
◆ C U L T U R A ◆ VII
A V U I

dijous

4 de novembre del 2004

JOSEP LOSADA

Josep Maria Pou serà protagonista, director i productor de l’obra ‘La cabra’, d’Edward Albee

J O C N O U

‘La cabra’
E M I L I T E I X I D O R

L
a temporada vinent l’actor Jo-
sep Maria Pou estrenarà, se-
gurament al Romea, com a
protagonista, director i pro-
ductor, la darrera obra del

dramatug nord-americà Edward Albee
La cabra. L’obra ja ha obtingut un gran
èxit de públic i crítica a Londres i als
EUA. Es tracta d’un drama ferotge que
tornarà a posar el nom d’Albee a la
boca dels aficionats i que ja ha provo-
cat al seu país d’origen una revisió del
teatre complet de l’autor. Una revisió
que va comportar la publicació del
primer volum de les seves obres com-
pletes, 1958-1965, i que ha canviat la
percepció que es tenia del teatre d’Al-
bee. Aquest repàs afecta també la mi-

rada crítica amb què fins ara s’havia
examinat l’obra d’altres autors, des de
Shakespeare fins a Tennessee Willi-
ams. Aquí, amb molta cautela, es po-
drien examinar els drames d’Àngel
Guimerà i Jacinto Benavente, com a
creadors de grans protagonistes feme-
nines des del punt de vista masculí.
Albee i molts dels autors citats han
estat vistos com a inventors de grans
papers per a grans actrius que eren en
realitat una disfressa, fins i tot un frau,
perquè es tractava de personatges
masculins homosexuals dissimulats
en el paper de dones. Les heroïnes de
Tennessee Williams i William Inge
–l’autor de Picnic i de Torna, petita Sheba,
que vam poder veure al petit Candile-

jas en ple franquisme, i el personatge
de Fam (Famós Dramaturg) en el diàleg
d’Albee Fram i Yam (Young, jove autor,
el mateix Albee)– van ser vistes en el
millor dels casos com retrats distorsi-
onats i perversos de les dones nord-a-
mericanes, el matrimoni i la societat. I
en el pitjor, com a portaveus disfres-
sats dels autors gais en un teatre que
encara no s’atrevia a dir el seu nom.

Una primera deformació de l’obra
d’Albee es va produir des del comen-
çament, quan el 1961 Martin Esslin, en
el seu llibre sobre el teatre de l’absurd,
el va incloure entre autors com ara
Beckett, Ionesco... i el nostre Manuel de
Pedrolo –per cert, ¿què s’ha fet del seu
teatre, Homes i no?, ¿no mereix una re-

posició després de tants anys d’abocar
diner públic als teatres públics que
s’omplen d’autors de fora, a vegades de
molta menys categoria?–, o sigui com
un autor europeu amb les preocupaci-
ons existencials de la vella Europa.
Potser hi va influir el fet que Història del
Zoo es va estrenar a Berlín.

L’avi del president George W. Bush
va denunciar al Senat aquesta obra per
immoral i això va afegir un tuf sulfúric
a la recepció d’Albee. Ara l’autor ha
escrit la segona part de The Zoo Story: els
dos protagonistes es retroben al parc
quaranta anys després i Bill Clinton
saluda Albee com el rebel que ha res-
suscitat el teatre nord-americà. D’autor
maleït a autor beneït, les coses co-
mençaven a canviar.

La biografia d’Albee, infant adoptat
per una rica família novaiorquesa i gai,
ha ajudat a posar l’etiqueta d’estrany
al món familiar que retrata sense mi-
raments, amb ulls perversos. Però l’ú-
nic que fa Albee és contemplar la fa-
mília com un camp de batalla en el
qual es manifesten totes les tensions i
estratègies de poder. Recordem ¿Qui té
por de Virginia Woolf? –el darrer cop al
Tívoli amb Espert i Marsillach– per
adonar-nos que aquests personatges
responen a un retrat de la frustració
vital i de la mediocritat acadèmica i no
a un transvestiment de l’autor. És el
“viatge d’un llarg dia cap a la nit”, la
seva versió d’O’Neill, i no una versió
heterosexual d’una experiència homo-
sexual. ¿On quedarien els jocs de màs-
cares i els continus canvis de gènere a
les comèdies de Shakespeare, si se-
guíssim aquest tipus d’intepretació ? ¿I
el teatre clàssic japonès?

Amb l’estrena al Nacional d’Àngels a
Amèrica, de Tony Kusher, va passar una
mica el mateix. Alguns hi van veure
només una obra de propaganda gai. El
temps ha demostrat que es tractava d’un
dels drames polítics més importants es-
crits aquests darrers anys. Aviat podrem
veure la versió televisiva, al Canal Digi-
tal, que ha guanyat tots els premis.

Esperem que La cabra, de la mà ex-
perta de Josep Maria Pou, ens torni la
polèmica i l’escàndol, perquè el tema és
bestial –i mai més ben dit– i ens mostra
la nova visió d’un Edward Albee com a
autor de primer ordre d’un teatre amb
majúscules i sense disfresses.

P A R L E M - N E

¿Ara sí?
J O A N S O L À

Q
uan es va fer la primera llei
de política lingüística de
Catalunya (1982) nombro-
ses veus s’hi van manifestar
pessimistes, fins radical-
ment i contundentment

pessimistes. “Aquesta llei consagra de-
finitivament el castellà com a llengua
de relació a Catalunya”, “Una llei que
no sanciona no serveix absolutament
per a res”, “La llei de la por, feta per
vençuts i per a vençuts”, “¿Qui estudi-
aria alemany si sabia que no li havia de
ser imprescindible quan vagi a Alema-
nya o quan estudiï filosofia? I avui el
català no és necessari per a ningú ni ho
serà després d’aprovar-se la llei”, “És
somiar truites pensar-se que a partir
d’ara, emparats en aquesta disposició,
els qui sabem català l’emprarem arreu,
per a tot i amb tothom. El comporta-
ment invers és l’únic que s’observa en
la vida real”, “Una llei que consagra
definitivament el bilingüismo bien en-
tendido, el que només ens obliga als
catalans, com sempre”, “Caldrà con-
cloure que l’Estat és l’organització que
té la finalitat d’evitar molèsties a uns
ciutadans a base de trepitjar uns altres
ciutadans”. (Per cert, ¿van veure fa uns

quants dies a la tv com la policia d’In-
donèsia matava uns quants ciutadans
que protestaven i trepitjava literalment
els supervivents, obligats a arrosse-
gar-se mig nus, els quals posteriorment
aquella policia es va endur com el bes-
tiar en furgonetes, on en van morir as-
fixiats una setantena? No, per res.)

Quan tres professors de la Universi-
tat de Girona, Modest Prats, August
Rafanell i Albert Rossich, van publicar
amb valentia i lucidesa El futur de la
llengua catalana (1990), crec recordar
que l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)
se’ls va oposar amb gran rebombori i
els va tractar de tot. I recordo infinites
veus d’alarma durant aquests últims
anys, fetes, esclar, per gent desgracia-
da, pessimista, antipatriota, amarga-
da, ignorant d’estadística, desmobilit-
zadora. L’endemà de qualsevol d’a-

questes veus s’han aixecat les veus
benpensants, calmoses, patriotes, des-
ficioses de no dividir els catalans, mil-
limètricament documentades amb
perfils estadístics de colors, amigues
de l’estament que governa o que elles
mateixes hi pertanyen. Aquestes sego-
nes veus han deixat sempre les primeres
com draps bruts.

Hi ha una diferència entre un Estat
i un aprenent de bruixot. Tots els par-
tits polítics espanyolistes tenen dues
coses clares: la pàtria i la llengua. To-
queu qualsevol de les dues coses i se us
tirarà a sobre la caverna mediàtica,
que diuen. (No les toqueu i se us tira-
ran a sobre exactament igual.) Aquí a
casa nostra no: aquí tots els partits po-
lítics fan objecte d’oposició també
aquests dos punts sagrats, la pàtria i la
llengua. Amargament n’hem patit

episodis gravíssims recents, com ara
aleshores que es va intentar anostrar
una mica el cine. Vet aquí la diferència.
És una veritable tragèdia. Però hem de
continuar vivint. Hem de continuar
intentant de salvar-nos en un món on
l’única raó és la força. Però on –vet
aquí l’escletxa d’esperança que ens
permet de continuar lluitant amb la
paraula i amb els fets– algun cop hi ha
alguna cosa inesperada, com ara això
de Buttiglione. I una altra diferència:
l’Estat no té por de si mateix; l’apre-
nent de bruixot ho fa tot amb la por al
cos. Fa una setmana, Ferran Sáez Ma-
teu escrivia això: som “una part de
l’Estat que ha de lluitar constantment
contra l’Estat per semblar que no for-
ma part de l’Estat a qui reclama ser
més Estat”. Li puc reforçar el seu cons-
tantment amb secularment.

Doncs ¿ara sí?: ara s’ha capgirat la
situació, ara són els “bons” (IEC) que
han fet una contundent, inapel·lable,
immatisada, desacomplexada declara-
ció institucional sobre la gravetat de la
situació. ¿Quedarà tot igual? ¿Farem
una altra vegada un estatut de ven-
çuts? Ho dic perquè ja ens queden po-
ques hores d’UVI (l’IEC dixit).


