrena el TNC
(i que potser vau veure fa poc
més d’una dècada a l’Espai
Brossa, notablement ben diri-
gida per Hermann Bonnín) va
ser també un dels més grans
experts en l’obra picassiana
que hagin existit arreu del
món. El cas és que, segons va
confessar Palau (parlant de
confessions, potser recordeu
aquell audaç muntatge de la
seva obra La confessió o l’esca
del pecat que va estrenar tam-
bé l’antic espai Brossa, i en
què el confessionari es trans-
formava en unamena de peep
show i nosaltres en voyeurs
molt actius), el dimoni se li va
aparèixer a Palau i Fabre una
nit, quan el nostre autor es-
tava molt capficat pensant en

les limitacions que pateix el
català. Llavors, Satanàs va fer
una de les seves sempremolt
il·lustrades intervencions per
tranquil·litzar-lo. I doncs, que
potser el poeta no s’adona-
va que les grans cultures amb
molts mitjans de difusió s’es-
tandarditzen a gran velocitat
i es transformen sovint en un
deure penós? En canvi –va ve-
nir a dir el dimoni–, les cultu-
res i les llengües fustigades fa-
ciliten el contacte íntim entre

l’escriptor i el lector, conviden
al secretisme i fins i tot poten-
cien aquesta orgàstica càrrega
eròtica que posseeixen totes
les llengües. I aquí cal recor-
dar el paper que l’erotisme va
jugar sempre en la literatura
de Palau i Fabre.

A les tragèdies, també
es respira llibertat
Evidentment, si el TNC i el
director Jordi Coca (ell ma-
teix, un excel·lent escriptor)

MOTS DE RITUAL PER A ELECTRA

DE JOSEP PALAU I FABRE. DIR.: JORDI COCA. INT.: DAFNIS BALDUZ, ÀNGELS
BASSAS, CARME CALLOL, JOSEP COSTA, QUIMET PLA, CARME SANSA. DATA: DEL
6 AL 17/5. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (SALA TALLERS). PLAÇA DE LES
ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. PREU: 9,50-19€. HORARI: DC.,
DV. I DS., 20H; DG., 18H.


