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QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

Tres bons muntatges
i un problema

L
es darreres setmanes hem
parlat en aquest Quadern de
tres espectacles amb estèti-
ques i intencions ben dife-
rents: Les troianes, Dissabte,
diumenge i dilluns i Juli Cèsar,

dirigits respectivament per Ramon Si-
mó, Sergi Belbel i Àlex Rigola. Les
perspectives des de les quals se’n par-
lava també eren diverses: en un cas
s’intentava analitzar el sentit polític
inicial del text d’Eurípides i els pro-
blemes que sempre plantegen les
adaptacions d’un clàssic, en aquest cas
signada per Michel Vinaver; en l’al-
tre,ens apropàvem a les solucions es-
cèniques que Belbel aporta en la di-
recció del text de De Filippo, i en el
tercer se situava la significació de l’o-
bra de Shakespeare en el seu context
per insinuar-ne possibles lectures. Les
estètiques de Simó, la de Belbel en
aquest muntatge i la dels darrers tre-
balls de Rigola –tres joves amb talent
indiscutible com a directors– tampoc
no tenen res a veure entre elles.

Centrant-nos en els espectacles, les
dissemblances a assenyalar encara són
moltes més, ja que, per exemple, els
punts de partida textual no són com-
parables des de cap punt de vista. El
text d’Eurípides-Vinaver passat per l’11
de setembre del 2001 a Nova York a mi
em va semblar més aviat erràtic; De
Filippo és un autor popular, que con-
necta amb el públic a través de l’emo-
ció i de les complicitats culturals;
Shakespeare és un gegant, una mun-
tanya immensa que, més enllà dels
cànons, ha esdevingut a la cultura eu-
ropea dels dos segles i mig darrers una
pedra de toc a partir de la qual s’han
edificat dramatúrgies senceres.

Pel que fa a les posades en escena,
Simó partia del problema d’haver de
salvar amb coherència la juxtaposició
de dues propostes molt desiguals; Bel-
bel s’arrela en una fidelitat profunda
més que no pas aparent a De Filippo, i,
si no m’erro, Rigola s’ha trobat mun-
tant un text que no és dels que més li
agraden de Shakespeare, la segona
part del qual considera infinitament
inferior a la primera. Simó resolia des
de l’ofici una papereta difícil, un Bel-
bel en estat de gràcia ens apropa al joc
del napolità, i Rigola entra a sac en un
text que li serveix per mostrar-nos la
seva idea de teatre, pròxima a les pro-
postes de Pina Bausch i de la perfor-
mance. I afegiria encara una altra vari-
ant essencial: els espectadors a què es
dirigien aquests muntatges no són els
mateixos: Rigola s’adreça clarament a
un públic jove, inquiet, que s’identifica
amb l’escenari des de paràmetres es-
tètics no convencionals i innovadors,
però ja suficientment admesos. Belbel
busca en aquesta ocasió un públic
majoritari i culte que sap apreciar les
subtileses i que alhora agraeix la
identificació emocional amb proble-
mes diguem-ne personals i de l’edat
adulta. L’espectador de Simó amb 11 de
setembre 2001/Les troianes era més incon-
cret perquè la càrrega tràgica potenci-

al i la reflexió en profunditat sobre les
víctimes i els botxins no es concretava
prou en el text.

Podríem afegir molts més factors
que allunyen els tres espectacles; n’as-
senyalaré només un altre: les propos-
tes escenogràfiques i de vestuari de Je-
an-Pierre Vergier (Les troianes), d’Estel
Cristià, Max Glaenzel i Javier Artiñano
(Dissabte, diumenge i dilluns) i Bibiana
Puigdefàbregas i Marta Rafa Serra (Juli
Cèsar) parteixen de plantejaments so-
bre l’espai, els colors i la teatralitat que
no tenen res a veure els uns amb els
altres. Ara, si són tantes les coses que
allunyen les tres propostes –i aquestes
diferències han de ser vistes com un
signe de riquesa del nostre teatre–,
quin pot ser el problema que a mi
m’ha semblat que en mesures dife-
rents els és comú? Doncs diria que és
l’encara insuficient homogeneïtat dels
actors, l’escassa organització de con-
junt de les qualitats vocals dels intèr-
prets, sigui quin sigui el registre que
s’hagi triat.

EL PROBLEMA COMÚ
Diguem d’entrada que en aquest

sentit actoral els tres muntatges tenen
graus d’excel·lència diferents. A Dissab-
te, diumenge i dilluns el
nivell és en general bo,
magnífic en alguns ca-
sos; a Juli Cèsar és justet,
francament insuficient
en alguns personatges,
i a Les troianes era massa
descompensat. I mati-
sem de seguida que ara
no es tracta tant d’opi-
nar sobre què està bé i
què està malament, si-
nó de plantejar que
–sigui la que sigui la
proposta, es parteixi
des d’on es parteixi, es
vagi on es vagi i s’adreci
als espectadors que s’a-
dreci– l’aspecte vocal,
la qualitat de les veus,
de la dicció i, en gene-
ral, el nivell mitjà dels
actors des del punt de
vista de la parla, hauria
de ser més homogeni.
Ho hauria de ser sem-
pre, però és del tot im-
prescindible que en ai-
xò no hi hagi falles en
dos grans teatres pú-
blics com el Nacional i
el Lliure. Concretem al-
guns punts per evitar la
divagació en abstracte.
A Dissabte, diumenge i di-
lluns estan perfectes
Jordi Bosch, Mercè
Sampietro (que per cert
ha millorat molt el seu
català), Anna M. Bar-
bany, Francesca Pinón i
Àngels Poch. Estan bé
(tot això, és clar, des del
meu punt de vista) Jor-
di Banacolocha, Qui-

met Pla i Frank Capdet. La resta es
mouen dintre de la correcció, amb al-
guns casos com ara els de Quim Guti-
érrez i Lluís Soler que no semblen haver
entès la proposta del director en el
sentit de fer evolucionar el muntatge i
les interpretacions d’una mena de farsa
a un cert neorealisme. A Les troianes no-
més em va sembla bé Rosa Cadafalch;
actrius magnífiques com Victòria Pagès
no filava prou prim, i la dicció de Mireia
Chalamanch, entre d’altres, estava per
sota dels mínims exigibles. A Juli Cèsar
tots els actors són molt joves, i pel meu
gust únicament destacaven David Sel-
vas i Pere Arquillué, que ens ofereix un
Antoni certament particular, però amb
grans encerts. Les opcions físiques i fa-
cials del repartiment tenia encerts com
el de Ferran Carvajal fent de Cèsar, i
desencerts en el fet de donar a Julio
Manrique (també un bon actor) el rol de
Càssius, que no li esqueia gens. Eugeni
Roig estava bé en el quietisme del criat,
Cristina Genebat (una altra bona actriu)
no brillava especialment...

Sempre hi ha desigualtats en un
muntatge, fins i tot en el millor mun-
tatge que ens puguem imaginar, però el
grau de maduresa d’una dramatúrgia
en bona mesura es concreta en el que

veiem i sentim a través dels actors.
L’harmonia perfecta dels actors irlan-
desos, la precisió dels intèrprets ale-
manys, la calidesa dels italians quan
són ben dirigits, la sensació de maqui-
nària perfecta i ben greixada tot i la
manera de dir souflé dels francesos, la
qualitat mitjana-alta dels actors polo-
nesos, la vibrant emoció plena de re-
gistres dels russos, la meravellosa na-
turalitat de les actrius i els actors su-
ecs... En cada un d’aquests casos el que
domina és la sensació que l’espectacle
es fa bàsicament a partir de la inter-
pretació coordinada i cohesionada dels
actors, de la música que ells desprenen i,
després, en segon lloc, a partir dels
elements visuals. En el teatre català tinc
la sensació que sovint, per no dir sem-
pre, es fa justament el contrari: tot
sembla haver estat pensat primer des
de la visió i, després, molt després, des
de la qualitat actoral. És possible que el
problema radiqui en unes mancances
dels nostres actors, en un problema
més greu encara, perquè és social, que
té a veure amb la situació que viu la
llengua catalana; però, admetent això,
jo em decanto per pensar que la res-
ponsabilitat la tenen els directors. Són
ells els que han d’exigir uns mínims de

dicció, uns mínims de
comprensió del paper, i
uns mínims d’adequa-
ció de l’actor al paper
que ha de representar.

La manca de cohesió i
les desigualtats dels ac-
tors provoquen que l’es-
pectacle trontolli, que
no se’ns presenti com
una entitat sòlida, con-
vincent, indiscutible des
de la seva proposta. Una
frase mal dita a escena
és una cosa que raspa
l’orella de l’espectador,
és una nota discordant,
és un instrumentista
que no sap què toca o
que toca malament. I
l’espectacle ha de ser,
des del punt de vista ac-
toral –i l’auditiu és bà-
sic–, una orquestra, una
unitat. A Dissabte, diu-
menge i dilluns la unitat
gairebé s’aconseguia, i
per això saben greu al-
gunes fallades; a Les tro-
ianes hi havia crestes
massa allunyades dels
punts més baixos, i a Juli
Cèsar la manera de dir i
de fer en tant que equip
no sembla haver estat
prou considerada.
Aquest és el problema
comú, em sembla, de
tres bons espectacles, de
tres espectacles molt di-
ferents. I el comento
perquè, més enllà d’a-
quests casos concrets, és
un problema general del
teatre que estem fent.


