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‘Maria Rosa’ ha destapat el definitiu declivi d’un model condescendent amb l’herència teatral del país

QUADERN DE TEATRE

L’ocàs d’un model de teatre públic
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

“C
om dèiem ahir”, deia per a la
posteritat el frare i poeta. Frase
inconclusa que podria aclarir
l’adotzenada relació del Teatre
Nacional de Catalunya amb els
autors clàssics catalans. La recent

estrena de Maria Rosa de Guimerà ha destapat el
definitiu declivi d’un model condescendent, palatí,
amb l’herència teatral del país.

Des de fa trenta anys s’estrenen un nombre
comptat de títols d’una nòmina encara menor
d’autors amb la reverencial actitud del qui s’ha
imposat una penitència pública de desgreuge. Ricard
Salvat ja ha exposat en aquestes mateixes pàgines el
possible joc determinista d’aquesta selecció. Ara
també toca qüestionar-se com
s’ha gestionat culturalment i
estèticament la recuperació
d’aquest patrimoni.

“Com dèiem ahir”, i Fray
Luis de León tancava en un
parèntesi quatre anys d’igno-
mínia inquisitorial. Amb la
mateixa actitud de negació
del temps i la història s’ha in-
tentat recrear un teatre oficial
i contenir en una bombolla
històrica quaranta anys de
desterrament públic de la
cultura catalana. Hi havia
moltes maneres de recuperar
el fil del continu històric.

Els responsables polítics de
reconstruir aquest llegat van
optar per la rehabilitació
acrítica, per una operació de
cirurgia estètica, d’esplendor
epidèrmica. El primer deure
era crear una dignitat clàssica,
construir una imatge atem-
poral, impostar el pòsit d’un
llegat teatral que sobrevisqués
al segle XX amb la serenor
d’una obra que ha superat el
judici de la història.

El pastitx neoclàssic del
TNC no és un caprici d’autor.
La forma arquitectònica que
té respon al concepte i a la
imatge que des del partit es va
promoure del teatre català.
Un temple explícit per enaltir
la cultura nacional. El model
que es va imposar entre el
nacionalisme romàntic ale-
many. El continent inequívoc
per a un contingut que cele-
brava el renaixement d’un te-
atre que havia arribat a la seva
màxima expressió –segons els
seus nous tutors polítics– ig-
norant la modernitat i les
successives crisis d’identitat.

En un moment en què
s’havia de reconstruir la iden-
titat cultural col·lectiva, no era
convenient inocular el virus
del dubte, de la crítica, de la
relectura contemporània. La
satisfacció burgesa de gran
part dels títols i els autors que
ara es reivindiquen com els
“clàssics catalans” s’ajustava com un guant a una
memòria ideològica ancorada en un idíl·lic paisatge
cultural aliè a les violents convulsions artístiques del
segle XX, una arcàdia autàrquica, de baixa
conflictivitat social, ruralista, guardiana
condescendent de l’ordre lògic de les emocions,
aïllant qualsevol atemptat contra aquest status quo en
el vedat del melodrama passional.

Van accedir a teatre oficial un seguit d’obres i
autors que van sotmetre el seu talent a l’aprovació

del públic. Un teatre mitjà, conscient del seus
condicionaments morals, de la seva llibertat
vigilada. Un teatre de sobte dignificat i condicionat
pels diners públics. Un teatre al servei d’un model
de cultura i de país. Un model de continuïtat, de
restauració sense fissures crítiques.

En una primera fase –a imitació de la renúncia
general que va acompanyar la Transició política–,
fins i tot es podria comprendre certa necessitat de
reestablir un cos cultural de fàcil identificació per
a la majoria dels ciutadans. Reconèixer les
primeres icones de la pròpia cultura i mostrar-les
en la seva nova dignitat. En aquest registre es va
moure el Centre de Cultura Dramàtica de la
Generalitat.

Però els anys van passar i la
plantilla d’autors rescatats es
mantenia gairebé invariable,
alguns fins i tot van passar
ràpidament a un segon
ostracisme. El cas d’Espriu i
Brossa. Mentrestant, es
perpetuava una forma
tranquil·la de portar aquestes
obres a l’escenari. L’assumible
didactisme amb diners d’un
període inicial es va
transformar aviat en l’única
opció estètica possible, en una
plantilla invariable per a
qualsevol producció que tingués
un Guimerà, Rusiñol, Sagarra o
similar com a protagonista.

El senyal d’alarma que hi
havia un seriós criteri ideològic
darrere aquesta fixació
dramàtico-escenogràfica es va
activar amb l’elecció de L’auca
del senyor Esteve per a l’estrena
“oficial” del TNC. La presentació
oficiosa s’havia produït mesos

enrere a la Sala Tallers amb Àngels a Amèrica, de
Kushner. Un text discutit des de les avantcambres de
la Generalitat. Per a l’11 de setembre del 1997 havia
de ser un autor català. I entre les nombroses
possibilitats es va elegir Rusiñol i la seva auca.

Marsillach deia en el programa de mà que “la
primera reflexió que s’ha de fer un director d’escena
en aproximar-se a un text com el de L’auca és que el
senyor Esteve no pertany a una galeria de personatges
museístics, sinó que és un individu que viu entre

nosaltres –precisem: que és un de nosaltres– i que,
per tant, forma part substancial de l’estructura
econòmica i política de Barcelona”. Era així. La seva
direcció d’escena era un clar “com dèiem ahir” amb
tots els recursos artístics i econòmics al seu abast. Ni
un gram d’aproximació crítica a l’amable claudicació
de l’autor. Un model de societat i els seus personatges
que s’acollia amb abraçada maternal, amb
tranquil·litzant complicitat.

El TNC no ha deixat mai de mimar aquesta
complicitat, d’abonar el conservadorisme latent de la
seva selecció de clàssics autòctons i exhibir-los amb un
generós desplegament de producció. La riquesa
continguda de la pièce bien faite aporta estatus cultural
i ideològic i reforça l’acceptació de l’espectador,

alhora confirmat com a públic
qualificat i respectat.

L’operació ha estat rendible.
El TNC ha aconseguit els seus
millors índexs d’ocupació
quan ha programat Guimerà,
Rusiñol o Sagarra. Ni una de
les produccions s’ha escapat
d’aquesta plantilla fixa:
màxima projecció estètica,
mínima lectura dramàtica.
Representacions pensades per
no molestar un públic fidel i
generós, que omple autobusos
per tornar a casa amb la
consciència tranquil·la i la
nineta dels ulls plena de
plàcid esteticisme.

Un concepte teatral
oficialista, funcionarial en els
seus propòsits dramàtics,
incapaç de rebel·lar-se contra
el seu propi públic, temerós
de perdre la quota
d’espectadors si experimenta,
arrisca, canvia o qüestiona en
profunditat els textos
considerats “propis”. Però la
rutina també té un període
finit de supervivència. Amb la
Maria Rosa dirigida per Àngel

Alonso s’ha arribat al punt crític, a aquest moment
en què es posen seriosament en qüestió
determinades funcions d’un teatre públic.

Els enormes recursos que necessita un teatre
públic només es justifiquen quan ofereix un valor
afegit al panorama teatral del seu país. Una
plusvàlua que és molt més que la contractació dels
millors professionals i la producció d’acurats
espectacles que exhibeixin la seva inversió en
escenografia, vestuari, llums i nombre de
compromissaris. La mitjana del teatre català també
ofereix en l’àmbit privat muntatges de gran qualitat
visual. No és una característica que distingeixi el
TNC. Un exemple: la Maria Rosa que va dirigir una
debutant Rosa Novell.

És preocupant que els títols de Guimerà
programats al TNC no hagin superat en qualitat
artística i dramàtica altres muntatges anteriors.
Quan programa, un teatre oficial hauria d’aspirar a
crear productes referencials, espectacles que
marquin pauta, capaços de suscitar debats, de
canviar rumbs, de despertar l’ànim cultural d’un
país. Conformar-se a ser el millor productor del país
és poc i des del punt de vista de l’administració
política i de la gestió de l’erari, més que reprobable.

El dèficit ja és part intrínseca del mateix concepte
de cultura. Acceptada aquesta premissa, la cultura ha
de prioritzar altres aspectes que no siguin la simple
rendibilitat. Al TNC hi va haver un tímid intent en la
segona i tercera temporada d’arriscar-se, de
mostrar-se com un escenari diferencial. Els números
no hi van acompanyar, el públic mimat va deixar
d’engrossir les estadístiques i la por va tornar a
ensenyorir-se de l’immens escenari. Des d’aleshores,
la mediocritat i la seva acurada estètica s’ha convertit
en un fantasma que dóna rèdits.
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plantilla fixa: màxima
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lectura dramàtica
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funcions d’un teatre públic


