
Te
at
re

1 7 . 0 1 . 2 0 1 6

48 L’EPICENTRE DEL TNC DE LA TEMPORADA 2015/16J. BORDES

ngel Guimerà, tot i el seu tarannà
polític, pròxim als conservadors, va
ser un revolucionari en l’escena. El

director artístic del TNC, Xavier Albertí,
ha elaborat una nova biografia, amb Al-
bert Arribas (assessor literari del TNC),
sobre Àngel Guimerà. Guimerà: home
símbol (Ed. 62) donarà gruix a les refle-
xions amb les aportacions de material des-
classificat fa pocs anys a l’Acadèmia Sueca
dels Premis Nobel o de les cartes ingressa-
des recentment a la Biblioteca de Catalu-
nya. Aquest nou material ajuda a entendre
quin és el motor en l’escriptura de Guime-
rà. Manelic, l’heroi de Terra baixa, respon
als cànons del altres protagonistes de cul-
tures europees. La seva rèplica mítica és:
“He mort el llop”. Però qui és el llop?, es
pregunta Albertí. En la lluita entre la terra
baixa i la terra alta, es pot llegir la relació
entre Catalunya i Espanya, un discurs que
deriva de La santa Espina (obra també de
Guimerà) de la Renaixença a un planteja-
ment més polític que combrega amb el

Noucentisme. Tot i així, Guimerà no
abandonarà mai la cultura, a diferència
d’altres prohoms com Valentí Almirall
que, del bressol de Serafí Pitarra, va acabar
esdevenint gestor polític compromès. El
TNC reprèn, doncs, el primer Epicentre
en què es va voler reivindicar el teatre de
les gatades d’en Pitarra. Guimerà patirà el
monopoli de Frederic Soler i només podrà
accedir a l’emblemàtic Teatre Romea fins a
la seva mort. Segons Albertí, Pitarra era
conscient que un Guimerà més culte l’aca-
baria superant. Efectivament, avui al Ro-
mea hi llueix el bust de Guimerà i cap ele-
ment recorda Pitarra, l’impulsor de l’en-
trada del català col·loquial, el que ara es
parla al teatre professional, pels vols del
1850.

Qui era Àngel Guimerà? Nascut a San-
ta Cruz de Tenerife el 1845 es trasllada
amb la família al Vendrell, de petit. El fet
que els seus pares no estiguessin casats per
l’Església genera un enrenou del qual el fill
no sortirà indemne. Per aquest motiu, el
mateix escriptor falsejarà la seva biografia.
Al Vendrell hi coneixerà Marieta, en el
que podria ser el primer desengany amo-
rós, segons els biògrafs, fins ara. Avui,
unes cartes revelen que, en realitat, Gui-
merà s’entenia amb Tomàs Rigualt del
Vendrell, que acabaria sent sacerdot. L’am-
bigüitat en la sexualitat de Guimerà ha
anat sorgint regularment al llarg del segle
XX entre els seus estudiosos (Dalí, però,
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El TNC impulsa una mirada contemporitzadora
del dramaturg, clau en la construcció d’un
referent històric i cultural català a la Renaixença
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ARXIU

Guimerà és
l’autor que
lidera el
teatre català



Te
at
re

49
1 7 . 0 1 . 2 0 1 6

titlla Guimerà de pederasta en
la seva conferència a l’Ateneu de
1929, un terme que en aquella
època no tenia la connotació
actual a l’abús sexual a nens, si-
nó la d’homosexual). Guimerà,
doncs, pateix una contradicció
que la traslladarà a la psicologia
dels seus personatges, que sem-
pre es debatran entre la moral i
les seves pulsions vitals. Encara
avui Guimerà és tingut com
l’autor que històricament ha in-
teressat més de tota la drama-
túrgia catalana (als Estats Units
es compten en 270 representa-
cions entre Maria Rosa i Terra
baixa i va convèncer Holly-
wood, fins i tot).

De jove, la mare de Guimerà
aconsegueix traslladar-lo a Bar-
celona, allunyant-lo de l’am-
bient moralista del Vendrell, i
també permetent que el fill no
fos obligat a substituir el pare
en l’empresa. La família té prou
ingressos perquè el fill pugui
viure de renda i dedicar-se a
l’escriptura. És a Barcelona on
Àngel Guimerà completa la se-
va formació i assumeix el com-
promís de construir la repre-
sentació popular que Catalunya
no té. Per això, funda i dirigeix
el setmanari La Renaixença. A
mitjan segle XIX l’analfabetis-
me era majoritari i el teatre ha-
via de ser la clau per fer conèi-
xer els almogàvers, entre altres
personatges històrics, que es
desconeixien absolutament,
com el de Gal·la Placídia: Gui-
merà escriu la tragèdia en ver-
sos de 14 síl·labes. Era un pri-
mer intent, pràcticament, irre-
presentable. perquè és obra
d’un autor que no coneix la fus-
teria teatral. A més, Guimerà
intenta fer un reflex català del
teatre modern europeu però se-
guirà sense tocar l’èxit. És amb
les drames rurals que assoleix el
reconeixement. Però després de
Mar i Cel, Maria Rosa, Terra
baixa, La filla del mar..., aban-
donarà una estructura que ja
coneix i assumirà nous reptes: “un cop sal-
vada la llengua, ara cal salvar la cultura”,
reflexiona Albertí. Però les noves formes
no interessen al públic i ja mai més s’han
rellegit, un extrem que Albertí denuncia
com un dels mals del país. Així, ell consi-
dera El sainet trist una obra mestra que no
ha tingut l’atenció que es mereix.

A més de l’actriu Maria Guerrero, que
beneirà els seus textos, també Margarida
Xirgu, que va protagonitzar-ne, també el
defensava. I és que en la Yerma de García
Lorca o en Bodas de sangre es reproduei-

xen .Fent una anàlisi dels tex-
tos, Albertí i Arribas han arri-
bat a la conclusió que la tensió
dramàtica, el conflicte dels pro-
tagonistes, esclata amb l’allibe-
rament dels fluids: no és fins
que Manelic fa un tall a Marta
que ella no s’adona que real-
ment s’estimen i que han de
procurar escapar-se del poder
de Sebastià. A partir de la seva
repressió sexual, construeix el
conflicte dels seus protagonis-
tes: els de terra baixa, però tam-
bé els de Sol solet i Maria Rosa.

Desmentint el Nobel
Hi ha una tesi extensa que Gui-
merà no va guanyar el Nobel
per culpa de les pressions espa-
nyoles, que no volien que el
guanyés un català i que van im-
posar a José Echegaray. Aquest
epicentre permet que Enric Ga-
llén desmenteixi la mala inter-
pretació, gràcies al fet que l’Aca-
dèmia Sueca ha desclassificat
documents d’aquella època. La
pressió que va rebre l’Acadèmia
va ser de la Corona britànica,
que no volia que un autor de les
seves colònies guanyés un
Nobel. Echegaray
va guanyar el
Nobel el 1904.
Guimerà no va
poder ser admès
fins que l’Acadèmia de les
bones Lletres el va nome-
nar a partir del 1906 (i
encara fora de termini). Va
ser proposat fins al 1923,
l’any de la seva mort. Va te-
nir opcions el 1914 quan,
arran de la Primera Guerra
Mundial, l’Acadèmia no vo-
lia premiar cap autor de les
dues potències. El que era
una gran oportunitat per a
Guimerà va acabar en un
sac foradat perquè l’Acadè-
mia va optar per no donar-
lo aquell any. ❋

Per al català
Àngel Guimerà va ser el primer
president de l’Ateneu Barcelonès que
va pronunciar el seu discurs en català.
Va ser el 1895. Va aixecar molta
polseguera entre els associats, que
consideraven el català una llengua de
segona. Per demostrar cultura, calia
parlar en castellà. L’enrenou va arribar
a la premsa. A Madrid, El liberal en
feia denúncia a la portada, al costat
d’una altra informació: la condemna
per sodomia a Oscar Wilde.
Guimerà era un autor molt respectat.
L’actriu Maria Guerrero li reclamava
obres, que José Echegaray traduïa.

Guimerà,
caricaturitzat per
Picarol damunt d’un
sòcol format per les
seves obres
ARXIU
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Àngel Guimerà

Representació de

‘Maria Rosa’:

Del 20 de gener al
28 de febrer. Sala
Petita. TNC
Exposició ‘L’àngel de

la Renaixença’:

gener-maig. Vestíbul
Sala Gran TNC.
Col·laboració MAE.
Concert ‘Titaina’:

Drama líric de.E
Morera, amb llibret
de Guimerà. 25 de
gener. Sala Petita.
Representació de

‘Vergonya eterna’:

Basat en la polèmica
pel discurs en català.
Del 18 al 29 de
febrer. Ateneu
Barcelonès.
Ruta literària:

La Barcelona de
Guimerà.
21 de febrer. En
col·laboració amb la
Casa Museu Àngel
Guimerà del Vendrell.
Guimerà i el cinema:

Durant tot el mes de
febrer, a la Filmoteca
de Catalunya.
Conferència:

‘Violència i llibertat’:

gener-març per
biblioteques
catalanes.
Conferència: ‘com a

periodista’:

21 de gener. A
l’Ateneu Barcelonès.
Conferència: ‘Premi

Nobel’:

11 de febrer.
Acadèmia de bones
Lletres.
Projecte pedagògic:

Guimerà a l’aula.
amb la col·laboració
de l’Institut Quatre
Cantons.
Publicacions:

Paral·lelament a les
activitats, es
publicaran nous
materials de la figura
i obra de Guimerà.


