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Vitrac, o el teatre delirant

H
i ha muntatges que estan
bé i d’altres que estan
malament, però hi ha
encara una altra catego-
ria de posades en escena
que no necessàriament

tenen a veure amb la qualitat, que s’es-
capen d’aquest criteri subjectiu i tem-
poral del que és bo i el que és dolent. Són
els muntatges emblemàtics, de referèn-
cia, que tenen la virtut d’esdevenir una
fita a la qual a la llarga tothom ha de
retornar. En la nostra història recent te-
nen aquesta condició, entre d’altres, L’ò-
pera del tres rals, de Brecht-Frederic Roda;
Ronda de mort a Sinera, d’Espriu-Ricard
Salvat; El retaule del flautista, de Jordi Tei-
xidor-Feliu Formosa; La torna, de Boade-
lla/Joglars, i Un dels últims vespres de car-
naval, de Goldoni-Lluís Pascual. Cadas-
cun en el seu moment i per raons dife-
rents marca l’evolució de les arts escè-
niques en el nostre país. Em sembla que
el Víctor o els nens al poder, de Roger Vitrac,
que Joan Ollé ha dirigit a la sala Fabià
Puigserver del Teatre Lliure, pertany a
aquesta darrera espècie. Intentaré expli-
car el perquè d’aquesta opinió.

DEL SURREALISME AL NOSTRE MÓN
Henry Behar diu amb raó que Roger

Vitrac (1899-1952) encara seria un poeta
simbolista si l’art del segle XX no hagués
estat sacsejat pel dadaisme. El terratrè-
mol iconoclasta i de fondària conceptual
d’aquest moviment, avui ja històric, el
va dur al surrealisme i a fer el que seria
la primera peça dramàtica conscient-
ment surreal: Les mystères de l’amour, es-
trenada sota la direcció d’Antonin Ar-
taud, amb qui Vitrac va fundar el Théâ-
tre Alfred Jarry el 1926. Dos anys més
tard escriu la seva obra de més entitat,
Victor ou les enfants au pouvoir, avui consi-
derada un antecedent del que anys a
venir Ionesco encarnaria en el teatre de
l’absurd. Víctor és un text alhora molt
temporal i d’alguna manera també in-
temporal. Temporal perquè està farcit
de referències locals, lligades al moment
i que avui tindrien entre nosaltres una
nul·la eficàcia. I intemporal no pas per-
què estiguem davant d’un text cabdal,
sinó pel fet de referir-se, amb humor, a
la desintegració d’uns valors suposada-
ment eterns.

Joan Ollé ha estat sempre molt inte-
ressat en aquesta peça; en va fer un ta-
ller a l’Institut del Teatre l’any 1993 i,
pel fet de comptar amb personatges
diguem-ne teòricament infantils, con-
necta amb una part de la seva pràctica
escènica. És l’obra de la seva vida, el
muntatge que segurament més vegades
ha desitjat de fer amb les condicions
que calien i, segurament, l’excusa per-
fecta per posar en moviment el seu
món intel·lectual i personal on es bar-
regen tant un cert surrealisme com
l’absurd, la intel·ligència aguda, brillant
i propera al deliri, i la mirada cruel i
innocent de la infantesa que necessita
la família i, alhora, s’hi ofega i la pateix.
Però per muntar Víctor o els nens al poder
s’havia de fer un llarg trajecte que anés
del surrealisme al nostre món sense
que es perdessin els valors vidriòlics de
l’obra i les múltiples referències al vo-
devil, que és l’estructura d’on parteix
Vitrac per dinamitar el gènere mateix i

el món burgés. Joan Ollé i Ferran Tou-
tain, que signa la traducció, ho han fet
amb un encert ple i, sense perdre una
engruna d’humor, han substituït les
citacions i els collages amb què Vitrac
va farcir el text per uns altres que re-
sulten plenament operatius.

Com es posa dreta, però, una proposta
així? Quin tractament escènic s’ha de
donar per tal que ens arribi el vodevil
com a punt de partida, l’absurd com a
mètode i l’àcida, amarga i còmica burla
dels valors burgesos que, un cop són
desemmascarats, esdevenen més que res
vicis i tortures? L’obra no enganya pel
que fa a l’estructura de gènere: adulteri,
incest, mentides, embolics amb la mi-
nyona, muller resignada, amic traït...
Però podria enganyar en l’ús que fa de
l’absurd. En realitat, i tenint en compte
l’any que va ser escrita i la filiació inici-
alment simbolista de l’autor, a mi em
sembla veure també en Víctor una du-
ríssima burla contra el positivisme de-
terminista. Tanta monstruositat no po-
dia produir altra cosa que un monstre,
un nen de nou anys que és fastigosa-
ment intel·ligentíssim i que, bressolat
per l’admiració familiar, acaba morint
en ple deliri el dia del seu novè aniver-
sari.

De fet és més el deliri que no pas
l’absurd el que domina l’obra. És a dir:
dominen les incoherències i les confu-
sions mentals, les al·lucinacions i els te-
mors. És un deliri alhora depressiu i ex-
pansiu, és visual i verbal, és personal i
col·lectiu. Diria que Joan Ollé ha partit
d’aquí, de llimar el que podria tenir
l’absurd d’incomprensible per passar a
la visualització d’un deliri. Seria, doncs,
teatre delirant més que no pas teatre de
l’absurd. D’una primera imatge esceno-
gràfica (és el millor treball de Jon Ber-
rondo) que ens remet a l’estilització del
vodevil, tot remarcant-ne alhora la me-

tateatralitat, es passa a una àmplia uti-
lització de les possibilitats de la sala Fa-
bià Puigserver, que llueix amb una gran
bellesa d’arrel surreal. Les transformaci-
ons de l’espai són una meravella de
rapidesa i sorpresa i, quan cal, tenen la
solemnitat que demana la citació d’estar
fent teatre en el teatre.

GRANS I PETITS
Hi ha encara un altre factor segura-

ment més important que la plàstica. És
tot el que té a veure amb el gest i la veu.
A cada veu li correspon un gest i, efec-
tivament, hi ha una profunda coherèn-
cia entre com parlen i com es mouen
Víctor (extraordinari Carles Martínez), el
bisbe (bellugadís i sublim Enric Serra),
Antoni (exemplar Xicu Massó perquè
dóna la força i la feblesa alhora), Ida (una
Mònica López justa en el distanciament)
i la resta d’actors, tots ells perfectes en el
seu paper: Rosa Renom, Pep Tossar, Joan
Raja, Maria Molins, Rosa Gàmiz, Mireia
Aixalà... Sap greu no disposar de més
espai per lloar com cal la feina de tots i
cadascun d’ells i la manera harmònica
que tenen de relacionar-se des de les se-
ves particularitats. Però ara es tracta de
dir que Joan Ollé ha fet una opció que
d’una banda recull els defectes de la
nostra tradició actoral més carrinclona
tot usant, a fons, els recursos encara in-
explorats dels nostres actors i actrius.
M’he queixat moltes vegades en aquest
sentit i ara em fa feliç poder dir sense
reserves que, finalment, els actors estan
dirigits, fan el que han de fer, donen el
que han de donar i, de la indumentària
a les inflexions diverses de la veu, pas-
sant pels moviments, no perden en cap
moment la lògica de la proposta. Tot, de
la lectura paròdica a les citacions textu-
als, passant per la interpretació i l’esce-
nografia, tot respon a un projecte.
Aquesta és la feina dels directors.

Per què dic, però, que Víctor o els nens al
poder és un muntatge que va més enllà de
la qualitat i esdevindrà emblemàtic? Ho
dic perquè finalment en un teatre públic,
en les noves infraestructures teatrals, s’ha
assolit el que hauria de ser normal.
Mentre veia el muntatge de Joan Ollé em
pensava que era a Alemanya i, sense gri-
nyols ni dissonàncies, em vaig poder
lliurar de ple al riure que ens proposaven.
No calia patir, no tenies la sensació que es
llençaven els diners amb escenografies
inútils, tot el que veies era necessari,
motivat, precís. Com deia, cada circums-
tància i cada període té el seu referent. El
referent d’ara, el de l’etapa que va co-
mençar fa uns anys amb les noves infra-
estructures, diria que és aquest Víctor.

En un altre sentit l’apropament que
s’ha fet del text a les nostres circums-
tàncies juga hàbilment amb un triple
distanciament. Ens distanciem del text
de Vitrac, que té gairebé setanta-cinc
anys, ens distanciem del mite de la Ge-
neralitat Republicana i ens distanciem
dels anys seixanta, que és on Ollé sembla
situar l’acció. El punt de vista que es
possibilita a l’espectador és, doncs, de
privilegi, ja que veu l’escena com un mi-
rall deformat dels diversos passats que
ens han dut ara a seure al teatre. Que els
altres espectadors siguin tan evidents
contribueix a tancar la complicitat i ar-
rodoneix l’inici estilitzat d’un gènere per
dur-lo a l’estilització de les bases morals
en què avui ens movem nosaltres. Els que
hem sobreviscut, fins ara, a la dictadura
i la Transició, tenim alguna cosa d’aquest
Víctor de nou anys que es creu enten-
dre-ho tot i que està de tornada sense
haver-hi anat. Tots som grans i petits, tots
hem participat del gran carnaval d’e-
nyorances i de la festa familiar més em-
bolicada que no sembla a primera vista.
Un gran muntatge, un gran espectacle;
una referència.


