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Sobre la decisió política i ideològica d’estrenar ‘Fuenteovejuna’

Lope al TNC

E
V i c e n ç V i l l a t o r o

l Teatre Nacional de
Catalunya ha anunciat
que produirà –paga-
rà–, muntarà i estre-
narà aquest any el Fu-
enteovejuna de Lope de

Vega, naturalment en castellà. No crec
que sigui una decisió ingènua ni es-
trictament estètica, teatral. Tinc la
convicció que és una decisió política,
ideològica, destinada a ser discutida
precisament en aquest terreny. Que vol
marcar una línia conceptual, no sobre
la concepció del teatre, sinó sobre la
concepció de què és i per a què ha de
servir el Teatre Nacional de Catalunya.
I és un debat d’una certa complexitat,
en el qual s’han d’introduir alguns
matisos. Em permeto de posar-ne uns
quants damunt de la taula:

1.- Decidir produir un Lope té con-
notacions diferents a decidir produir
un Shakespeare o un Pirandello. Entre
altres coses, perquè el TNC produirà
Lope en castellà i ha produït Shakespe-
are i Pirandello en català. No proposo
en cap cas presentar un Lope en català,
que em semblaria un disbarat com una
casa. Tampoc dic que el TNC hagi de
produir Shakespeare en anglès. Sim-
plement, la decisió de produir un Lope
no és igual a la de produir un Shakes-
peare, perquè implica una opció dife-
rent de llengua.

2.- Decidir produir un Lope no és el
mateix que acollir un Calderón. Sembla
clar que un Teatre Nacional pot ser un
magnífic escenari d’acollida de propos-
tes interessants que procedeixin de
l’exterior. El que no és igual de clar és
que consideri que està entre les seves
funcions posar en circulació el mun-
tatge d’una obra clàssica d’una altra
cultura en la seva llengua original.

3.- Decidir produir un Lope no és
igual que decidir produir un Sanchis
Sinisterra, posem per cas. El TNC pot
considerar entre les seves funcions do-

nar sortida a la producció teatral dels
autors catalans, treballin en la llengua
que treballin, fins i tot sense renunciar
al principi que la llengua del TNC és el
català. Produir Lope respon a un criteri
diferent. En un cert sentit, significa as-
sumir com a pròpia una altra tradició.

4.- Per a un Teatre Nacional, tot el
bon teatre del món participa en la
pròpia tradició. Per tant, en un cert
sentit, la tradició d’un teatre nacional
és la suma de la tradició
teatral de la pròpia cultu-
ra i dels clàssics universals.
Però és difícil que el teatre
nacional anglès programi
Pirandello en italià o que
el teatre nacional francès
faci Calderón en espanyol.
Normalment, la suma es
produeix o per la via d’a-
collida de produccions
dels clàssics fetes des de la
seva pròpia tradició cultu-
ral –fent venir companyi-
es de fora, que ens duguin
els seus clàssics– o per la
via de presentar els clàs-
sics forans en la llengua
pròpia.

5.- La discussió sobre la
conveniència de produir
un Lope no té res a veure
amb la valoració cultural
de la seva obra. Personal-
ment, com a admirador
del Barroc espanyol, crec
més en la vigència de Lope
que en la de Calderón i
–més enllà de l’estricta
tradició teatral– més en la
de Cervantes, Quevedo i
Góngora que en la de Cal-
derón y Lope. Però des
d’un punt de vista histò-
ric, estem davant d’un te-
atre excepcional, que a
més de ser un instrument

ideològic eficaç en benefici dels valors
de la Contrareforma, va oferir solucions
estructurals i de llenguatge originals i
valuoses. Aquesta no és la discussió.

Repeteixo que produir un Lope des
del TNC em sembla una decisió ideo-
lògica, una manera de dir que per al-
guna raó –perquè estem a Espanya,
perquè tots entenem l’espanyol, per-
què som bilingües, perquè som bicul-
turals, perquè una part de la població
catalana se sent més arrelada a la tra-
dició cultural espanyola que a la cata-
lana– Lope és més nostre que no pas
Shakespeare, tan nostre com Guimerà,
i per tant part del nucli de tradició te-
atral que el TNC ha de divulgar i pre-
servar. El cos damunt del qual treballa
un teatre nacional és la tradició pròpia
i els clàssics universals –a més de la
nova creació–. Shakespeare hi entraria

per clàssic. Ignasi Iglesias, per nostre.
Lope, per totes dues coses.

Aquesta presentació d’una nova
normalitat cultural, en la qual els ca-
talans consideraríem com a part del
nostre tronc cultural tota la tradició
espanyola, correspon perfectament a
la concepció de l’Espanya plural. Una
concepció que personalment no com-
parteixo, però que tindria la seva lògi-
ca: si els catalans ja estem contents en
la nova Espanya de Zapatero, plural en
tot i que culmina les aspiracions his-
tòriques de reconeixement del catala-
nisme, és lògic que considerem que
tota la tradició cultural espanyola és
nostra. Que som tan fills de Llull i de
March com de Garcilaso i Tirso. Ja dic
que no comparteixo aquesta visió, pe-
rò fins i tot en aquesta visió, el Lope del
TNC quedaria curt.

Si ens imposem la idea
de l’Espanya plural, passa
a ser lògic que el TNC
produeixi un Lope... l’en-
demà mateix que el Teatro
Nacional Espanyol o la
Compañía Clásica Nacio-
nal produeixi, pagui, pro-
grami i estreni a Madrid i
a Barcelona un Guimerà o
un Espriu en català. Si ens
imposem la idea de l’Es-
panya plural, passa a ser
lògic que TV3 programi
pel·lícules en hores de
màxima audiència en ver-
sió original espanyola...
l’endemà mateix que TVE
hagi programat en hores
de màxima audiència una
pel·lícula en la seva versió
original catalana, encara
que sigui subtitulada. I ai-
xò no ha passat encara. Ni
sembla que estigui a punt
de passar.

Si l’Espanya plural és
que tots assumim com a
tradició pròpia la de tots
els altres, nosaltres haurí-
em de sentir propi Lope, i
per tant fer-lo en castellà a
Barcelona, però els espa-
nyols haurien de sentir
com a propi Guimerà, i
per tant fer-lo en català a
Madrid. Fer només la mei-
tat de l’operació, i fer no-

més la part que li toca al feble, no és fer
l’Espanya plural en la qual tots hi ca-
piguem, sinó l’Espanya singular on hi
ha una cosa que és de tots –Lope i el
castellà– i una altra cosa petita i regio-
nal, autonòmica, només per a uns
quants.

Però és que em temo que en teatre,
com en política, el que se’ns ha propo-
sat moltes vegades és que nosaltres
avancem cap a una suposada normali-
tat a compte d’uns avenços simètrics
que mai no arriben, i que mai no arri-
baran. Em temo que al llarg d’un segle
hem parit moltes visions catalanes
d’Espanya, integradores i plurals, i no-
més hem rebut una visió espanyola de
Catalunya, subsidiària i singular.
Aquestes operacions només funcionen
quan són bilaterals: si nosaltres reto-
quem el nostre concepte de Teatre Na-
cional de Catalunya en la mesura que
ells retoquin el seu concepte de Teatro
Nacional Español. Llavors en podem
parlar. Si això és unilateral, i només per
part del feble, produir un Lope des del
TNC em sembla prematur, en el supòsit
que es fa de bona fe. Si es fes de mala fe
–que no ho crec– hauríem de comen-
çar a parlar no del TNC, sinó del TAC:
del Teatre Autonòmic de Catalunya.

■ Vicenç Villatoro. Periodista i escriptor

Tabouli i Baba Ganoush
M i q u e l P o r t a P e r a l e s

L
luny dels complexos problemes
de tota mena –científics, legals i
ètics– que comporta la clonació
d’éssers humans, la clonació ani-

mal continua el seu camí sense gaires
entrebancs. En efecte, l’empresa cali-
forniana Genetic Savings & Clone
(GS&C), amb seu a Sausalito, ha acon-
seguit ja els primers clons animals: un
parell de gats anomenats Tabouli i Ba-
ba Ganoush, rèpliques d’una gata de
Bengala propietat del fill de Lou
Hawthorne, director de l’empresa. Se-
gons que anuncia la mateixa empresa,
GS&C disposa ja de cinc comandes per
reproduir gats. El preu: quaranta mil
euros la peça, és a dir, més de sis mi-
lions i mig de les antigues pessetes.

La notícia té el seu interès per diverses
raons: per la tecnologia emprada, pel
certificat de garantia que ofereix l’em-
presa, per les crítiques formulades per
les societats de defensa dels animals de

companyia, i per la resposta de l’em-
presa. Tecnològicament parlant –GS&C
porta molts anys investigant en aquest
camp–, Tabouli i Baba Ganoush repre-
senten un pas endavant amb relació a
l’ovella Dolly. En concret, el clon surt
d’un seguit de cèl·lules, obtingudes a
partir d’una biòpsia de teixit del gat
destinat a ser copiat, que són combina-
des per electrofusió amb el material ge-
nètic de la gata gestant. El resultat, as-
segura l’empresa, ratlla la perfecció. I si
el comprador hi troba cap defecte, o el
gat clonat envelleix prematurament,
GS&C –com si de qualsevol producte de
supermercat es tractés– es compromet a
tornar els diners al client o a oferir-li una
altra còpia. De la seva banda, les socie-
tats de defensa dels animals han criticat
durament GS&C, però no perquè tot
plegat resulti immoral en un món on hi
ha gent que mor de fam, sinó perquè la
clonació farà que milions de gats aban-

donats no trobin una família humana
que els adopti. L’empresa –que no vol
enemistar-se amb unes societats de de-
fensa dels animals que, a més de consi-
derar els gats com uns éssers dotats de
drets similars als humans, són molt po-
deroses als EUA– afirma que no hi ha
cap perill si és té en compte que l’elevat
preu de la mercaderia clonada no es
troba precisament a l’abast de tothom.
El que és curiós del cas és que GS&C ha
aconseguit d’acontentar tothom: els ci-
entífics, que veuen oberta una nova tèc-
nica de clonació; els clients, que poden
gaudir dels seus estimats gats més enllà
de la mort; i les societats de defensa dels
animals de companyia, que no pateixen
pels gats abandonats que restarien sense
trobar humans que els adoptessin.
GS&C? Ja ha anunciat que, a finals d’any,
amplia el negoci amb la clonació de
gossos. S’admeten comandes.

■ Miquel Porta Perales. Escriptor


