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L’òpera ‘1714’ basada en l’obra d’Albert Mestres es va estrenar aquest estiu a Peralada

QUADERN DE TEATRE

La crisi de l’edició teatral
F r a n c e s c M a s s i p

E
l procés de marginalització que
experimenta el teatre en la cultura
contemporània està afectant tots els
seus flancs d’acció. Una espasa de
Dàmocles amenaça emblemàtiques
sales alternatives com l’Artenbrut i la

Muntaner; una indefinició crònica assetja els
màxims exponents del teatre públic amb els globus
sonda de la fusió TNC-Lliure, les incongruències del
Mercat de les Flors i les inconnexions de
l’anomenada Ciutat del Teatre. Que seriosos
professors universitaris afirmin sense rubor el poc
interès que els desperta el teatre perquè “això de
seure en un lloc i veure unes persones allà al fons
que criden em posa molt nerviós i sempre acabo
patint”, demostra fins a quin punt el teatre és un
element decoratiu, també –o especialment– a la
universitat.

ESGOTAMENT AL CAP I CASAL
A tot aquest gavadal de mancances, cal afegir-hi

les dificultats de difusió no només en els mitjans
de comunicació de masses, on el teatre és
pràcticament invisible a les televisions o instal·lat
al racó en la premsa escrita, sinó també en el món
editorial. La impremta, d’ençà del seu naixement,
es va fer d’or amb el teatre. L’edició de textos
teatrals va permetre la difusió de les obres entre
la gent de l’ofici i va instituir la lectura de peces
dramàtiques, fins llavors només accessibles a
l’escenari. Ben aviat la tractadística es va fer un
lloc editorial i les innovacions escenotècniques,
articulacions espacials o pràctiques
interpretatives van viatjar per tot Occident
mitjançant el llibre imprès. En l’era cibernètica,
però, les grans empreses editores han començat a
cancel·lar els seus compromisos amb el teatre,
almenys a la indiscutible capital de l’edició:
Barcelona.

Una de les principals empreses editores del país,
el Grup 62, ha demostrat no tenir ni el més mínim
interès pel teatre. D’aquesta manera ha donat per
acabada, o ha deixat en suspensió indefinida, la
seva col·lecció El Galliner, que, fundada el 1970, era
la degana de les col·leccions de textos dramàtics.
Els autors de les últimes peces publicades van
haver de córrer a salvar els exemplars sobrers
abans que l’empresa els convertís en pasta de
paper. De l’altre gran grup
editorial (Enciclopèdia), Proa
manté la col·lecció de textos
coeditats amb el TNC d’acord
amb les estrenes que es pro-
dueixen al colós teatral. En
canvi, la col·lecció pròpia Ós-
sa Major Teatre dirigida per
Àlex Broch, ha estat tres anys
en stand-by, fins que recent-
ment ha publicat La visita de
la vella dama (número 13),
text imprescindible de Dür-
renmatt, una reivindicació
que s’ha vist corroborada
amb la programació al TNC
d’una altra peça fonamental
del potent autor suís: Ròmul
el Gran.

Després hi ha les Publica-
cions de l’Institut del Teatre,
que no s’adiuen, però, amb
l’envergadura d’aquest cen-
tre docent. De les diverses
col·leccions en actiu, els nous
volums surten en comptago-
tes, i avui per avui tot el que
hi ha al mercat és de l’any 2003. La col·lecció
Monografies de Teatre que va fundar Xavier Fàbregas
el 1975 ha arribat al número 39 amb una molt útil
Antologia de textos de teoria i crítica teatrals produïts a
Catalunya, a cura de Ramon Bacardit i Miquel M.
Gibert. La col·lecció Escrits Teòrics que va fundar
Jaume Melendres el 1991 va pel número 10 amb un

estudi de Werner Knoedgen sobre el Teatre de
figures. La molt acurada col·lecció de Clàssics arriba
al número 8 amb el primer volum del Teatre complet
de Molière traduït per un equip dirigit per Miquel
Desclot. Hi trobem a faltar la dramatúrgia actual i
l’estímul del premi Ignasi Iglésias creat el 1932 per
la Generalitat republicana, així com l’assaig
històrico-crític sobre la nostra tradició teatral que
abans estimulava un altre premi desaparegut: el
Xavier Fàbregas.

VITALITAT DE LA PERIFÈRIA
La resta és pràcticament silenci... a Barcelona!

Tanmateix, les publicacions teatrals han proliferat
fora del Cap i Casal. A Lleida, per exemple, Pagès
Editors ha arribat enguany al número 27 de la seva

col·lecció Teatre de Butxaca,
mentre que a València es
manté 3 i 4 Teatre i a Alzira la
col·lecció de Bromera/Teatre.
A Palma, la Universitat de les
Illes Balears, amb el concurs
del Consell de Mallorca, sosté
una ambiciosa i cuidada
col·lecció de textos teatrals,
Tespis, sota la direcció dels
professors de la UIB Joan Mas i
Patrícia Trapero.

Avui voldríem destacar,
però, la tasca tenaç i
diversificada d’Arola Editors,
editorial tarragonina fundada
el 1998 precisament amb una
col·lecció de peces teatrals:
Textos a Part. Teatre
Contemporani, que va rebre el
premi Crítica Serra d’Or de
l’any 1999. Dirigida pel
dramaturg, estudiós i
dinamitzador cultural Joan
Cavallé, la col·lecció ha tret ja
vint-i-cinc volums en un

format de butxaca i amb la doble finalitat de donar
sortida a la important irrupció de nous autors i,
alhora, de facilitar textos per als escenaris. La seva
periodicitat ha estat trimestral i ha publicat els
premis Born de Ciutadella i els premis Joaquim M.
Bartrina de Reus, així com textos de significatius
autors de la dramatúrgia catalana actual com Joan

Casas, Toni Cabré, Lluïsa Cunillé, Paco Zarzoso,
Enric Nolla, Gerard Vázquez, David Plana i Beth
Escudé, així com traduccions de Harold Pinter i
Juan Mayorga. L’última peça publicada és 1714.
Homenatge a Sarajevo, obra d’Albert Mestres,
dramaturg i director teatral que està duent a terme
una activitat intensa i diversificada des del teatre
alternatiu. 1714 va servir de base per a l’òpera que
es va estrenar aquest estiu al Festival de Peralada i
va desembarcar al Teatre Grec. Jo no recordo haver
presenciat cap altra òpera catalana amb el ganxo,
l’ambició, l’atractiu i la singularitat d’aquesta. El
text d’Albert Mestres té vocació d’estructura
modular, “que no busca la unitat en l’argument
sinó l’agregació del conjunt, a la manera del
trencadís”, explica l’autor. Malgrat la desigualtat
de les composicions musicals confiades a set

compositors diferents, l’espectacle dirigit per
Ramon Simó tenia una fulgència del tot
extraordinària, amb escenes de gran força
expressiva que amb imatges suggerents i elegants
explicaven amb contundència tots els horrors de
què és capaç l’home en guerra.

Per acabar-ho d’arrodonir, Arola Editors publica
la magnífica col·lecció Biblioteca Catalana dirigida
pel professor Magí Sunyer (URV), que ha vingut a
eixugar un dèficit clamorós dels nostres clàssics,
començant per l’edició de les Tragèdies de Víctor
Balaguer, el Teatre complet de Joan Puig i Ferrater (6
volums a cura de Guillem-Jordi Graells) i
particularment el Teatre català de Josep Robrenyo
(1783-1838), en dos volums a cura del prolífic
Albert Mestres que recullen els textos catalans
perviscuts d’un autor cabdal per entendre la
Renaixença en el teatre. Robrenyo, durant el
primer quart del segle XIX, va dotar l’escena
catalana d’un llenguatge viu i popular i va
esdevenir un dels millors i més actius autors del
tan necessari teatre d’agitació política en un
context dominat pel ferotge absolutisme borbònic
i la cavernària homilètica del capellanum.

Convindria prendre bona nota del model
d’Arola, a qui només falta una secció d’assaig
teatral (història, teoria, anàlisi i crítica), per tal de
fomentar l’edició de teatre en editorials mitjanes i
petites, vist que les grans només busquen la
rendibilitat milionària dels gèneres de moda,
mentre que el poderós mitjà audiovisual dóna
descaradament l’esquena a l’expressió cultural
més elevada de la civilització occidental.
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El procés de
marginalització
que experimenta el
teatre en la
cultura
contemporània
afecta de ple el
món editorial

El model perifèric d’Arola
Editors presenta una
alternativa dinàmica i de
qualitat a les edicions
teatrals


