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novel»lística de Kafka, amb ele contradictoria des:

encara hi ha más* Per a Gigi Cano, la influénci¡

comu-

.lafka va

la del drama-

'mteixa "por metafil

'afisica enfront el mis-l

más enllá>

turg Jean-Pa'

sica" ,d' on pro"

t e r i , i la de Sartr*

Andrá Gide va adaptad: Bl PRCCES(Le tropas) que va estrenar «T.L.Barrault

L'any 1947 J.L.Barrault taisbá va dirigir i interpretar EL CASEELL(La oha-

teau) adaptada per Pol Quentitív se#6ns I.Iax Brod» l'any 1.957. Gal mencio-

nar tanbá 1'experiencia berlin&áa^mb el malograt IClaus ICanmer de protago-

nista que eacenificava UI3GKRS PER L"\CAUELílA(3erichtes an eine Akadeiile)

1.962, i recordem q.ue durant la tenporada. 1.964-1.9^5 la Companyia BarrauV

Renaud te en repertoj?! AméricaCL'Ameriq,ue) a^daptada tamba de la novel.la

inacabada de Lafk#.L'efecte d'angoixa, de ser obJecte de procás,d'acuaacid

la conaciénci^/d'hoEie coin d'un 4:IBBV condemnst que^ 0 u n element en la

problematipa de l'avantguarda, apareix en el man teatral de i-edrolo i en

una de £es aeves novel.les q_ue podriera anomenar más teatraSU-tzades: Mlir.

Chase/podeu sortir", Pedrolo recull del radn kafkiá 1*influlnoip. d'un deco-

ement eaflencial1 c¡ue nminn-ino. nnn. impreasio' d'encerclabent, de

o

I ^

L'any 1.957 Pedrolo eatreha la seva priiuera obra teatral ClíUÎ A., dirigí-1

da per Jordi Sarsanedaa, ijega en un acte. lihs personatges, el líesident, i

el Visltant es troten en un passadía, sense saber com hi han arribat. La

seva tasca, oomplioadíssiiia, consiateix a fer-se carree deis objeotes que

teñen a l'abast de Ifl má, i mesurar, prendre oonaoienoia. ¿1 ser autentic

no aooasegueix oomunioar-se amb els seus semblants, perqué hi ha un oamí

infinit entre la aprenhensiá i la oosa apresa. La dona no entra en aquesta I

problemática perqué no éa autentica, ja que no poseeix el sentit de la me- |

tafísioa. Al 1.958, estrenava IIO1ÍES I IJO, dirigida per I'rederic Roda, amb

l'Agrupaci<5 Dran&tiea de Barcelona. 3s sens dubte la seva obra más inpor- I



tant , Salvador Espriu en un interviú que l i vaig fer per a la revista I

"fea Carreta", en parlar de 1.1. de Pedrolo va dir referint-se a IIOL23S I NO: I

"ás una obra que basta per honorar un home i una literatura» I si no ha I

tingut máa éxit, pit jor per a l nostre pais. liornas hi faria algún re t re t del

tipus lingttistic. Potser preferiría que al final de I1 obra els t res guar- I

dians que impedeixen la sortida deis personatges, fossin substituís peí I

buid absolut. Guanyarla en grandesa i quedarla más heideggeriá i aartr iá , I

que é*s el que preten ser. Eatic convensut que quan es faci aiab rigor la I

historia de la l i teratura catalana s'haura de dedicar un gran eapai a I

aquesta obra i a Pedrolo. Ja e*s hora que se l i faci just icia ." HO1IES I NO I

ás la que plante ja una visió* más metafísica de totes les obres tea t ra ls del

Pedrolo.Pero l 'obra, lnsistim, ens sembla mes netament kafklana que heidegJ

geriana encara que la problemática de l'absurd es pugui re l l igar a la f l loJ

sofla de _l*,exiaténcla» Kls personatges drHOI.XB3 I 1T0, están encerclata en I

els límits de la imaánencia, un eecarceller els nant^ a aquest canta d'aquj

de les reixes. Les dues parelles, tancades a les dues gábies, s. banda i ban

da d'escena, intenten alliberar-sa^Tojl 'escarcellerjele domina i ven£. Al I

segon acte, ela f i l i s de les dues parelles intentaran de nou l'evasi<5, la I

trascendencia i aconseguiran franquejar una cortina o paret fins llavors I

intocada. No els aconsella de ho fer-ho, no ohstant arrencaran la cortina I

i a l ' a l t r e cant(5 descobriran t res escarcellers, idéntica a l primer, Indi-1

ferents i iiauiuta'bles.Al 1,561 l'Agrupací<5 Dramática de Barcelona, dirigida I

per Prancesc Balaguer, va estrenar TÉCNICA DE CAMBRA.LF. problemática de r i - l

va cap a un contingut e t ic . La situaciá límit, el pas del más enllá, s i - I

tua els homes en una necessltat de buscar-se a si mateixos autenticament. I

L'obra acaba amb una desesperada r i a l l a , subrs.t?_lpnt així el sense-sentit I

de I1existencia. L'ai^' 62 l 'üscola d'Art Lrau&tio Aüriá Gual estrenava,so-1

ta la direcci^ de I lar ir. Aurelia G^many, ALGU A L'ALTEE CAJ DE PE^A. Ss I

l 'obra de Pedrolo en la que e3 plantoja anb nñjor rigor la problemática I

fonouelogica de la relacic* subjecte-objecte. Lea coses, els objectes son I



enfront nostre eternanent fugitiug.Laa 00363 i ala altres sera ena atrauenl

I ena rebutgen. La intel.ligénoia intenta ehdevades captar-Íes poaant-hi I

una iioms, i la voluntat intenta poaaeir-lsa i lea anihila, i els senti- I
a I

ments no teñen prou forga per determinar-lea en tan que coaea. El ra(5n ob- I

jeetiu resta per tan fora de l 'abast . Al 1.963 el Teatre Experimental Oa- I

tala estrenava DAHEERA VERSIO PER ABA, on raoull de nou el problema de la I

traaoendlnoia, 1 SITUACIO BIS,dirigida per Franceso Balaguer incorporada I

al VI Cicle de Teatre Llat í . SITUACIO BIS és una obra perfectament estruo-l

turada,dintre de la mecánica do la pieoe bien fa i te . Dina el planteJament I

simbolieml1 obra presenta la denuncia de la corrupcid que tot poder porta I

en sí# La situacid teatral,repetida,per una persohatges abatractea que es I

poden intercanviar, ofereix una arma de dos í i la . Jordi Carbohell, en la I

cr í t ica de l'obra apareguda a "Serra a'ür" dividia 1'obra de Pedrolo en I

dues tendéncies- Una la que rnáa vivament ene sitúa davant l'a"bsurd: CRUIiíA, I

HOHES I IJO.IA ¡TOSTaí. 1IORT DE CADA DÍA, i l ' a l t r a jue planteja e l problema I

de la trascendencia humana, la nort, la comunicació": TEC1TICA DE CALIBRA, I

A1GU A L'ALTRE CAÍ- DE PEO A,DAI¡KEI¡A VBRSIO PER ARA.En SITUACIO BIS- diu I

Carbonell- la problemática a'lnsereix eh la col . leot ivi ta t . Enfront d'aquej

ta cül . lec t iv i ta t , l'home Pedrolo eB determina oom un rebel. "la aeva r e -

bel, lid personal eadeve rebel. Iif5 positiva en els aeus personatges contra

l lur ambient hos t i l . Llargament, maasa llargameat, aquesta actitud no ha

comportat resul tats , éa oert. I'erJ tampoc no podem dir que hagi eatat inú-

t i l : la rebel . l ia que no coneix defallensa éa fecunda i acaba trasformant

la rea l i ta t hos t i l . Ací ás troba, creo, el aentit progreaaista de l 'obra

de Pedrolo, arrelat a la condicitf, i a I1 exiaténcia del seu poblé, que taia-

poc no ea resigna".

Aquest sentit de SITUACIO BIS de qjiQ parla Carbonell, considerant l'obr!

com a progreaaista, nosaltrea el varem veura des d'una al t ra perspectiva,

La rebel. l id per la rebel . l id, a que ea refereix, ás un elemeat eaeencial-

ment rori&ntic, que creieía en la noatra época,abaolutament inoperant. fágc



s
Per aixb vam trobar l'obru abaolutainent ambigua, com una ariaa de dos fila.

En el nostre recorregut per l'avantjguarda hem posat de manifeet la seva

eaaéneial ambigUetat. Perb, com tamba a'ha pogut veure, generalment ele

autora d'aqueata corrent han tingut l¿;"encert" de defugir el problema polí-

tic. Ionesco, en aqueat aapeote, ha estat un meatre i ha defugit el proble-

ma del teatre polítio amb una extraordinaria habilitat. Bealcett no s'ha

mogut del pía metafísic.Perb Pedrolo ha volgut anar a una problemática po-

litioa i aquí ha estat,ereiem, la aeva máxima errada* Partint o reeolzant- I

ae en unea coordenadas ambigúes, no áa pot plantejar avuiyt per avui, dona- I

dea lea circumatánciea hiatbrigues un tema i un problema tan genulnament I

noa-tre, per tan politia, des d'aq.ueates perspectivea- Aixb fa q.ue l'obra I

SITUACIO BIS, que es,com diu molt tnaertadamen-t Garbonell, la mea perfee- I

ta formalment, hagi arribat a una situació límit, que la faci difícil de I

auperar, si no áa tot fent una evolució a l'estil d'Adamov. Pedrolo que I

éa l'home de lea aituaciona limita, es troba en la aeva obra teatral, en I

una,eatetioament parlant, veritable situació llmit. L'ambiguetat de que I

hem parlat en Pedrolo áa aneara más manifesté, ai considerem la totalitat I

de la aeva obra» Lea coordenadea estetiquea en les que recolaa la seva I

obra teatral aoA/absolutament diferenta que les que reoolzen la aeva obra I

narrativa» Aixb fa que conaiderem al aeu teatre eom una obra de gran cate- I

¿jarla perb frult d'una aotitud mimetxca más que creacional» La aeva novel- I

la "Una selva oom la teva", "Estrictament peraonal", "CíeniSra per Llartina", esl

basa,exaepoi6 feta de "Mr. Ohasa podau sortir", en una técnica realista, I

que auposa una voluntat de document, í unea ooordenadea eatetiquaa d'arrel I

naturalista, influidla peí corrent behaviorista» L'obra de Beclcett, com I

hem vist, correapont, tota ella» a una visió estética, la mateixa proble- I

matica i la laateixa eatetica és utilitzada en l'obra baekettiana, com sem- I

en I

blantment paaaa en Pinget, perb Pedrolo mo ás així. iíns preguntem ai I

Pedrolo, q̂ ue éa vol i se aap genulnament novel.lista, no pren el teatre I

mes que oom exercici d'estil. Gom que creiem fonamentalment en els seua vaiJ



(a

lora draiaatica, crieni "tamba <¿ue l i ás neceesari un replante ¿'ament de la se4

va estética tea t ra l , i que retrobi en la aeva produccid futura el to rea-

l i s t a i da document que aníb tanta intenaitat ha aconaeguit en la novel.lis

t ica , wue aquesta estética tea t ra l de Peurolo Ss sola e^idermicament aasi-1

milada ás fa evident, ai anem a buscar la trama interna deis aeua argumenta

teatrala .Si be la constant de la problemática de I1existencia, e l 'binomi

subjecte-objecte, el tena de la trascendencia puntúen lea escenea de 1*obra

una estructura ar is totél ica, rio ja formal, sino intrínseca,domina aquesta

temática: la divisió* ánima-coa;materia-fornia,iiQmanecnia-traawen&éncia; la

divisio* de 1'anima en. intel.léete,voluntat i apeticiá. Aquests suposits
se

produeixen una incomode situacid de comprensi<5 per a 1'espectador que sent 1
dividit en la intencionalitat de l 'autor, a mig camí de l 'auto sacramental |

aijib moralitat i I1 exploaitf dé 1'incógnita : de", l 'antimétaflsica.

Sovint s'oblida, en lea aventures lingUistlquea de I1avantguarda la i n - |

fluencia de Joyce. Joyce com Kafka son a la base de la creaci.ó* de l'edrolo

1 directament i indirectament a trav^a de Beckett. Aquesta mateixoa autora

• eatan a la baás-..de la creacid de Harold Pinter.

"dramatiques siguinl

Lies a l t r e j
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JEE ASESIltAD:

i que ha sata,

va -t&nint v

recoAlsm: ufU MUJER

de l 'drient,
\

da l'hi
Miliura til

-J-eafl-Broaaa. L'any 1- 947^a~~esoriure #SQUERI)ES,PAltiíAÜS(ElíDEH]íOÜS,ESBEKLAlJT

LA FIGUBA, que va estrenar l 'any 51, a les Galeries Laietanea sota la direcl

ció de Meroe áe I1 Aldea. Bel mateix any 47 é*e K0CTURN3 EliCUlíTRES Ü Ulí hl-

LIOWARI ES TROBA A RAH DE LA toORT.!,una neboda seva única hereua, presa

d'un desengany amoróa, el cura aiab sol . l ici tud.Üls parents del moribund íanl

tot el poa¿iible per desheretar-la i no uubten de recorrer al crim.Estrena-

da al Teatre Olimpo de Burcelona i representada de nou al dotiicili del Ur-

Obiols.Dirigida per Joaep Centellea,intervenían en l 'obra Iuerce de l'Aldea,!

Jilisenda Bibes,Lluia £arrau,Joan Pong i Lodest üuxart entre altres.De l 'an

48 es LA HARÉ MASCARA estrenada a l 'üstudi de Santi SurÓa l'any 1-951*

Aquesta producció s1arrelava en les más descarados recerques de llenguatge

i de creacíó poética de la poeaia aurrealiata- Joan Borssa va formar part

del grup Dau al Set i en va arribar a ser I1orientador eatet io. Oom la sa-

but Dau al Set ha tingut una ¿pran importancia en la renovaeió i ressorgi-

ment de la pintura catalana*

Arnau Puig, un deis fundadora del grup, i eonsideíat com el seu filbaof,|

en un prbleg a 1'ediciÓ d'OR I SAL de Joan Brosaa diu:"He assenyalat en un

altre 11 oo q_ue en realitat el moment del "Dau al Set" no significa res mes

q_ue una crullla d1intenciona i persones diferents,perb que coincidiren en



un moment deteriuinat. Com a antecédenos del "Dau al Set" trobem l'obra de

J.V.Foix, amb arrels que van fina a l'"Amic de lea Arta" publioaaió que

era dalerosament buscada per nosaltrea durant els anya Inuaediatament pos-

teriora de la noatra guerra. Há ha l 'esperit de la "Revista d'Occident" hi

ha també la persona de Joan Prata, que ena obrl la porta del taller de Joan

üjiró i ens posa en relació amb ele arquitectos que havien format abana de

la guerra el grup eonegut per la singla G-.A.T.P.A.C,defonaora estrema de

la nova plaatiea» Gal teñir en compte,demás, la repetida lectura deis Oa-

hiera d'Art del "tlinotaure", i el número extraordinari del "D'ací i d'alla"

aub tot al q_ue aixb significa de tendencia vers I1 irracionuliame, el Dadaj-sl

me, i el Surrealismo, com a posioions ideolbgiq.uea« • • "

Arnau Puig tot aituant el inoviment vanguardista deis anys 5üt aitua tam-

ba el teatre i l'obra tota de Joan BuDBaa que ea recolza en I1 aportado dell

gran poeta cátala J.V.tfoix que ha sabut romanare fidel i amb una qualitat

continuada en la aeva obra, al llarg de tota la aeva llarga producció a i±a

I1estética del máa pur déla surrealismes» Per ultra banda Joan Brosaa,que

eB vol, i ha ha aabut aconaeguir,arreladatnent cátala, recull o be peí cami

del mimetisiae o be peí cami d'inspüació directa, l'aportació que el teatrel

cátala ha fet per un teatre popular.Parlem en concret de l'aportacifi d'Ig-

naai Iglesias 1 dais sainetistea, molt particularment d'Ümili Vilanova.Poa-

siblement Is Joan Brossa, de tota ela autora catalana, el que wáa s'ha

preocupat per conéixer el noatre teatre, en el que té d'arrel popular, i

també de reviaar molta déla mitea que la tradició literaria catalana ha

crdat.

üns sera dificil parlar del teatre de Brossa, en la ueattra que els t i -

tols que ha estrenat son una mínima part de l'obra total, obra, que no oom-

prenc com el messanatge del CJlub 49 no en fa l'edioió completa, o almenya

reunint part de la seva ppoducci6« Aleshorea podrxem, si bó no teatralment,!

almenya literariament donar-ne un ^udici, ara per ara el teatre de Brossa



es limita s cinc o ais t í to la . L'any íSÜ par encarre^ de Joan Prata i del

Club 49 l'üsaola d'Art Dramatic Adria Gual donava la primera estrena públi-l

ca, en un teatre, d'una obra de Joan Broasa.L1obra a'estrenava en el Teatrel

de la Concordia de Cabrils i raesoa mea tard a la Cúpula del Coliseum junt

amb EL BÜLL LLOO.Era el director i decorador de les obraa Moisés Villelia

que va plantejar-ae la direceió escénica sota les coordenades de la auper-

marioneta de Gordon Oraig. La representado va teñir un to de recerca que

va posar en eirculaciÓ el nota de Brossa en el Taatre,alwenys dintre de loa

repreaen-fcaciona reduldes de Teatre de Cámara- La crítica va reaccionar

d'una mahera furibunda o be va ailenciar l'estrena com sol ser coatum a

lea nostres latituds.L'any 61 l'ügrupació Dramática de Barcelona estrena-

va en el Palau de la tidsica Catalana QR I SAL, amb cleoorata d'Antoni Tapxesl

i direc^ió de írederic Roda, il'aquesta obra se'n va donar una altra repre-

sentaaió en el Seatre Hornea dina el IV Cicle de Teatre Llatí- I-lés tard

l'B.A.D.A.G. va estrenar, sota la meva direcció i amb decorata d'Albert

Kafola Gaaamada i fi¿jurins de Liaría Girona, GRAN GUHÍÍOD, i el T.E.C, CAL9

I RAJÓLES, homenetge a Ignaai Igleaiaa, i l'obra curta AQUÍ El¡ EL BOSC,di-

rigides per Vice? Olivares»

EÜ el teatre de Joan Broaaa "trobem I1atmosfera de magia, i els efectea

de sorpreaa de caixa de prestidigitador, un llenguatge planer, aense cap

mena de complicació sintáctica, complicaciÓ evitada en frasea d'absoluta

aimplicitat ¿jramatioal, i l 'us déla 11oes comuns, emprat per l'avantguarda.

Havent parti t de l ' a r re l automatista de la teenioa surrealista, sembla

haver arribat peí que coneixem de la lectura de lee altres obrea ineditec

a un tipus de teatre más cowpromás amb lu roali-tat i la aeva problemática-

De fet perb,el teatre de Broaaa, que en la nostra circumstancia a'hg repre-

aeatat, es un teatre que esta quedant a-histbric en la meaura que s'lia

produit i éa produeix fora del moment que el podia justificar» ül de3ig

d'evaaiá que per exemple a l'Alemanya i a la Franga de la poat-guerra feia



popular el teatre d1avantguarda,produeix en canvi en la nostra circums-

tancia, on l'evasió es per definido una propaganda establerta, una juot i - |

ficada irr i tació. ^1 teatre de Sroaaa ha anat poeaiblement inasaa lligat a

l'aventura de la plüatioa recent catalana» Aixb ha fet que hagi trobat una I

defensora a priori, i uns admiradora incondicionala dina el inón de la pla_3 I

tica, i unü certa circumspeeoió per part del mÓn l i terar i cátala» Reoordem I

per via d1 il.lustraoió la presentado q_ue va fer Alexandre Uirici, quan

1'estrena a Cabrils de LA JUGADA. í¡ns va dir que donat que i1obra de Bros- I

aa,per falta de raaduresa del noatre teatre, havia quedat redulda al silen-

ci, la aeva obra havia parlat a travás de lee pinturea de Dapies i deis

plástica aorgita del moviment JJau al 3et» ITaturalaant Cirici, feia una

afirmaeió molt encertada,perb abaolutament mancada de validesa critica

l i teriaria, car una obra literaria ha de parlar per ella mateixa o pels

seus aeguidors l i terur is . Un feixuc deati peaa aobre el teatre de Brossa

que continua eaaent, antara avui diaF un interrogant. La seva eatétiea suri

geix d'una situació q_ue comparteix amb ala homes del aeu teLips, "deainteres|

aat peí món concret,que no l'havia tractat gene bé", és refugia en la prb-

pia intimitat" coia diu Arnau Puifí, i en aquesta intimitat ea queda el sáu

teatre,davant unes noves generadons que l i demanen mea»



hagi un to epic, no vol dir que lii hag±-\una co

poc es p

c. SI

en si mate

iapofptaat,pe:?6 hem de recprieajcer queda Vfcancat

aatrV d1 unense arrfcjament a cap tradició* definida.

Parlar a Catalunya de fets generacionals,refer!lint-nO3 al teatre,ás tas-
que

ca difícil i plena de ijaranys.Hem de recordar el teatre profesa!onal cata-

lá desprás de la guerra, reeiopr en l'any 1.945» 0 sigui que, d'ant uvl, el nos-

tre Jreatre professional porta un retard de sis anys respecte al eastella.
cátala

Aquest teatre professional- de vida obligatorianent precaria-ha caigut i.

mana d'una mena de cacles que han tancat les portes del teatre a tot ©1 <¿u(

no fos un representant posoible del genere que ells creuen que ha de ser-

vir ln seva "boñiga".Val a dir que si exceptúen Sagarra, un o doa monent ÍJ

de Perran Soldevila, alguna obra 1 alguna adaptado" de líafael Sasis i Joan

Olivar, la resta de los obres estrenade3 al teatre Romea i altres teatroc

~ue han fet temporada en cp.tr 1?., és d'una qualitat l i teraria Ínfima,fina v.

¿.•.rribar a ser insultant pensar quo s'lir^in pogut estrenarl 3i afegtíun que

tais obres s<5a sociologicanient defugidores de la :ra¿ás Ejfniíaa visi^ üe la

realitat,vGurem. fins & quin punt es desesperanzada la realitat viva del

nostre teatre, i sí recordem ^ue el teatre cataipt, per circunstancies Iiis*

16riqu.es i socials que ara no podera exposar, no ha pogut crear un regira de

treball aonaB.ltcomprettdrem que el noetre teatre hagi arribat a l'atzucac

en que es troba en aquest momeat: 0 morir o conengar totalment de nou» Con

que la segona possibllitat encara no ¿a factible, la sltug.ci<3 del teatre

cátala professional ás la nort.I aix6 esta feat en aquests moments» lío ás

d'estranyar,per tant,que el teatre cátala responsable a'hagi refugiat en

el llibre i en les agrupadoas de cámara i grups independents, v¿uan l'any

1.953 Ssteve Albert i Josep (ira ees iniciaven de nou air.b una certa regular i •



tat unes representacions de Cámara amb el Teatre Intim., iniciaven la reno I

vaciló,al marge del teatre profegsional,del teatro cátala.Desprás va ser I

fundada l'A-'rupcci.Ó" Dramática de Barcelona, llany 1.955, l'B.A.D.A.&../'««*, I
O , eS T . E .C • d I

1'o.ny 1.962.LIovent-3e el TEG i l'A.IJ.B. en un teneny amateur i l'E.A.D.A.C.I

en un terreny para-profeaoional i de j; repara ció" d'actor3,donant represen- I

"bacions i5.ni.ques, o diverges representacione» complien la tasca estética- I

sociol&íiica que s'han negat a con^lir les eiapreges professionalg del Tea- I

tre Hornea i d'altres teatres, Noraás volem fer una excepci<5: la cejapanya I

dí ürduna al Guimerá per la seva dignitat i l'anbicida propbsit q_ue va 3Í£-1

nificar.AtiUQsta situaciá/lia coiaportat que no es pugui parlar de ¿-eueració I

teatral d'uns vesaaniís deteriainats. I

Parlaren dones d'aquella autora q,ue lluitant,dec de la seva circumstan-J

cía personal,aenas dialeg3 generacionals de cap ims& mena,inten"taven es- I

tablir 4n contacte amb la rea l i ta t . I

^^ I
L'obra raes important de compromís amb la realitat fina arribar a fer I

teatre polltic,ás sena dubte la ¿el poeta Joan üliver, Diu Joaquim l'fíolas, I

en la seva introduccid al "Teatre de Joan Olivor",:"Joan üliver, más que I

un poeta i que un comedibgraf,más que un narrador i que un periodista,és I

una actitud i un estil.En altreg paraules,ás alhora l'eacriptor compromés I

anb un país i amb l'home que ás ell Kateix,en una recerca consoient i apasi

sionada d'una possibllitat de comvivencia i de justicia, i l'escriptor I

que doiaina ante exactitud ¿¿airaba inatemática ela mltjans d1 exprésala raás I

subtils.i'er daiaunt de tot,la figura literaria d1 Olivar és la del home in- I

tel.ligent i honest que ni s'iia tralt ni na tralt la seva térra i el seu I

tempa."Olivar,conscient d'aquest buid destructor del nostre teatre,conven-l

cut de la dissijtf eocial que al teatre pertany,lia anst emprenent la ta^ca I

de fer a cada moment,!'obra que podia ser neceasária.U'aquí la diversa I

projeccií5 d1 orien-acií! del seu fer teatral, i el divera valor forraal del I

seu teatre,en. relació aub tota la aeva obra de creador.ün aqueat fer teatr i

d'Oliver hi lia perb, uaa constant,i ás, el de la construcci<5 tipus

bien faite: unitat d'acoió i de temps, plaiT.ejamentJnuo i dogenll



3¿
Joan üliver comanca la seva aventura teatral amb GAU-íBBE UN ACTE O JOalm

JOA1ÍA 1 JQAHET publicada l'any 1.929,d'on va sortirjaiapliant-la, FRESERA. I

REPRUSENTACIO. Va inseguir CATACLISME i OAKBREBA. NOVA.L'any 1.936 publica I

ALIO QUE TAL VEGADA S'SS:UEVIHGÜWe~sírenada a mexic l'any 1.95$:E1 fet b i - I

blie:1a mort d'Abel,serveix a üliver per plantejar la l lui ta de la humani-l

tat entre la bondat i la raaldat i( más concretamente entre el progrea 1 la I

reaeci<5. Caim é"a no sois l'home bo,sino 1'lióme que intueix un nou bá que l l

liumanitat no posseeix encara i que es resisteix a admetre.Adam i Eva s<5n I

el burgesoa conservadora, i Abel éc el continuador del consorvadurisnie I

deis seus pares,acomodatici i egoista.El simbolisne d1aquesta obra compro-l

me3a,ea converteix en ciar realisme en. LA FAK. LA PAl«i, que s'ha de conside-l

rar cora un antecedent del realisme hispánic,car va ser estrenada l'any 38,1

any ©n que va obtenir el Premi Teatre Cátala de la Comediafreplántela no- I

vament la r ival i ta t entre dos hornea.Aquesta doa hornea, no son pero abs- I

tractos sino real i ta ts concretes:Samsó,l'home associaltaitdacfincapac de I

soéínetres a cap disciplinaba trionfar, en un moment d i f íc i l , la revolu- I

citf,Iíel,en canvi,q. ue és incapag de llengar-se a la l luita,en el moment

de la revolució",será de3prés 1' organitzador, l'home que sabrá organitzar

i col,laborar al triomf. Samao" ha estat 1'h.erol raomentani i cedir^ el 11 oo

a Nel.Üll tornara a l'anominat i a la fam que aón el seu patrimoni.

Desprás de LA i'Al.I,Joan üliver eacriu BALL 1ÍOBAT que l'A.D.B. va estrena;

l'any 58 sota la direcció del propi autor.Joan Üliver a'adonava en aquest

moment que continuar en la linia de teatre poli t i tzat l i era lmpossible i

s'adonava taráb| que si volia guanyar-se el públic,coaa que per ala escrip-

tors catalana é*s importantísaima car cal crear aquest pflblic,havia d1 ut i l i ;

zar les formules en vo¿ja,que de fet i,com hem-.vist,ás una ¿loica fórmula, 1:

de la piece bien faite.BALL HüBAT és dones una perfecta piéce bien faite

de construcció" modélica,per6 on 1'autor traspassa ela limita i fin&litats I

de la f6rmula,anib una vigiá crí t ica, una cala endins de l 'eatructura 30- I

cial del uatrimoni.iin prinoipi,ülj.ver se sitúa en la wateixa poaició* c r í - I

tica que fan els autora del divertirlent,pero la seva visi(5 ás mes destruc-I



tora i en la mesura quo lio é*s,d'una manera gairebe' total,dó*na iLip l i c i t a - I

ment I1idea ele la neceasitat d'un canvi de I1 estructura.ül fet que aquesta!

obra s'hagi estrenat en sesñi(5 tínica i en un teatro tan redult com el Can-I

dilejas,indica el grau de caciquismo de les persones que detenten el po- I

der teatral cátala, la indiferencia del piíblic i la parcial orientacid de I

la cr í t ica . I

PRIMERA REHüSSEliTACIO que arrencava,com hem dit de GAIRKBÜ; UN ACri?K,en I

conservava les coordenadas estétiques del treatre el'entreguerres,modernit-l

zades tenint en coiapte los peces negrea d'Anouilh.L'obra queda una. mica I

ambi^jüaípur joc teat ra l i al nB-rge de la preocupaci'o testimonial que trol

bem en el millor teatre d'Oliver.Valor de teatimoni que arribará a assolir l

una f i ta idportant en UNA DRÜCEHA(estrenada aiab el tfiitol LA GííAN PIÜIAT) I

al üeatre ilomea en session3 comerci^-ls.jJn aquesta obra,!1 autor intentava I

una variaci¡<5 del melodrama»!'obra avanza cap a un desenllag que té la con-l

tundéncia i l'es^jarip de la fórmula popular dei la tragedia. UiíA DHÜGiJIíA I

ás,sens du"bte,lf obra d'Oliver que máa s'aparta de la seva producci,ó, i elal

personatgesjdibuixats amb t intes fortea, viuen la seva tragedia sense ma- I

t issos fins a la exasperaci<5,L'obra estrenada l'any 61 al Teatre Hornea, nol

va. obtenir cap mena d* Sxit de públic, I

üliver ás autor tambe d'una excel.lent adaptacid al nostre ambient de I

PIGI-IA.LIO de Shaw, que va estrenar L'A.D.B. amb Montserrat Julio". Heni de I

parlar per la categoria l i teraria,de la tradúcela de EL LÍI3SANTROP de Lio- I

liére,estrenada,en una nit memorable,per Nuria Espert,sota la direcci<5 dell

propi autor.La versló" va ontenir el Premi del President ele la República I

francesa.Tambe* ha tradult , de llanera excel.lent, TOT üSPEliAKT GÜDOT do I

Beckett,LfHORT DfíLS GH-ÍISiíxaiS de Txekhof,L• OPJSRA DE 0?RBS RALS de Brecht i I

UW BARiíBT DE PALLA D'ITALIA de Lablohe.Entre la seva producci|<5 menor citeril

TKROET Eli RE,L'AKOR UiiDLA. EL CAMI RAX,yüASI UN PARADISCámb col . laboraci t f I

amb Joan Guarro)^ LA BARCA D'AiaLGAR. (&>\*¿ ^J^<^^- ^ ^ ^ J I

i3en/. íuei iel,novel, l ista,pasaa de l a na r r a t i va a l t e a t r e , o n he. f e t I



diverse3,breus,peró intereasarrts incursiono. I»a £;eva obra teatral guarda I

un paral. leí amb la sóva producció* novel,liatica. La 3eva obra de novel.- I

l ista podría aer clasificada dú¿ntre i1 orientada de líoger llartin du G-ard I

i la seva ooncepcíó* que arrenca d'una tradicid naturalista pero que una EBM

contemplad^ entre irónica i distant de la naturalesa produeix un nou r i t - B

xae i un;1, nova visió* deis personatges.Benguerel lia estat tamba inflult sene I

dubte per 1' unaniráanie de Jules Üomains i la seva obra teatral en d<5na un I

testinoni evident.Benguerel poaaiblenent d'haver-se trobat en unea circuinr;J

tánciea teatrals normalg, hauria eacrit no sois una obra más extensa,sino I

poosiblement hauria intentat 1'aventura teatral amb tot el g_ue té de risc I

i de laboratorl,car com veurem les tres obres qua mrquen el pas peí tea* I

tre de Xavier Benguerel son tres direccions diverses,tres assaigs de tea- I

trali tat .La primera obra de Benguerel,obtenia l'any 1.936 el Premi Ignasi I

Iglesias.L* obra premiada EL CASAMBÍÍT DE LA X3IA palnteja una visi.ó* ci'un I

nucli suburbial barceloní i repordueix acib un realiame fidel el llenguat- I

¿je popular i una recreacl¡(5 d'ambient.L'obra va aer estrenada amb gran exit I

l'any 1.937. Ja a I1 oxili,Benguerel escrivia el que ell mteix anoniena I

a3salg de comedia mianimista.La idea de Jules Iíomains de la unitat q_ue es I

veu expresada divaraament en els homes,prenia en aquesta obra com a unitct I

2.0 toase l'ambient au r̂orbá que l'r,utor tan h6 coneix 1 texia sobre aquest I

,-bient aij tranes dranati^uea quo,en ebtrolla¿ar-se reíloction la unitat I

básica.El t í t o l 62 :PIT^ JE DESEIIGAITTS i al 1.942 en el Joca Floráis de BueJ

nos Aires guanyava el íiremi Pastenrath. L'dltijiB obra de benguerel que l i I

coneixem ás EL TESEAlíBlíT, Sen dubeta % seva obra iaés important,per6 encar:-. I

pendent d'estrena.EL TÜSSAUEKT s'insplta en la novel.la del n&telx t í t o l , I

ée una reali tat dramática ben construida, una mica li teraria i discursiva, I

amb una utilitaaci,(5 de la veu en off excesiva i anti-teatral , pero an"b GU- I

íicioiit Torya dramática com per a nantenir-se-creiem-aot>re l'eacenari. I

""'^&ia Aurelia Capmany lia estrenat tre3 obres: TU I IÍ'IIIPOOÍÍITA^L DESSRTI

UÜLS DlES,i U03 QUiiJíSS UE GIITG(pê a OÍI un acte) .l.lSA.Cajimany arribava al I



"teatro despr^s d'una llarga experiencia ilc noval.l ista. I es plante java,

an plena maduresa l i t e r a r i a , e l fet teatral.La situaciá ae HSA.Oapifiny, en |

s i teatre va ser en prinoipi paral, lela a la deis autora del teatre l i t e -

ra r i que heía estudiat durant s i periode de lea entreguerres i,que,oom han

vis t ,es solien x-ecolzar en les formules habituáis del teatre Surges.l)eaprá

d'haver intentat diversea téaniquea,diversea actituda creacionals en el

caup de la novel.la, i en concret de 1'aportada Jo;-ee-,/oolf, amb conscien

ola de domini del fet novel.l iatio, i un absolut aesconeixement del fer

tea t ra l Haria Aurelia Capnaay emprente la"imprevisible aventura humana"

que ás el teatre,amb honestedat i resolucló'.Servint-se com a referencia

de 1'obra l'OU de Indicien l.larceau,-un al tre novel.liata que no sabia con

iniclar-se al teatre-ea planee java, per via del monbleg,la aova primera

obra.El monoleg é"g un element, com sabem, poctat & les ultimes consequen-

cies per Joyce,pero al mateix temps taiabá easéncialment teatral,com es potl

veure en la tragedia gre¿;a o en el líuazantefi per exemple. Servint-ae d1 a-
K.A.Oapmany

queata priiüaria forma d'expresóla,encavellava diverses etapes de la biogral

fia d'un burgea caracteriatic i un prototipua de la societat burgesa de

després de la guerra,amb una constant:la hipocresía que éa consustancial

a tota comunitit burcesa. Ka TU I L'HIPÓCRITA liarla Aurelia Oaprnany ens d i |

que la hipocreaia no conssisteix tan en mentir o aiaagar una veri tat sabu-l

da,com,i en aixb hl ha la seva crít ica,construir-se a s i mataix segona un

patrb establert,que creu ha de servir,encara que és un patrb, en el que

profundament uo oreu.il'aquí la radical mala fe,-con dlria Sartre- i e l r a - l

dioal esoepticiame de l'honest burgos.Saraanedas va veure intel.ligentmentl

en el seu comentar! a I1 obra la radical diferencia del I1 hipócrita do Lar |

ceau, i l'hdipoorita de ¥»A.C&pi»ny.i¡l primer menteix aeliberadament,per

treure un pai-tit del joc brut de I1 existencia,el aegon construeix fina a

la f i la g«va propia falsedat i aconaegueix fer de ai nBtsix un ser apa-

rencial aenae contingut.El primor ens nostra una hipocresía pragmática,

el segon una hipocresía metafísica. L1 obra a r.ids írs iinr- peca extraordliE—



U
rianent divertida,amena i d'una admirable fluldesa. Si quan hen parlat de I

Joan Üliver hem di"t que era inaceptable que BALL RGBAI no s'hagi incorpo- I

rat a l teatre profesional ,ara afegirem que í u I 1'HIPÓCRITA hauria á'haveil

estat programada en. escenaris morroals, Sa eegona obra de Ií.A.Capmany éa la I

EL DESERT DJSISDIES, on es plántela el fenbmen tea t ra l d'una manera nás ri~ I

gurosa.DespriáB de 1'estrena per L'A.D.B. de TU I L'lUPOGHITAjUBA.Gapiie.ny I

s' incorporava d'uny, juanera decidida al mtín del teatre i aprenia a veure el 1

fenítmen tea t ra l com un fet independent de la novel.la.En aquest cas ,s ' ins- I

pirava en una novel,la seva anterior AW\,pero iaalgrat marcades iurperfeccioJ

de construcci^jaconseguiaja la vegada,una pega testimonial i un to d1eleve.m

teatre poetic.lioiaáa l i fariem ret re t d'uns clixés de llenguatge personáis I

^ue potser en la novel.la tenien justificaci(5 ~¡iQrb que poaats en el teatre I

farx inassa l i t e r a r i el contexte de l'obra.HL HESERT DELS DIES contrulda en I

dos actes i un epíleg plante ja la situacio1 de l 'heroijque hs oblidat e l I

seu passat-tema girandouciá taraba teool l i t per Anouilh-.En I1obra per6,el I

personatge es conctrueix, per a poder subsistir , un passat inventat 1 hi I

acomoda el present.Retrobem dones el tema de la hipocresíajEl pasaat auten-B

t ic per6tvindrá a trucar a la porta de l 'hipocrita,per íer- lo tornar a la 1

realitat.L1obra,aervint-ae d'una sitúaci<5 vagament simbólica fa referencia I

directa i inmediata a la circunstancia viscuña per una generació" que havia I

d'oblidar el aeu pasoat per teñir dret a viiu-e.übra menor éa 1̂ 05 ÛARTS DS I

CHIC estrenada ;•. la televisiÓ, i desprás per l'E.A.D.A.G. 116 Aurelia Cap* I

many ha adaptat a l cátala LBONOI I LENA (Leonel und Lena) de Georg Btlchneri

revisant-la i actuali tsant-la desde la nostra perspectiva social-polí t ica. I

La seva áltima obra,VE.íT DE GARBI I UHA LUCA Ui) PCER,qualificada per Salva-I

dor Üspriu com a "Sainet profund",aerá,sens dubte, una f i ta en el teatre I

nostre.Baltasar Forcel en una entrevista,publicada a/"Serra d1ür",referint-B

se a la situaci.á de 1'actual teatre cátala diu:" . . .encara no s'ha trobat I

una forma autóctona pura per a l nostre teatre.Em sembla que,en general, I

no existeix un teatre nascut de les rea l i t a te inmediates del pais".3rartint I



d'unes molt concretes real i ta tg noatres,Liaría Aurelia Capia&ny es plántela

certes formules del teatre objectiu- tipus teatre pol i t ic de Piscator i

deis Livings Newpapers- d1on com hein vist ha sor t i t el teatre epie, per

revi ta l i tzar la tradició" popular del sainet cátala que nosaltres tant va-

lorem,H9Aur©lia Oapmany aconsegueix un to testimonial i c r í t ic que l ' a l l u -

nya de certa actitud estetltzant del nostre sainet.De la mateixa manera

que Brenda Behan u t i l i t za la tradició1 d'espectacle popular inraldés i la

cancb de taverna,M9Aurelia Capm&ny se serveix del to de farsa del sainet

tradicional i de la canjí) polí t ica de circunstancies.Tres époquea s<5n c r i -

ticainent observades 1.964,1.936, 1,909, sota el cornil denominador de 1'estiJ

ueig ewasiu en el que una mateixos, identics personatges manifesten la se-

va emencial vacultat i desinterés enfront els esdevenimentg de la nostra

historia.L'ISAurelia Capraany e*s directora escénica, actriu i profescora d'hid

t i r i a del teatre de l'S.A.D.A.Cr. Destacarem les seves direccions escéniqud

de ALGU A L'AJA-'KB GAJ? Diá PÊ A de í-anuel de Pedrolo i EL MERCADER DE

de Shakespeare, en versi,<5 de Josep fifi de Sagarra, linica, contribuci<3 respon

sable al IV Centenar! del naixement de Shakespeare.
SiCU- más

Saltar Porcel, un deis joves exponents de la dramaturgia catalana es-

trenava SLS COIfDEJúNAICS, que havia obtingut el tremi Ciutat d© Palma l'any

1.958, i que havia estat publicada per líaixa, amb un encomiastic proleg de I

Lloren? Villalonga.lil prologuista cita els noms de SartrefCaraus,l>riestley

Círham Green per explicar l ' e s t i l i J&, problemática de I1 obra. Tan contra-

dictoria ascendencia ens deixarla naturalment I1obra per explicar.El propb-j

s i t del jovenísciía autor era,sens dubte,fer una obra real is ta de denuncia,

utilitsjant els elements que I1agitada classe contrabandista-capitalista de I

I1 i l l a pot euministrar. De LA SIMBOIBA FOSCA presentada a l Palau de la LIil— 1

sica per L'A.D.B., sota la direcció* de Prancesc Balagueros Lina obra nolt

ioás raadura i aconseguida.Amb algunes imprecislons constructlves,per& amb

una extraordinaria sentit de la creació* d'aiibient i d'atmosfera. Joan Triad



.HJ
va dir en ocasi<5 de l'estrena :"LA SILiBuKBA l'OSOA,en resum a desjgrat ú1 un

cert exc&s que la perjudica davant de I1 espectador- i ens fa admirar la

puixanga real del ¿ove autor-,ás una obra l i teraria de primer ordre.Ele

seus valora estrictaiúent teatrals demostren un jaestratge escénio enveja-

ble.Baltasar Corcel ha inlciat aixl una carrera interesgantíssiina que el

pot dur a fer reconeixer el teatre cátala,e&llá de les fronteros, una bel.

ligerancia que fa molt de tempg no l i lia estat atorgada.Peró tot ¿Lepen, en-•

aems aob l 'escriptor, del fet que el nostre ptfblic sapiga escoltar i sapi-1

ga veure"«Amb una adiairable objectivitat el pr&pi Baltasar Porcel loa s i - I

tuat la sevB etapa primera de producció per al teatre:" I)'BIS CCWDEMNATS I

et diré querer al nou volum^vaig pensar a refer-la.IJo respon en absolut I

a les neves concepcions actuáis.3s una obra que tradueix una posicitf noral I

burgesa.Vaig voler fer una crítica d'una societat burgesa partint deis pos-B

tulats etic3 de la burgesia del país.Iciaginava que la ra<3 de molts mala ra-l

dicava en la rraSci<5 ala principie teorics que presideixen I1existencia I

de la riostra societat,en el fot que Ir. D&teixa clasoe que els h&vî  formu- I

lat aii prescindía conpletament. lío vaig adonar-me que,en la vida com en la I

litei-£tuj.-a,slha de partir de l'home i no deis principia.I<' obra tá,tarmateiJ

IKIS valora per Ir, cer? natoixn liroOiicií orática.SI que pasaa <$u que aquestsl

crítica no tá cap vflabilitr.t perqué va destinada a un pjíblic burees, i I

aqueot jjjíblic no vol acceptar-la. I

^uan c. JA SIIH3CI3A PCSCÁ,e8 tracta d'un teatre ferotgement E-iiai1 quista, 1,1

si penses el que t 'he dit abans,la cosa $3 molt lógica.Coni a reacci^5 nonall

vaig escriure uncí obra essencialment destructiva. Ho vaig intentar de fer I

teatre d1avantguarda. 1310 neuc interesóos eren molt allunyate deis d'aquest I

tipus de teatre.Unicainent en vaig util l tzar les técniques, d'una laanera ac-l

cidental.Desprás faig fer ROMMT9 UB CEC,que alesíiores vaig t i tular EISTCaíliJ

13'UiiÁ GrtQálíiíA.Lea neves idees ha vi en canviat.Enfront del teatre analitic i I

psicolbgic d'BLS OüwUEI.aíATS,HOÎ IT5S US CEC representa un teatre de síntes:.,l

realista.EÍXDB 63 troba dins la ixiteixa línia,pero en un to nolt más deses-l



; £v
pgran^at." ün líOLIáJÍC; DE CEC g1 orienta decididanent ja vers el teatre eplc.

potser copsat laaasa forEialment(p6r& mantenint la Intuíci<5 teatral que l i

ó"s característica.£n la reata de I1obra que l i conelxem, encara no publi-

cada, ni estrenada,continua en profunditat aquest caiaí.LA. SIMBOMBA PCSCA

vi;-, obtenir el Premi extraordinari Joan Santamaría 1.961.Les seves obres en

un acte lian estat estrenados per grups independents de la regi,(5 catalana

així: 21 GElTHRAL,HOliáJ39 ms CEC, i el seu teatre ha comengat a traspassar

früu.erea.

¿31 I-reni Josep M§ de Sagarra revelava un jpve autor:JoseiJ LIBBenet, crac

amb la seva obra UITA VÜLLA COirüGUDA CLQR,s'lnseria en el teatre de costuii3

que ha iniciat en cagtellá Buero Vallero en la seva primera etapa de pro-

duccijcj i que han continuat els autora castellana alaans esttiidiats» 2a nota

en la primera obra de Josep I.;S Benet un arrelament al teatre cagtellá. de

preocupada documental.líitjansant "trossos de vida" s1 intenta de fer unr:

radiografía de la riostra estructura social, I¿' obra per6 quedava magga lia o-

trada de inites i experiéncies personáis directes.El llenguatge ás molt viu, |

u t i l i t a r i i funcional.I 1'autor q.ue havia fet una curta experiencia d'ac-

tor,denoatrava coneixer el dif íci l joc de les situacions teatrals.En la se-l

va segona obra l&l1! Dü DlUlvIElíGB PERDUT,encara inédita en el teatre, apro-

fundeix la seva preocupaci(5 crítica i teutimonial, i anant más enlla en el

aeu proposit que en la primera obra enfronta dues actituda,dos estaments

socials.L1explotador i l'explotat s1oposen per arribar a l 'exi t del primer,!

car aquest té a les aans tots els atots fiins el de crear la covardia i la

vilesa de 1'opriait.

¡31 segon premi Josep I.I6 de Sagarra ha estat guanyat per Joan Soler i 'Áii-i

tich anb l'obra A^UI HO KA PAS3ÁT lilüS de clara v.reocupncid social.

Autora amb una s»5lida 1 important obra en el camp de la novel, la lian

•-it intenta en el teatre,alguns d 'el ls plenament aconsegults, com és ES I^-.I

_.L03 PER-SÜ ESlíliUlí de Josáp liarla Bsplnag que Juli Goll portarla al cine-

na ar.ib el t í t o l ¿c ditri to V, obra e;i la que insisteix e;i una visid directa



del udn de la ciutat, constant de la seva. novel.listics.

Tumba estretament l l l^at étl geu fer narratiu, la pe*a de Blai Bonet 1**SÍ

PARASCEV3 plante java la crisi moral i religiosa d'uns individua enfront

el líiuit dd la ¡iiort.3ervin.t-3e d'un teW. sugerit per A,CUEIUS,PAIÍASCÍJ7B

•lanteja una esplendida situacid trá^ioa: uno goldats ocupante obli/^ien

•.;• una ciare que escullí quin deis dos f i l i s seu3 han d'afuaellar. La inarc

de por {̂ue el seu f i l l nés estiinat pugui morir pronuncia el seu noia.

lin una ooagi<5 vaig preguntar a Josep Ll£.ria Espinas perqué no escrivia

^éa teatre can cree que la geva veu podría ser raolt títil per a guairyar

•ui piíblic de la raateixa uanera q.ue lis. fet anib la aeva novel, la i la can-

yó.iáspinas eia va dir que coni s i l ás un escriptor plenament professional,

el teatre com esté, en el país no l i resulta rentable ni creu en la eficí.

cia del teatre d'una nit i ¿"ráeles. La reaposta d'Üopinás ás un desafia-

ment al caciq>uiaiae profesional 1 a lea potencies ocoüoiaiques directores

del país. La resposta d'Jjspiiaás eus fa pensar en la q_ualitat i <iuantitat

d1 escriptors q.ue tindria el nostre teatre si aquest oferís &n niínim de

•'¡les de solvencia económica i ética.


