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Entre poc i massa
1. De la teoria...
La impressió final que m’ha fet Pluja seca,
de Jaume Cabré –després d’haver llegit
el text, vist un assaig i assistit a l’estre-
na– no ha estat bona. I em sap greu
perquè, teòricament, Cabré podia haver
aportat un text útil al moment actual de
la literatura dramàtica catalana. Útil en
el sentit que inicialment partia d’un
propòsit diferent a la majoria de textos
que s’estrenen i en els quals es fa evident
una impossibilitat d’entrar en assump-
tes d’abast col·lectiu i essencials per a la
nostra societat. En canvi, la manipulació
de la història, l’assumpció que la histò-
ria també és una narració, resulta un
tema capital en la societat catalana sor-
gida de la Transició d’una dictadura a la
democràcia formal en què vivim. De fet,
tal com diu Joan Castells en el programa
de mà, ens estem convertint en especia-
listes a l’hora “d’amagar la veritat dar-
rere les paraules”, cosa que, per cert, no
passa únicament al teatre.

En rigor, aquest tema de la veritat en
relació als fets del passat és un dels més
tractats en el teatre occidental dels grecs
ençà, especialment quan se’ns presenta
com una dialèctica, com un enfronta-
ment de veritats diferents sobre un ma-
teix assumpte. Cal no confondre aquest
agon essencial a què em refereixo –del
qual sorgeix el retrat complex d’un so-
cietat determinada que, com totes, es
construeix i es defineix en la lluita–, cal
no confondre’l amb el tema de què es
parla i, encara menys, amb com se’ns
presenta aquest tema, és a dir, amb
l’argument. Tot i que amb els segles
l’argument, la faula, ha adoptat formes
i solucions diferents, en el fons potser
encara continua sent vàlida la definició
que fa Aristòtil quan diu que la faula és
l’estructuració dels fets. Requereix, entre
altres coses, peripècies i reconeixements
més o menys evidents, i al capdavall
l’hem d’entendre com l’encarnació de la
mimesi d’una acció, d’una transforma-
ció, d’una evolució, d’un canvi. El de
menys és que la matèria triada es reves-
teixi d’indumentàries històriques, que
adopti forma de comèdia, que tingui
l’alè immens de la tragèdia o que palpiti
en l’emoció del drama.

El pes que els personatges tenen en el
conjunt, la manera com els presentem,
el que diuen o callen, ha variat molt al
llarg del temps i, evidentment, canvia
segons el gènere. En qualsevol cas l’ar-
tefacte que finalment basteix l’autor ha
de tenir una necessària unitat profunda
i ens ha d’assenyalar una direcció in-
tencionada si volem que resulti accep-
table per a l’espectador; un espectador
que, com que lògicament és un factor
circumstancial, converteix la qüestió de
la versemblança en un problema capital.
Què ens creiem i què no ens creiem d’un
argument? Doncs, entre altres coses de-
pèn del gènere proposat, de la informa-
ció que estiguin en disposició de com-
partir l’autor i el receptor, de l’habilitat
de l’autor, d’aquesta unitat profunda a
què em referia, la diànoia, etc. La ver-
semblança només serà possible en tant
que punt de trobada, com a codi ideo-
lògic i retòric comú que, en última ins-
tància, tal com assenyala Jaume Melen-
dres al seu llibre La direcció dels actors, és
“un fenomen d’ordre moral”.

Jaume Cabré coneix perfectament
aquestes qüestions teòriques aquí no-
més insinuades, cosa que es fa evident
en el seu llibre El sentit de la ficció (Proa. La
mirada. 1999). De fet, les concreta amb
saviesa en la seva poderosa producció
narrativa i les utilitza hàbilment com a
guionista. Però en el teatre em sembla
que no ha sabut trobar una bona síntesi
final. És com si a Pluja seca li passés el que
ell mateix assenyala en una de les refle-
xions del llibre: “Hi ha vegades que es
parteix d’una bona idea, que hi ha una
intenció de confecció de personatges
solvents i tanmateix...”.

2 ... a la pràctica
Per què no funciona la primera proposta
teatral de Cabré, si és que realment no
funciona? Hi ha opinions més o menys
diverses: des de la insinuació d’Àlex
Broch, segons la qual el narrador s’hau-
ria sobreposat al dramaturg, fins a
aquelles altres que carreguen la respon-
sabilitat al muntatge de Joan Castells,
passant per la desqualificació global. Per
mi els problemes estan en el text mateix,
i no tant pel pes del narrador com per
una combinació de factors diversos.
Com indico en el títol d’aquestes ratlles,
Cabré es mou entre poc i massa. Poc
perquè no centra del tot la feina en el
suposat fet històric de l’existència o no
d’un darrer Papa a Peníscola, Berenguer
I, i massa perquè ens dóna dades que no
aporten res essencial, que distreuen.

De fet, el propòsit de tractar sobre la
manipulació miserable del passat cabia
perfectament en la successió d’escenes
històriques on la lluita pel poder mostra
la seva cara més bruta i maquiavèl·lica. Si
havien de ser o no introduïdes per un
presentador des del present és discuti-
ble, però en qualsevol cas em sembla
que no calia estendre’s en l’acció secun-
dària on un historiador actual es mostra

disposat a tot per sostenir les seves teo-
ries i el seu prestigi. Una acció secundà-
ria que, a més, se’ns mostra farcida d’e-
pisodis i informacions episòdiques gens
substancials: la promiscuïtat de la pro-
fessora, la covardia i l’ambició de l’estu-
diant, la mort de l’investigador Ramis, la
dolenteria sense matisos del doctor
Marull, les diverses peripècies a l’entorn
d’un documents importantíssims i in-
gènuament amagats... Prescindir d’a-
questa part de l’obra no impedia de cap
manera el to de tragicomèdia que l’au-
tor sembla buscar ni, en última instàn-
cia, el joc amb el temps que es concreta
al final de l’obra. Més aviat al contrari:
hauria forçat l’autor a reforçar la dia-
lèctica del text i, més enllà de les ambi-
cions personals de cada personatge,
n’hauria sorgit el contrast de fons d’una
societat, tan petita i ridícula com es
vulgui, que es debat entre els atacs ex-
terns, els deliris personals i la legítima
voluntat de sobreviure, encara que no-
més sigui en la memòria, al capdavall
també manipulada. Si fos així, la màs-
cara històrica, per convencional que fos,
ens hauria il·luminat sobre certs proble-
mes actuals i hauria obert una via per
fer possible un teatre històric però di-
rectament compromès amb el present.

En canvi, Jaume Cabré ha optat –i em
temo que ho ha fet amb plena consci-
ència– per una via diferent: per la via de
l’acumulació de peripècies i incidents
no estrictament essencials però genera-
dors, això sí, d’un suposat interès afegit.
És a dir, ha optat per incloure i desple-
gar abundantment els episodis del pre-
sent. Segons això, i sí és tal com jo ho
veig, no ha estat tant el pes del narrador
el que ha dificultat la plena realització
dramàtica de la seva proposta com el pes
del guionista de televisió, forçat sempre
a mantenir desperta l’atenció i la curio-
sitat de l’espectador per acumulació de

peripècies. El problema rau en el fet que
des d’aquesta opció dramàtica és im-
possible construir un present amb ca-
ràcters i peripècies creïbles sense fer un
obra desmesuradament llarga i comple-
xa, potser fins i tot irrepresentable. Es
decanta, doncs, per personatges i situa-
cions dibuixades amb un traç molt
prim, que no són essencials, que són
únicament instrumentals, i que se sal-
ven només a posteriori, quan l’especta-
dor ha entès les complicacions per les
quals se l’ha fet passar. Aquí, però, hi ha
un problema nou, ja que per aquesta via
tot plegat queda reduït a una facècia, a
una pirueta hàbil del guionista que,
tanmateix, esbrava fins al no-res el dra-
maturg que inicialment plantejava un
tema seriós –i reitero que també es po-
dia fer amb sentit de l’humor–. En part,
tot això ha succeït per unes raons que
Cabré assenyala en el seu llibre teòric.
És, efectivament, una qüestió de jerar-
quies: “En ficció televisiva no existeix el
sentiment sol: li cal la crossa de la his-
tòria. Sempre hem de tenir clar què és
més important i prioritari. I hem de sa-
ber que dues històries potents posades
massa juntes s’anul·len”.

Arribats aquí, el desequilibri intern de
la proposta converteix els episòdics his-
tòrics en una acció secundària i, per
tant, esdevenen simples il·lustracions
d’una idea que s’encarna en episodis del
present que, tal com ens arriben, hem
acordat que són inversemblants i sense
pes específic... L’obra, doncs, no funcio-
na per un problema d’indecisió, o per-
què l’autor ha preferit el llaç de la capsa
més que no pas el regal. En fi, és possible
que la meva anàlisi no sigui correcta.
Potser hi ha una altra lectura possible.
En tot cas és així com he vist Pluja seca:
l’ofici del guionista s’ha menjat el dra-
maturg que inicialment partia dels gus-
tos del narrador.


