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15 de desembre del 2003

Un debat permanent de les
idees i els fets culturals.

■ A partir de les 8 hores: TTTTEEEERRRR----
TTTTÚÚÚÚLLLLIIIIAAAA    AAAALLLL    MMMMAAAATTTTÍÍÍÍ    amb RAFEL
VALLBONA. DOLORS MAS-
SOT, periodista; ÀNGEL CAS-
TIÑEIRA, filòsof. CLARET
SERRAHIMA, dissenyador grà-
fic i vicepresident del FAD.
Crònica de la reobertura de
LA FENICE de VENÈCIA.

■ A patir de les 13 hores: TTTTEEEERRRR----
TTTTÚÚÚÚLLLLIIIIAAAA    AAAALLLL    MMMMIIIIGGGGDDDDIIIIAAAA    amb AGUS-
TÍ PONS. LLUÍS BONET, crític
de cinema; MERCÈ IBARZ,
escriptora, i MAURICI BACH,
coordinador de l'obra com-
pleta de DALÍ de l'Editorial
DESTINO.

■ A partir de les 21 hores:
TTTTEEEERRRRTTTTÚÚÚÚLLLLIIIIAAAA    AAAALLLL    VVVVEEEESSSSPPPPRRRREEEE    amb
DAVID ESCAMILLA. EVA PI-
QUER, periodista; ROGER
BERNAT, director teatral i
ROGER MAS, autor i cantant.

informa:

➤ ➤ ➤

ROBERT RAMOS

‘Olors’ va tancar la trilogia que Benet i Jornet va dedicar a la transformació humana i urbana de Barcelona

QUADERN DE TEATRE
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

Acotació: Barcelona

A
cotació: Barcelona
és el títol d’una
marató de lectu-
res dramatitza-
des de textos
breus amb la

Barcelona actual com a refe-
rent explícit. Una de les activi-
tats que la Sala Beckett ha
muntat per reivindicar Barce-
lona com a argument dramà-
tic. Lectures, reestrenes (Vides
de tants d’Albert Mestres) i tres
noves produccions: Do’m, d’En-
ric Casasses; Barcelona, mapa
d’ombres, de Lluïsa Cunillé, i
L’ofici de caure a Barcelona, de
Pau Miró.

Entre la por al localisme dels
dramaturgs contemporanis i
la tendència al ruralisme del
teatre català, com denunciava
Joan Oliver, Barcelona ha estat
poc freqüentada pels qui podi-
en i sabien retratar-la en un
escenari. L’oblit no ha estat
absolut. Josep Maria de Sagarra
va ser un agut observador de la
vida barcelonina de principis
del segle XX, però només la va
transformar clarament en tea-
tre a La rambla de les floristes.
També Vázquez Montalbán va
intentar una foto fixa del Pa-
ral·lel amb el seu libreto per a
Flor de nit, i Guillem-Jordi Gra-
ells va posar gas mostassa a la
passatgera eufòria olímpica
amb Titànic-92.

Gotes aïllades incapaces de
crear un corrent, una natura-
lesa dramàtica identificable a
través de la història del teatre
català. Una excepció personal
podrien ser dos autors separats
per quasi un segle, encara que
tots dos coincideixen a mos-
trar una ciutat que, en el seu

afany de reinventar-se cons-
tantment, practica la forma
més violenta de l’amnèsia ur-
bana: la piqueta.

LA ‘BARCELONA MESTISSA’
En el punt A d’aquest fil in-

visible de coincidències hi ha
l’obra d’Emili Vilanova, un ex-
cel·lent costumista que va fer
de la crònica de la Barcelona
vuitcentista la seva biografia.
Fa uns quants anys Sergi Belbel
va estrenar al Centre Dramàtic
de la Generalitat (Teatre Ro-
mea) un doble programa amb
sainets de Vilanova: Qui... com-

pra maduixesi Colometa, la gitana.
El públic va descobrir així –i
abans de posar-se de moda l’e-
tiqueta– que la Barcelona mes-
tissa és una realitat innata d’a-
questa ciutat de port i de bar-
reja.

També va descobrir un pai-
satge de carrers i places plens
de tipus humans, propagadors
d’una llengua viva, contami-
nada, desinhibida, molt allu-
nyada de la monolítica i cir-
cumspecta visió oficial que
s’ha intentat vendre des de les
talaies que vetllen per l’orto-
dòxia i la puresa de la cultura

catalana, amb Barcelona com
el seu cap i casal.

Belbel va saber, a més, intuir
la melancolia que amaguen els
sainets de Vilanova. Tanta vida
de ciutat vella hi ha en els seus
entremesos que és inevitable
pensar que hi ha un intent
amagat de preservar un món
en vies de desaparició. L’esce-
nografia del muntatge del Ro-
mea va visualitzar aquest sen-
timent de canvi i pèrdua –un
tret implícit en el fènix barce-
loní– com un paisatge sobre el
qual començava a aixecar-se
tímida la quadrícula de l’Ei-
xample. La nova ciutat que farà
tot el possible per borrar les
petjades del seu present, que
escaparà cap a la salubre lli-
bertat especulativa que li ofe-
reix l’enderrocament de les
muralles.

Vilanova sap –sense verba-
litzar-ho– que en aquesta
prosperitat de pedra de nova
planta no hi ha lloc per al cos-
mos humà que s’estrenyia a la
ciutat baixa. El seu color no-
més es mantindrà als sainets i
en la nostàlgia dels que a totes
les èpoques han plorat per la
neteja anticanallesca a la qual
periòdicament se sotmet Bar-
celona.

BENET I JORNET I LES OLORS
El mateix callat pessimisme

costumista –amb altres pa-
raules, un altre estil, un altre
discurs social– exhibeix l’au-
tor que recull el testimoni de
Vilanova en el punt B. El 1963
Josep M. Benet i Jornet presen-
ta Una vella, coneguda olor. El
1998 acaba Olors. Va trigar 35
anys a completar una trilogia
(el 1979 s’estrena Baralla entre
olors), que és potser l’únic in-

tent teatral seriós
de seguir la doloro-
sa transformació
urbana i humana
de la capital.

Benet i Jornet ha
recorregut amb fre-
qüència a l’íntima
interacció entre
l’entorn i l’individu
per construir les se-
ves obres. És quasi
inevitable que l’il-
lustrisme despòtic i
amnèsic que exhi-
beix la ciutat per
perpetuar-se i créi-
xer hagi concentrat
el seu interès com a
creador. ¿Com es
pot entendre d’altre
manera l’Alzhei-
mer que ataca l’ú-
nic personatge d’
Olors que podria re-
cordar –amb tota
l’experiència d’un
adult– la Barcelona
que va dels seixanta
als noranta? Una
forma de manifes-

tar la incansable agressió con-
tra l’univers sentimental, una
topografia feta de sensacions i
vivències. Un mapa invisible
per als urbanistes, però molt
real per als dramaturgs.

Com Vilanova, també el seu
paisatge dramàtic és la ciutat
baixa. Nen de Raval, ha trobat
en el seu barri la metàfora
perfecta per denunciar la
prosperitat necessària del car-
tabó. Es podria considerar la
seva postura retrògrada, fins i
tot anacrònica, per un home
amb un fort perfil social. Però
el seu plantejament ha tingut
últimament un curiós reflex
entre els arquitectes i urbanis-
tes més joves, professionals que
han mostrat el seu rebuig a un
model de ciutat que arrasa pai-
satges de barri consolidats per
la història dels seus veïns. Entre
ells, el mateix Enric Miralles i el
seu plantejament trencat –re-
lectura del laberint medieval–
per a la reforma de l’entorn de
Santa Caterina.

TORNAR A LA CIUTAT
Dos punts separats per una

llarga i rica història urbana
oblidada per al teatre. La lite-
ratura ha estat més generosa:
Genet, Orwell, Cervantes,
Agustí, Oller, Rodoreda, Marsé,
Mendoza, etc. Barcelona ha
tingut realment qui li escrigui
i la descrigui. La iniciativa im-
pulsada per Toni Casares a la
Beckett posa de manifest el poc
interès que, per la vida huma-
na, han sentit els nostres dra-
maturgs i, quan aquesta vida
es va imposar com un model
universal, es va optar per la
immediata deslocalització del
decorat i els personatges.


