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Beatriz Fernández i Itziar Ortega a ‘El color del gos quan fuig’, de Beth Escudé

QUADERN DE TEATRE

Teatre català a París
F r a n c e s c M a s s i p

D
es d’avui fins dissabte vinent es
desenvolupa a París una setmana
dedicada al teatre català contemporani
a través de tres dramaturgs que
representen tres distintes generacions
d’autors: Jordi Pere Cerdà (1920), Josep

M. Benet i Jornet (1940) i Beth Escudé i Gallés (1963).
Tres estils i tres recorreguts autorals diferents per
interrogar l’evolució de l’escriptura dramàtica, les
seves formes, els seus compromisos sota el
franquisme, en el postfranquisme i avui en dia.

El programa, sota la coordinació d’Irène Sadowska
Guillon, és organitzat per Hispanité Explorations amb
el concurs del Centre d’Études Catalanes de la
Universitat Paris dirigit per Denise Boyer i amb el
suport de l’Institut Ramon Llull i del Cervantes. El
cicle inclou la representació de quatre peces: avui i
dissabte, al Théâtre L’Étoile du Nord, es representa
Fugaces, de Benet i Jornet, traduïda per Michel Azama
i escenificada per Hervé Petit amb la Compagnie La
Traverse; demà, al Centre d’Animation les Halles, la
Compagnie du Sarment posa en escena Quatre femmes
et le soleil de J.P. Cerdà, traduïda per Antoni i Elena
Cayrol, sota la batuta de Neus Vila; dimecres, a la
Maison des Initiatives Etudiantes, es fa una lectura de
La chambre de l’enfant de Benet, traduïda per Josep M.
Vidal Turon i adaptada per Hervé Petit; i el divendres,
al Forum des Halles, es presenta Entre chien et loup
d’Escudé, traduïda per Isabelle Bres i escenificada per
Neus Vila. Dijous tots tres autors participen en la taula
rodona L’évolution de l’écriture théâtrale catalane à travers
trois générations d’auteurs, que tindrà lloc al Centre
d’Estudis Catalans moderada per qui signa aquestes
ratlles.

Com reconeixen els mateixos organitzadors, la
creació teatral catalana ha experimentat una gran
projecció internacional particularment gràcies a
grups com Comediants o La Fura dels Baus quan
proposaven una tipologia d’espectacle urbà, basat en
els elements visuals i sonors d’on el text era
pràcticament absent, cosa que afranquia les fronteres
idiomàtiques. En canvi a la dramatúrgia textual
catalana li ha costat més d’imposar-se: d’una banda,
per l’assetjament que ha patit i pateix la nostra
llengua per part d’Estats monolingües i de l’Europa
dels forts que bandeja i humilia els súbdits fins a
extrems gens democràtics. Però també per l’escàs
interès que la professió teatral
del país ha dispensat als textos
autòctons, i no per manca de
qualitat ans per una estranya
barreja d’autofòbia, falta d’am-
bició i poquesa de mires, com-
plexos que s’han anat superant,
no sense dificultats, en les últi-
mes dècades, gràcies en part a
l’augment del suport instituci-
onal i a l’empenta de nous
dramaturgs que s’han hagut
d’arromangar per posar en es-
cena els seus propis textos.

UNA LECTURA
POLÍTICA?

Els tres autors escollits no
només pertanyen a generaci-
ons distintes sinó també a
contextos historicosocials ben diversos, signe
indicatiu de la riquesa i varietat del teatre d’expressió
catalana.

Jordi Pere Cerdà, pseudònim d’Antoni Cayrol, és el
gegant de la Catalunya Nord, carnisser a l’alta
Cerdanya, llibreter a Perpinyà, escriptor autodidacte i
diamantí, d’una extensa i sòlida producció literària
que abasta tots els gèneres (poesia, novel·la, memòries)
inclòs el teatre: a banda de quatre sainets de joventut
representats a Sallagosa el 1941, ha publicat l’Obra
teatral (Barcino 1980) amb cinc peces escrites durant la
dècada dels 50; l’última, Quatre dones i el sol, es va
estrenar al Romea el 1964 en un muntatge de caire
naturalista que no s’adeia amb les pulsions
txekhovianes de la peça que sí que es van esbadellar

en l’acurada escenificació que va fer Ramon Simó
(1990) al mateix local, llavors Centre Dramàtic de la
Generalitat. Una obra que va molt més enllà de la
consideració de drama rural amb què se l’ha etiquetat.
Cerdà observa i despulla la pregonesa de l’ànima
humana i la fa parlar amb uns diàlegs d’alta intensitat
expressiva per boca de quatre dones que, situades
entre l’espasa de la repressió interior i la paret de roca
viva que ha configurat durant generacions una
determinada visió del món, freguen la tragèdia. Hi ha
la matriarca que tot ho vigila, que com una mantis
religiosa ha devorat el concepte d’home, que nega la

seva pròpia feminitat i allunya
les altres dones del contacte
amb el mascle. Als antípodes se
situa sa cunyada, que no ha
renunciat al foc de la passió i
representa la dissidència a
l’ordre establert que prova de
transmetre a les dones joves, la
nora i la filla, que es debaten
entre els dos models en
conflicte, a la recerca d’una
llibertat inaferrable. A part de la
lectura tràgica de la condició
humana, constreta a bascular
entre l’amor i la mort, s’hi pot
fer també una lectura política,
on la mare emula el poder i
representa l’Estat, l’autoritat
absent i llunyana, en un país i
una cultura que pateixen des de
fa tres segles la despossessió

estatal, la mancança de pàtria. La cunyada és la
memòria del passat, la consciència de llibertat, la
màtria negada, silenciada i sotmesa que després
d’haver amagat la profunda injustícia que ha patit
durant tota la vida, només troba en la mort
l’escapatòria. La nora representa (o aparenta?) la
submissió al qui mana, potser per heretar-ne el càrrec,
i s’enfronta a la filla, que encarna un futur solar
delerós d’independència.

LA TRAGÈDIA DE L’EFÍMER
La tensió entre Eros i Thànatos dibuixa també les

línies de força de l’obra de Benet i Jornet, Fugaç,
estrenada al Romea el 1994 sota la direcció de Rosa

M. Sardà, on és el pare, assenyat i covard, qui sembla
tenir-ho tot sota control però que es debat entre la
flama de l’amor i el midó glaçat del tabú, encotillat
per les convencions i les inèrcies culturals que tracen
barreres infranquejables que quan es transgredeixen
aboquen el rebel a la peripècia tràgica. L’íntima
complicitat amorosa entre pare i filla s’esvaeix quan
aquell pren consciència de la fugacitat del desig i de
les il·lusions humanes, del dolor que produeix el fet
de viure i d’estimar, i finalment, col·lapsat de tanta
lucidesa i incapaç de ser lliure, acaba per negar-se la
felicitat a ell i als seus.

A El color del gos quan fuig, de Beth Escudé, estrenada
a la Beckett el 1997, les brides del diàleg són regides
per un tàndem de sogra i nora que han compartit el
frec d’una convivència feta d’amor-odi, que abracen
els retrets amb els records de benestar i fan recompte
de les històries que han saquejat al llarg de la vida.
Al rerefons ressonen relats bíblics i mítics, per
desembocar en una faula d’invenció pròpia en què la
jove ajuda a morir l’anciana en una tendra cerimònia
d’eutanàsia còmplice.

Tots tres dramaturgs ens presenten, doncs, sobre el
fons comú d’un conflicte intergeneracional
(mare/pare/sogra versus filles i nores), el pèndol
implacable que recorre la vida entre l’amor i
l’extinció, entre el desig i el desengany, entre
l’esperança il·lusa i una impenetrable frustració que
va més enllà dels individus per implicar tot el gènere
humà.

Si Escudé, dramaturga de l’última fornada del
Projecte T6, fa de la mort un últim acte d’afecte en un
cant a l’amor transcendit, Benet, màxim
representant de l’anomenada generació dels premis
Sagarra, després de fer un elogi de la ingenuïtat i
l’egoisme, aboca els protagonistes a l’amor cancel·lat,
mentre que Cerdà, l’autor de la postguerra
existencialista, després de submergir els seus
personatges en un clima de tedi txekhovià, els
sotraga en l’evidència de l’amor frustrat,
d’impossible acompliment.

Tres visions pertinents i desencisades de l’àrid pas
dels humans pels camins d’una existència plena de
foscor només llunyanament esquitxada de lluernes,
fulgències d’estrelles errants o raigs de sol furtius
que no fan caliu. Les nits de París podran contemplar,
doncs, com tres esclats de llum, aquestes tres mostres
significatives del teatre català actual.

Tres mostres
significatives de la
dramatúrgia catalana
actual es veuran
aquesta setmana als
teatres de París

Les peces de Cerdà, Benet
i Escudé configuren tres
visions desencisades de
l’àrid pas dels humans pels
camins de l’existència


