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Boicot d’actors negres  
als Oscars?
Els 20 actors i actrius nominats als Oscars són 
blancs. La falta de diversitat dels premis s’ha 
convertit en una crítica viral a les xarxes socials 
i ha arribat un pas més enllà: el director Spike 
Lee i l’actriu Jada Pinkett Smith han anunciat 
que no assistiran a la cerimònia com a crítica a 
l’Acadèmia, que ha demanat “paciència”.

El Prado compra un Fra 
Angelico a la Casa d’Alba
El Museu del Prado tindrà a partir de dime-
cres tres pintures del renaixentista Fra Ange-
lico després de comprar la Mare de Déu de la 
magrana a la Casa d’Alba per 18 milions d’eu-
ros. Els aristòcrates els van donar una taula 
amb una escena de l’enterrament de Sant An-
toni Abat que s’ha restaurat al museu.

Teatre, política i identitat
La irrupció d’autors xarons com 

Josep Anselm Clavé o Serafí Pitarra 
(pseudònim de Frederic Soler), amb 
les seves obres –sovint musicals– en 
un “català que ara es parla”, farcit de 
castellanismes i d’expressions 
col·loquials, va fer que la llengua ca-
talana guanyés hegemonia en la vi-
da pública, alhora que cristal·litza-
va entre alguns cercles jocfloralis-
tes una creixent animadversió en-
vers aquesta popularització 
“indigna” de la llengua vernacla. 
Aviat, doncs, els burgesos catalanis-
tes van promoure un teatre amb 
una llengua més “acurada”, i alho-
ra capaç de connectar amb un pú-
blic nombrós, que va acabar trobant 
en la figura d’Àngel Guimerà la seva 
veu principal. 

Aixecar l’imaginari col·lectiu 
Autors com Pitarra o Guimerà, a 
més a més, van tenir un paper molt 
actiu a l’hora d’articular l’imaginari 
col·lectiu català en el moment en 
què s’estaven configurant els prin-
cipals espais identitaris i les princi-
pals tensions de la nostra societat 
moderna. La seva incidència va ser 
tan acusada –amb una rivalitat 
apassionada i en alguns casos fins i 
tot violenta– que va transcendir 
d’una manera molt clara l’àmbit es-
cènic, per fer el salt a la política: Pi-

Retrat d’Àngel Guimerà (Santa Cruz de Tenerife, Canàries, 1845 - 
Barcelona, 1924) fet per Ramon Casas i conservat al MNAC. MNAC

tarra va presidir el Centre Català, 
que presentaria el Memorial de 
Greuges, mentre que Guimerà va te-
nir un paper molt actiu en la creació 
de la Lliga Catalanista o la Unió Ca-
talanista –des de la qual promouria 
les Bases de Manresa. 

Així mateix, la construcció da-
vant el Teatre Principal del monu-
ment a Pitarra l’any 1906, més de 
deu anys després de la seva mort, 
coincideix amb els intents de la So-
lidaritat Catalana –primera gran 
coalició política catalanista– per 
acostar-se als indòmits movi-
ments obrers, els quals es van or-
ganitzar aviat entorn de la Solida-
ritat Obrera, en una tensa disputa 
amb els partits catalanistes que 
desembocaria en la Setmana Trà-
gica de 1909 –pocs mesos després 
del multitudinari homenatge en 
vida a Àngel Guimerà, on s’havia 
aplegat un inaudit nombre d’enti-
tats de signes polítics violenta-
ment enfrontats. 

Davant les perplexitats que de 
vegades ens envaeixen quan volem 
comprendre’ns millor com a col·lec-
tivitat, hauríem de tenir més a mà la 
història del nostre teatre: encara 
que fins ara l’hàgim deixat massa ar-
raconada, és una de les capses dels 
records més importants que ens 
queden com a societat.e

En la vida pública con-
temporània n’hi ha 
molts que veuen teatre 
per totes bandes. En la 
seva diversitat de gène-

res: des del vodevil fins a la tragèdia, 
passant pel sainet, la farsa, la comè-
dia, el drama... o el one-man show.  

Les paraules, com les persones, 
tenen vida i memòria. Amb més o 
menys vitalitat, naturalment, se-
gons la qualitat amb què s’hagin 
conreat. El llenguatge és un dels 
principals dipòsits identitaris d’una 
col·lectivitat: sempre que parlem, 
estem obrint la capsa dels records 
de la nostra societat. 

¿És casualitat, doncs, l’extraordi-
nària presència que té la retòrica de 
les arts escèniques en els abundants 
comentaris que rebem diàriament 
sobre la nostra realitat política més 
immediata? En un pla genèric, al-
guns dels parentius amb el teatre 
resulten sens dubte evidents, i és 
prou sabut que estan estretament 
vinculats a les dinàmiques amb què 
s’ha representat tradicionalment el 
poder –econòmic, polític, religiós– 
al llarg de les èpoques. En un pla 
més local, tanmateix, valdria la pe-
na que escoltéssim amb més atenció 
la sempre borrosa memòria escèni-
ca del nostre país, per adonar-nos 
de l’estreta interrelació que hi va 
haver a Catalunya entre teatre i po-
lítica durant les darreres dècades 
del segle XIX, i que encara il·lumina 
moltes de les principals dinàmiques 
i tensions que han estructurat la so-
cietat catalana al llarg dels últims 
cent cinquanta anys. 

La clau de la vitalitat del català  
En aquest sentit, caldria repensar 
de dalt a baix el relat noucentista so-
bre el renaixement de la llengua i la 
cultura catalanes a través de la po-
esia –garant de les essències d’una 
nació adormida fins a la recuperació 
dels Jocs Florals–. De fet, si avui en 
dia la llengua catalana encara té una 
inqüestionable vitalitat a Catalunya 
és sobretot gràcies a l’enorme popu-
laritat que van tenir el teatre i la 
premsa humorístics a partir dels 
anys seixanta del segle XIX, amb el 
naixement d’una moderna societat 
de masses que tot just havia vist cau-
re les muralles de la ciutat pocs anys 
abans, i en la qual havien proliferat 
les arts escèniques al mateix ritme 
vertiginós que creixia la població. 
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Borja Espinosa 
i Mar del Hoyo 
interpreten els 
protagonistes 
de Maria Rosa 
en un espai de 
l’escenògraf 
Max Glaenzel. 
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noves vies d’interpretació. En el cas 
de Guimerà, Albertí assenyala la 
condició d’homosexual reprimit, un 
tabú sobre el qual s’ha especulat so-
vint i que el director del Nacional 
–que publicarà una biografia de Gui-
merà al març– pot defensar amb la 
troballa d’una carta de contingut ho-
moeròtic de Guimerà al seu amic 
Tomàs Rigualt, que després seria sa-
cerdot. “Darrere dels seus personat-
ges hi ha molts indicis de pulsions 
homosexuals i sadomasoquistes”, 
afirma Albertí, que defensa que des-
prés del primer desengany va tenir 
una vida asexuada. També reivindi-
ca el paper de Guimerà en les arrels 
del catalanisme polític, de la llengua 
actual i de la renovació teatral, per 
a la qual es va emmirallar en els refe-
rents europeus i no en els espanyols.  

Albertí fins i tot dóna pistes per 
connectar Guimerà amb la novel·la 
del XIX L’estrany cas del Dr. Jekyll i 
Mr. Hyde i alhora amb l’avantguar-
dista sortida de l’armari d’El público 
de García Lorca, del XX. Per Carlota 
Subirós, Maria Rosa, un dels drames 
rurals de l’etapa de Terra baixa i La fi-
lla del mar, connecta clarament amb 
Yerma i La casa de Bernarda Alba. 
“Són personatges molt calents, amb 
una pulsió sexual i de mort, abocats 
a la violència perquè es troben en en-
torns de malfiança i repressió”.e


