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Xavier Albertí s’ha enca-
parrat a ensenyar les parts
amagades del teatre cata-
là. Si l’any passat va de-
mostrar la validesa del tea-
tre desinhibit, i ben popu-
lar de Serafí Pitarra, ara
trenca una llança a favor
dels dramaturgs catalans
del primer franquisme. És
el cas de Josep Palau i Fa-
bre (Ritual de mort per a
Electra) o també de Ma-
nuel de Pedrolo (La nos-
tra mort de cada dia, des
d’avui i només fins diu-
menge) i encara una dra-
matúrgia a partir del llibre
de memòries El cant de la
sirena de Josep Muñoz
Pujol que el dramaturg
Marc Chornet signa amb
el nihilista títol de No obs-
tant això, hi va haver un
moment que tot era possi-
ble (4 i 5 de juny). Totes les
lectures dramatitzades es
fan a la Sala Tallers i es
completen amb xerrades i
una exposició que marca
la decadència del teatre
als anys 40 i 50, només
compensats pel teatre de
cambra, o el cicle llatí lide-
rat per Xavier Regàs. 

Del treball de recerca,
ha reaparegut Lluís Cap-
devila, un autor “fona-
mental” en el Paral·lel dels
anys 30 que es va exiliar a
Buenos Aires i del qual
“avui en sabem molt poc”,
lamenta Albertí. De fet, el
cicle L’origen de l’Oblit ha
permès rescatar dues pe-
ces escrites a l’exili i que
ara ha editat la Universi-
tat de Barcelona.

La cartellera a Barcelo-
na era desoladora en la dè-
cada del anys 40. Va ser
una frenada en sec des-
prés que, del 1864 fins a la
Guerra Civil, Catalunya
fos capaç d’assimilar els
tres segles de teatre euro-

peu que anava endarrerit.
El 1939, i fins ben entrats
els anys 50 amb l’aparició
de l’Agrupació Dramàtica
de Barcelona (ADB), Cata-

lunya va viure un parènte-
si teatral. Si més no en les
grans cartelleres. La cen-
sura només permetia pro-

gramar en català, pun-
tualment, autors autòc-
tons. Totes les peces del
teatre internacional
(O’Neil, Tennessee Wi-
lliams...) s’havien de fer en
castellà. Perquè només es
programaven peces de
molt poc interès. Per això,
de seguida que es va obrir
la finestra al teatre social
americà o al teatre de l’ab-
surd de Beckett i Ionesco a
través d’espais com el cicle
llatí de Xavier Regàs, al
Romea, el públic inquiet
“fagocitava les propostes”
vingudes de França i An-
glaterra, comenta Albertí.
L’Estat havia desistit ja de
fer gires de les companyies
estatals amb els títols dels
autors de referència inter-
nacional. Sí que es va po-

der veure, en comptago-
tes, títols com l’existencia-
lista A puerta cerrada, de
Sartre (1948) com es re-
cull en una exposició feta
amb material del Museu
d’Arts Escèniques (ME)
de l’Intitut del Teatre.O bé
La rosa tatuada i Un tran-
vía llamado deseo de Ten-
nesse Williams, sota direc-
ció de De Cabo. El teatre de
Pirandello, per exemple,
va arribar a Barcelona grà-
cies a les gires que les ac-
trius italianes, que ja te-
nien la ciutat com a plaça
fixa als anys 30, seguien
presentant novetats.

El teatre era, en aquells
anys, però, un fet majori-
tàriament clandestí. El
mateix Adolfo Marsillach
en feia referència a l’arti-

cle “Actores al aire libre”
(1958). Només un públic
molt inquiet mantenia la
inquietud a través d’un
teatre de cambra, molt mi-
noritari, És en aquest es-
pai on també es podrien
veure les provatures. Ma-
nuel de Pedrolo, després
de guanyar tots els premis
de textos teatrals possi-
bles, va deixar d’escriure
al cap de dos anys perquè
no aconseguia estrenar-
los. L’obra havia de supe-
rar la censura prèvia, cosa
que convidava que els tex-
tos es tenyissin d’un con-
ceptualisme fosc (inspi-
rant-se en Beckett i en el
teatre de l’absurd de Io-
nesco del moment) per su-
perar aquell primer estadi.

Als finals dels 50, el pa-

norama comença a can-
viar. Ja s’ha produït i dige-
rit l’èxit de La ferida llumi-
nosa de Sagarra. De fet, la
peça, estrenada amb èxit
en català a Barcelona, pos-
teriorment faria tempora-
da a Madrid. També és pels
volts dels 50 que pren for-
ma l’ADB, que ràpidament
es transformaria en l’Es-
cola d’Art Dramàtic Adrià
Gual, liderat per un Ricard
Salvat tornat d’Alemanya
i amb la forma molt ben
apresa d’interpretar
Brecht. Semblava que era
l’única manera possible
d’afrontar aquell teatre.

Marta Gil Polo és la di-
rectora d’assumir la posa-
da en escena de La nostra
mort de cada dia. De fet,
l’encàrrec del TNC és que

L’oblit nostre de cada dia
El TNC reivindica el paper de Palau i Fabre, Manuel de Pedrolo i Muñoz Pujol com
a dramaturgs obviats pel primer franquisme en el cicle L’origen de l’Oblit

Jordi Bordesç
BARCELONA

Un instant de ‘La ferida lluminosa’, de Josep Maria de Sagarra, amb direcció d’Esteve Polls. Teatre Romea, 1954 ■ JOSEP POSTIUS / FONS MAE

La cartellera dels
anys 40 era
desoladora,
només atenuada
pel teatre de
cambra

Epicentre al TNC: ‘L’origen de l’oblit’
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Un país de marques
L’APUNT tivals i ara una marca per a la cultura digital que es

presentarà divendres vinent. A més d’incorporar noves
iniciatives, l’objectiu és aixoplugar activitats d’un ma-
teix àmbit fins ara disperses, fer més rendibles els es-
forços i donar més visibilitat a cada sector. La idea és
correcta. Només cal fer que la lluentor de la marca
respongui al producte.Jaume Vidal

Les marques van bé. Sovint. El còmic no viuria el bon
moment creatiu si Will Eisner no hagués conceptualit-
zat i rebatejat la historieta com a novel·la gràfica. Però
abans d’això ja existia el còmic amb intencions trans-
cendents. El mateix passa amb les marques que darre-
rament s’estan creant des del Departament de Cultu-
ra: una marca per al patrimoni, una marca per als fes-

BARCELONA POESIA
18.30 h  Sala Alchemika
Pare Claret, 358, c/ Arpa

Cèlia Sànchez-Mústich i 
Josep Colet repassen l’obra 
de grans poetes premiats:

FELIU FORMOSA i 
JOAN MARGARIT

entre altres, i endemés 
els poemes seran recitats

pel gran rapsode 
JAUME ROCOSA

Invitació especial de: 
POESIA VIVA

Qui porti el retall de l’anunci,

l’obsequiarem amb un llibre! 

Més informació: 606 083 006
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TUSET DIR, S.A.
Es convoca Junta General Extra-
ordinària d’Accionistes, a cele-
brarse en el carrer d’Indústria,
90-92, entl. de Barcelona, el dia
29 de juny de 2015, a les 12.30
hores, en primera convocatòria, i
el dia següent, en el mateix lloc i
a la mateixa hora, en segona
convocatòria, d’acord amb el se-
güent ordre del dia:
1. Nomenament o reelecció d’Ad-
ministrador únic.
2. Delegació de facultats.

Barcelona, 15 de maig de 2015

Per l’Administrador únic, 

“DIAGONAL 3.000, S.L.”, 

Ramón Canela Piqué
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L’actor, director i drama-
turg Fèlix Pons ha optat
per la comèdia per expo-
sar un tema que fa 15 anys
que l’afecta com a veí de la
plaça del Pi, a Ciutat Vella:
el turisme massiu. Acom-
panyat de la component
de Mamzelles Paula Màila,
proposa una distòpia en
què es pot veure una Bar-
celona arruïnada, el 2050,
en què hi ha una guerra ci-
vil en la qual s’enfronten
els defensors i els detrac-
tors del turisme global.
L’obra es programa del 3 al
21 de juny però es faran
tres sessions prèvies

(d’aquest divendres a di-
umenge) al Tantarantana.
L’obra relaciona tres
plans: una conferència so-
bre el turisme del segle
XVIII, les conseqüències
d’haver de conviure amb
aquesta moda el 2015 i
una mirada esbojarrada i
apocalíptica.

És l’última obra del pro-
grama El Cicló, un beneït
“vendaval” per a la progra-
mació del carrer de les
Flors, segons s’intueix per
les opinions de l’equip di-
rectiu de la sala. El subtítol
del projecte era l’especta-
cle sobre el turisme que
“l’alcalde no voldria que
vinguessis a veure”. Des-
prés de les municipals, i
amb l’enfrontament d’Ada
Colau als creuers, potser el
subtítol caldrà variar-lo a
partir de la constitució
dels nous ajuntaments. ■

‘Terrorisme
turístic’ al
Tantarantana

J.B.
BARCELONA

La comèdia
‘Souvenir’ reflexiona
sobre la ‘invasió’
turística a Barcelona

Un fotograma del muntatge ■ R.DELMONT

afrontin una lectura dra-
matitzada, i disposen de
15 dies per preparar-ho.
L’ambició de la companyia
(com també va passar
amb L’esquella de la tor-
ratxa, a càrrec d’Egos Tea-
tre) ha fet que hi dediquin
més dies d’assaig per dis-
posar d’un espectacle més
tancat i amb el qual provar
de fer temporada en una
altra sala, més endavant
(o al mateix TNC, com va
passar amb el Liceistes y
cruzados, dirigit per Jordi
Prat i Coll).

Per la directora, que
desconeixia l’obra teatral
d’aquest autor conegut
per novel·les com el Meca-
noscrit del segon ori-
gen,calia afrontar La nos-
tra mort de cada dia amb

ulleres de comèdia i algun
toc de drama burgès. I és
que la trama exposa com
un senyor molt educat, la
Mort, es presenta a casa

d’una família a buscar una
filla. Els pares proven de
canviar-li la filla per l’àvia
(aquesta no està gens dis-

posada a formar part del
canvi!) i, mentrestant, la
filla petita s’enamora boja-
ment d’aquell galant. Dar-
rere el sarcasme hi ha una
pregunta que rossega la di-
rectora: “Si cada dia mo-
rim una mica, per què ens
fa por la mort? No serà que
ens fa por el viure?” Els
personatges de Pedrolo,
de fet, són antagònics,
perquè si la mort és el
“més viu” els humans són
els que mostren més por i
mort davant de tot canvi.

Marc Chornet s’ha atre-
vit a fer una dramatúrgia
de Muñoz Pujol a partir del
seu llibre de memòries i
també d’obres escrites se-
ves. Si l’autor vol ser as-
cèptic i un punt historia-
dor i periodista en la seva

anàlisi, Chornet, s’ha dei-
xat anar més per la crea-
ció. Si en el temps gris del
franquisme hi havia un
compromís inequívoc
(“tot el que és possible s’ha
de fer”), avui Chornet hi
suma un punt de crítica:
“Què hem fet de tot allò
que era possible i no vam
acabar fent?”

El cicle va començar fa
unes setmanes amb l’es-
trena inèdita de Mots de
ritual per a Electra (del 6
fins al 17 de maig) de Pa-
lau i Fabre. Coca considera
que el mateix Palau i Fa-
bre deixaria d’escriure
teatre per considerar-la la
seva peça més ben acaba-
da. Han calgut 60 anys per
estrenar-la. Quant i quant
d’oblit! ■

Muñoz
Pujol en la
presentació
del seu
llibre
(2009),
Àngels
Bassas a
‘Mots de...‘
(2015); i un
detall de ‘A
puerta
cerrada’
(1948)
■ VILLALBA/

JOAN TOMÁS/

FONS MAE

Al cap de 60
anys s’estrena
un text de Palau i
Fabre; Pedrolo
va deixar-ho per
impossible


