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Santiago Sans i Albert
Fortuny, El teatre del teatre.

Una visita –entre crítica i
enamorada– al món de

l’escenari. Presentació de Jordi
Jané. Triangle.

Barcelona, 2000.

E
l director d’escena
Santiago Sans i el fo-
tògraf Albert Fortuny
han unit el seu ba-
gatge teatral en un

llibre del tot excepcional en la
migrada bibliografia escènica
catalana: El teatre del teatre. La
doble mirada de Sans i Fortuny
–el primer signa els textos i el
segon, les fotografies– pretén
d’escrutar el teatre com si fos
“una visita –entre crítica i
enamorada– al món de l’esce-
nari”. La proposta s’ofereix en
un llibre de gran format, pro-
fusament il·lustrat i amb un
itinerari textual que s’estruc-
tura en tres grans blocs, segons
on es focalitzi la mirada: l’es-
cenari endins, l’escena i “els
seus pretendents”, i el món de
la platea. El cos de l’assaig,
d’intencionalitat divulgativa,
s’acompanya de textos tramats
sobre qüestions suplementàri-
es (aclariments de suport, de-
finició de conceptes i esplaia-
ments anecdòtics) que són les
beceroles d’una educació sen-
timental per als amants de
l’art escènic.

El primer bloc descriu l’es-
cenari vist des del teló de boca
cap endins (el sistema de te-

lons, l’escenari, la
tramoia i el ca-
merino) d’un tea-
tre a la italiana
com podria ser el
Romea de Barce-
lona. El segon
analitza l’activitat
específica d’al-
guns dels crea-
dors teatrals (l’ac-
tor, el dramaturg,
el director d’esce-
na, l’escenògraf) i,
sobretot, remarca
el canvi de funci-
ons i hegemonies
que s’han produït
i es produeixen
en aquest àmbit.
Finalment, el dar-
rer bloc es dedica
a l’espectador com a receptor
actiu de la creació escènica i
un dels participants necessaris
per consumar la trobada tea-
tral. Aquesta visita calidoscò-
pica al teatre de teló endins a
teló enfora es clou amb una
digressió sobre la funció del
crític –el qual, per cert, queda
força malparat– i de la crítica.
Una digressió que obre, amb
voluntat polèmica, la caixa
dels trons: el debat sobre la
influència dels poders públics
–i la cadena de dependències
perverses que genera– en el
teatre actual.

El text de Santiago Sans
parteix d’una concepció del
teatre circumscrita a l’escena
tradicional d’Occident i, amb
una certa nostàlgia, desgrana
les intimitats que s’amaguen
en l’edifici teatral i els seus
hostes provisoris. La seva in-

cursió en allò que hi ha al
darrere o més enllà de la ficció
escènica té com a base un
pensament fet i una experièn-
cia viscuda, propera, sobre el
teatre i els professionals que
s’hi dediquen. Sans no defuig
l’explicació abocada pel broc
gros –de vegades deliberada-
ment provocadora, irònica o
distanciada– per marcar una
presa de partit, una visió sub-
jectiva i una complicitat vol-
guda amb el lector. Les sàvies
confidències que, de tant en
tant, li fa sobre els agents de la
creació teatral i la relació que
estableixen entre si són, pro-
bablement, l’aportació més re-
eixida de la seva mirada crítica
del “teatre del teatre”. La curi-
ositat lectora pot doblar-se
d’espectadora amb les fotogra-
fies de tonalitats fosques i di-
fuses d’Albert Fortuny, algunes

de les quals capten els racons
més insòlits del teatre o els
instants efímers d’alguns
muntatges teatrals per fi-
xar-los en la seva fascinadora
bellesa.

EXPERIÈNCIA CRÍTICA
El teatre del teatre és un llibre
llustrós i elegant, ideal per re-
galar als qui estimen o odien el
teatre amb passió i s’embada-
leixen o s’indignen amb els
seus secrets més íntims i des-
coneguts. La transmissió d’a-
quests secrets per la doble mi-
rada de Santiago Sans i Albert
Fortuny és feta des de l’experi-
ència crítica i des d’una visió
artesanal del teatre que en sap
entreveure les misèries i gran-
deses. El to del text vol ser
desinhibit, desacomplexat i
divulgatiu i contrasta viva-
ment amb unes imatges més

aviat evocatives i suggerents.
Sovint, però, aquesta aproxi-
mació desenfadada a les en-
tranyes de l’escena no desfà
alguns dels tòpics o estereotips
més tronats entorn del fet es-
cènic, el tracta amb tot un ex-
cés de símils, circumloquis i
reiteracions d’una vaguetat

exasperant i, per
mor d’una ame-
nitat ben discuti-
ble, es val d’un
registre i d’uns
recursos fàcils
que es revelen in-
adequats per a un
llibre d’assaig d’a-
questes caracte-
rístiques.

La idea de com-
binar text i foto-
grafies per oferir
les interioritats
del teatre, vistes
de prop des d’un
forat petit, és ex-
cel·lent i situa la
proposta en la
millor de les tra-
dicions franceses,
sempre atenta a

la divulgació de qualitat. El re-
sultat, malgrat tot, no deixa de
ser descoratjador perquè, ni el
text sosté el nivell de divulga-
ció rigorosa exigible que asso-
leix a estones, ni les fotografies
acaben d’il·lustrar i comple-
mentar –com caldria– els
continguts. El recorregut per
alguns dels elements bàsics
que configuren el fet teatral
hauria guanyat molt més valor
amb una bona harmonització
entre l’aparell conceptual i el
visual, entre les paraules i les
imatges. I, sense deixar d’ex-
pressar-se de manera crítica i
enamorada, aquesta visita pels
entrellats del teatre hauria es-
tat, en definitiva, molt més
instructiva i seductora si els
autors, com a professionals re-
coneguts, haguessin prioritzat
el grau d’experiència per da-
munt dels galanteigs de fira.

L’agonia
del monstre

A S S A I G

J O A N A G U T

Hugh Trevor-Roper, Los
últimos días de Hitler.

Traducció d’Eduardo
Guzmán i Susana Pellicer.

Alba Editorial.

Barcelona, 2000.

H
ugh Trevor-Roper
(Anglaterra, 1915)
és un historiador
amb una notable
obra sobre història

antiga i moderna. Graduat a
Oxford el 1936, durant la Se-
gona Guerra Mundial va tre-
ballar per als serveis d’intel·li-
gència britànica i posterior-
ment va ocupar una càtedra

d’història moderna a Oxford.
Fins a l’any 1987 va exercir de
master al Peterhead College de
Cambridge. La reina Elisabet II
el va nomenar cavaller.

Trevor-Roper, com a mem-
bre del centre de contraespio-
natge britànic a Alemanya, va
rebre el mes de setembre del
1945 l’encàrrec dels seus su-
periors d’investigar què havia
passat amb Hitler. Dos mesos
després d’una intensa investi-
gació, a primers de novembre
del 1945, va presentar el seu
informe davant del comitè
quadripartit (americans, bri-
tànics, francesos i russos)
d’intel·ligència a Berlín.
Aquell informe i les seves
conclusions van servir de base
de l’obra The Last Days of Hitler,

publicada al Regne Unit el
1947 i reeditada diverses ve-
gades fins als nostres dies.

En el moment de publicar
l’obra persistien en el món
dos enigmes en relació al destí
final dels dirigents nazis: Hit-
ler havia pogut escapar viu?
Què havia passat amb Martin
Bormann? Curiosament, so-
bre la primera qüestió havien
estat els russos els qui havien
fet córrer que potser Hitler era
viu. La teoria més estesa era
que molt probablement estava
refugiat a Espanya, sota la
protecció del dictador feixista.
Respecte a Bormann la hipò-
tesi usual era que havia pogut
arribar a Sud-amèrica i que
s’amagava a l’Argentina.
Aquests dos enigmes ja els
havia resolt Trevor-Roper el
1945 però no van ser confir-
mats, sobretot el primer, fins
al final de la dècada dels cin-
quanta, quan alguns dels tes-
timonis presencials, presoners
a l’URSS, van tornar a Occi-
dent. Segons l’autor, Hitler es
va suïcidar amb un tret al cap
la tarda del dia 30 d’abril del
1945 al costat d’Eva Braun,
casada amb ell el dia anterior,
morta per ingestió d’un verí.
Els cadàvers de l’un i l’altra

foren incinerats al jardí de la
cancelleria del Reich i enter-
rats al mateix parc.

ÚLTIMS DIES DEL MONSTRE
El llibre de Trevor-Roper des-
criu minuciosament els dar-
rers dies del monstre i fa una
aproximació molt aguda a la
psicologia dels homes i dones
que l’envoltaven. Goering,
Goebbels, Himmler, Bormann,
Hess ens mostren els seus ve-
ritables rostres de persones
envilides, pallassos sanguinaris,
des el mitòman Goering, el
voluptuós que es perfumava
com Neró, que lluïa enlluer-
nadors uniformes o vestia to-
gues de seda blanca com un
dux venecià, fins al sinistre
Himmler, un tipus vulgar i
pedant, immensament inge-
nu, que estava disposat a sa-
crificar la humanitat en nom
de la superioritat de la raça
ària, passant per l’únic intel-
lectual del grup, Goebbels, el
mag que feia creue al poble
alemany que el negre era
blanc o que les derrotes eren
victòries. Una colla de gent
singular que més que un go-
vern formaven una cort intri-
gant i aduladora entorn d’un
home del qual assenyala un

dels seus col·laboradors, Al-
bert Speer: “Hitler és un inex-
plicable fenomen històric [...].
La seva sola personalitat va
determinar el destí d’una na-
ció [...] i va conduir-la a tan
desastrós final. La nació sen-
cera estava embruixada per ell
com poques vegades ho hagi
estat cap poble en el transcurs
de la història”.

Sorprenen les maniobres
sobre la successió de Hitler en
la persona de l’almirall Dö-
nitz, descartat el fidelíssim
Himmler per haver caigut en
desgràcia a última hora. Hom
s’admira que la majoria dels
jerarques del Reich especules-
sin amb la possibilitat de fer la
pau per separat amb les po-
tències occidentals i d’alguna
manera poder continuar ma-
nant en l’Alemanya derrotada
i en ruïnes. Los últimos días de
Hitler pot considerar-se com
una de les primeres contribu-
cions (1947) a desmitificar un
règim i uns homes que van
constituir un flagell de la hu-
manitat i que van deixar al
seu darrere un solc profund
de mort i de dolor que encara
avui, seixanta anys després de
la tragèdia, fan estremir
d’horror.


