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ElTNCreivindica lapostguerra teatral
catalanaambl’‘Electra’dePalau iFabre
El teatre recuperarà també la comèdia de Pedrolo ‘La nostra mort de cada dia’

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Primer va ser Pitarra. Ara seran
Josep Palau i Fabre i Manuel de
Pedrolo.EldirectordelTeatreNa
cionaldeCatalunya,XavierAlber
tí, continuaamblaseva incansable
tasca de recuperar el patrimoni
teatral català que la complicada
història del segle XX ha convertit
enununivers llunyà, quannodes
conegut.La temporadapassadava
recuperar amb èxit una figura fo
namental per al teatre i fins i tot
l’humor català actual, i sens dubte
pera la llengua:FredericSoler,Pi
tarra (183995). Des d’avui, mit
jançant la tragèdia poètica de Jo
sepPalauiFabreMotsderitualper
a Electra, una obra sobre l’exili, la
dictadura i la revenja, reivindicael
teatre de la postguerra, des del
1946–anyenquèesvanreprendre
les representacions en català– al
1959.Unperíodeonescomencena
difondre les principals transfor
macionsdramatúrgiques–Brecht,
el teatre de l’absurd, l’existencia
lisme– que acabarien configurant
l’imaginari escènic contemporani.
Però un període on els autors no
van tenir ni l’espai ni el temps que
mereixien.
Per això, el TNC ha programat

també una comèdia deManuel de
Pedrolo, La nostra mort de cada
dia, una mostra sobre el teatre de
l’època i un repàs a l’escenari a les
memòries de JosepMariaMuñoz
Pujol. Encara que per dies i poder
simbòlic, sens dubte l’estrella és
l’Electra dePalauiFabre,queesta

rà finsal 17demaigenescena ique
compta amb un repartiment que
inclou Àngels Bassas, Dafnis Bal
duziCarmeSansadirigitsperJor
diCoca.
Quan Palau i Fabre escriuMots

de ritual per a Electra el 1958 viu a
París amb l’estatus de refugiat po
lític i fa temps,diuCoca,quebusca
crear una tragèdia poètica. Creu
quetotaliteraturahadeseguirfent
tragèdia perquè és el gènere per

antonomàsia on es plantegen les
qüestions col∙lectives, i a Catalu
nya n’hi ha poques. Serà el seu
puntculminantal teatre,diuCoca,
ja que després es dedicarà en cos i
ànimaa estudiar l’obradePicasso.
Per a la seva Electra, reprendrà

el mite clàssic, en el qual els ger
mans Electra i Orestes volen ven
jar la mort del seu pare Agamèm
nonamansd’Egist, amantde lase
va mare, Clitemnestra. Electra ha
resistit la tirania a Micenes, men
tre Orestes era a l’exili. Uns ger
mans que a l’obra de Palau i Fabre
es retrobaran sota altres identitats
i tindran una relació incestuosa
que impulsarà definitivament la
seva revenja. “Palauparla de la di
ficultat de la reconciliació després
d’una guerra. Escriu l’obra encara
al’exili i té lasensacióqueentreels
catalans exiliats i els que s’han
quedathihaunadistànciaabismal
i si nohi haunió de les dues forces
no es podrà fer tombar la dictadu
ra. Hi ha gairebé un tabú, i d’aquí
ve l’incestentreOrestes iElectra”,
assenyalaCoca.
Unsgermans, això sí, queactua

ran ambun esperit de revenja que
passarà factura i generarà noves
revenges. “Palau i Fabre ha begut
de l’existencialisme i diu que els
humanssomresponsablesdelsac
tes que cometem i de fet Orestes i
Electra al diàleg final diuen que
hauran d’aguantar ells sols amb el
que han fet, que només ells es po
dran mirar als ulls”. Tot i això,
Electra no té dubtes: quanOrestes
li pregunta “què hem fet?”, la seva
respostaés: “Elquedevíem”.!

JOAN TOMÀS / TNC

Carme Sansa en una escena deMots de ritual per a Electra

!Després de gairebé vint
anys en actiu, el grup barce
loní Standstill va anunciar
ahir “una aturada indefinida
després de realitzar els úl
tims concerts de la gira”. En
un comunicat difós per les
xarxes socials, la banda lide
rada per Enric Montefusco
reconeix que, després de set
discos (l’últim Dentro de la
luz), quatre espectacles i més
de 500 concerts, les raons
d’aquesta decisió “són vàries,
d’ordre divers, difícils de
mesurar i d’explicar” però
“es podrien resumir en la
sensació que hi ha hagut
tanta fe, energia i exigència
abocada en cada un dels
projectes duts a terme fins
ara, que no podem ni volem
permetre’ns oferir menys”. /
Redacció

El grupStandstill
anuncia una
“aturada indefinida”

El Liceu recupera
l’òpera per a joves
!Elprojecte socialdelLiceu
recuperadesprésdedosanys,
ÒperaaSecundària, una inicia
tivaen laqualescolarsde12a16
anysde totCatalunya–cadaany
hiparticipenuns1.300alum
nes, 300per funció– tenen
ocasiód’acostarsealmón
operísticdesde l’escenari.
L’aprenentatges’esténa tot
l’anyacadèmicambassajos i
treballs a l’aula.Enaquesta
edició, laquarta, 27escoles
representaran l’òperaguanya
doradel concursdecomposició
Oh, l’amor de l’alumned’ESO
MarioRos. /Redacció
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