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Eulàlia Arqué i Rafel Vidal van interpretar ‘La Consueta de Santa Àgata’, el 1966

QUADERN DE TEATRE

Els nostres clàssics
F r a n c e s c M a s s i p

D
illuns passat acomiadàvem les
despulles de Josep Romeu i Figueras
(1917-2004), un dels últims
humanistes de pedra picada que ens
quedaven, un home d’una rigorosa
exigència científica i un estimulant

vigor intel·lectual, lluny de la “misèria moral” i el
“casticisme decrèpit” que, com acaba de denunciar
Claudio Guillén, impera en la bassa de mediocritat
que ha esdevingut la universitat hispànica. Al
marge, doncs, de les enxovades capelletes que
nodreixen la grisor, Romeu va dur a terme una
tasca infatigable, constant i discreta que el va erigir
en un home de lletres integral, creador verbal i
afinat analista de la nostra història literària,
alhora que mestre de diverses generacions, d’una
immensa generositat amb els seus deixebles amb
qui va mantenir, fins a l’últim moment, un
guspirejant intercanvi científic.

UN REPERTORI OBLIDAT
Una de les seves facetes menys conegudes afecta de

ple la tradició dramàtica catalana, tan menyspreada,
des de la ignorància, pels teatrers d’avui. Fa 45 anys,
en la inauguració del curs 1957-58 de l’Institut del
Teatre de Barcelona, Romeu reivindicava la gran
dramatúrgia catalana medieval, que, malgrat tenir
un gran interès per la seva riquesa i antiguitat, estava
“pràcticament ignorada”. Donava així el tret de
sortida d’una tasca de recerca sistemàtica,
meticulosa i plena d’estímuls a l’entorn d’aquell
període fascinant de la nostra història espectacular.
Romeu no només va descobrir, estudiar i editar la
major part dels textos que coneixem del teatre català
de l’Edat Mitjana i el Renaixement, sinó que va
mostrar-ne l’espectacularitat i vigència escènica a
través de sengles muntatges que va dur a terme al
llarg de la dècada dels seixanta entre els murs de
l’antic Palau Reial Major.

Arran de l’Exposició Internacional d’Art Romànic
celebrada al Museu d’Art de Catalunya (1961), Romeu
va rebre l’encàrrec de preparar una mostra de teatre
medieval hispànic que, amb el títol Teatro románico, va
incloure la representació dels dos primers drames
litúrgics conservats a Catalunya. L’escenificació va
tenir lloc al Saló del Tinell amb aclaparador èxit de
públic i l’alcalde Porcioles va instar Romeu a
continuar muntant peces del gènere cada any, a
l’entorn de les Festes de la Mercè, en el que
constituirien els Cicles de Teatre Medieval. Per a l’any
següent es van represen-
tar la Consueta de Sant Jordi,
amb un drac construït per
l’escultor Joan Rebull que
en lloc de flames utilitza-
va una mena d’espanta-
sogres vermell que l’actor
que sostenia el cap bufava
a guisa de llengua de foc.
El III Cicle (1963) duia a
escena el primer text
conservat íntegrament en
català: la Representació de
l’Assumpció de Madona San-
ta Maria (Tarragona,
1388), amb una cinquan-
tena de personatges entre
els quals hi havia el grup
de mims-actors Els Joglars
de l’ADB, que estrenaven
nom en aquesta repre-
sentació tot incorpo-
rant-hi els diables. El 1964
(IV Cicle) es va escenificar una de les peces més
colpidores del nostre teatre antic: la Representació de la
Mort mallorquina (c.1550), que va tenir una acollida
excepcional i que finalitzava amb una dansa
macabra dels diferents representants de la
humanitat, interpretada per l’Esbart Verdaguer. El
cinquè Cicle (1965) va posar en escena el Misteri
d’Adam i Eva, obra valenciana de cap al 1500 que

conté els diàlegs més àgils de la nostra dramatúrgia
medieval: va destacar la interpretació d’Albert
Boadella en el paper de Serpent. Vestit amb una
ajustada malla, va oferir un rol ple de matisos
gestuals i d’humor. La millor farsa del Renaixement
de la península Ibèrica, La vesita, de Joan Ferrandis

d’Herédia (València, 1524), va
constituir el setè cicle (1967). El
paper protagonista va anar a càrrec
de l’actriu Nadala Batiste i hi va
intervenir el millor conjunt
d’instruments antics, l’Ars Musicae
d’Enric Gispert, amb les violes de
Jordi Savall i Jordi Soler Bachs. El
vuitè cicle (1968) va centrar-se en el
tema de la profecia del Messies amb
peces típicament nadalenques com el
Cant de la Sibil·la, que encara ressona a
les esglésies de Mallorca i l’Alguer.
Paral·lelament als Cicles, Romeu va
muntar una Passió que es va
representar per Quaresma durant sis
anys (1962-1967), sempre al Saló del
Tinell, amb un text mallorquí de
mitjans segle XVI i de tècnica
tardomedieval.

La primavera del 1965, per celebrar
el cinquè centenari del retaule de la
Capella de Santa Àgata pintat per

Jaume Huguet el 1465 per encàrrec del conestable Pere
de Portugal, Romeu va muntar el Misteri de Santa Àgata
a la mateixa capella del palau reial. Es tracta d’una peça
de principis del XVI, procedent del monestir de Sant
Joan de les Abadesses, on la santa de Catània és duta a
un bordell regentat per una alcavota inspirada en la
Celestina que insta les meretrius a doblegar la voluntat
d’Àgata, que resisteix fins i tot l’escomesa d’un galant

seductor, personatges i
accions de concepció
realista en consonància
amb els nous aires del
Renaixement.

Josep Romeu em va fer
a mans un àlbum de
fotografies de Pau Barceló
amb diferents escenes de
la representació, de la
qual no conservava cap
programa, si és que se’n
va editar cap. Va
presentar l’acte Frederic
Udina Martorell, llavors
director de l’Arxiu de la
Corona d’Aragó.
L’escenificació era molt
simple, realitzada davant
el magnífic retaule
d’Huguet, amb direcció
escènica de Lluís David
Gil, figurins de Francesc
Albors i interpretada per
Maria Eulàlia Arqué en el
rol d’Àgata, Rafel Vidal
com a lector, Elisenda
Sala i Àngels Muñoz com
a prostitutes, i Antoni
Jorquera i Josep M. Bonet,
entre d’altres.

VIGÈNCIA DEL
TEATRE
MEDIEVAL

Aquests muntatges no
només restituïen, després
de segles, la materialitat
escènica d’aquells textos,
sinó que es van convertir
en una de les aportacions
més significatives en el
panorama cultural

d’aquella dècada. Romeu va revivificar les mostres
més importants d’aquell teatre, a través d’una
producció acurada, austera i impactant, en què van
col·laborar gent tan preparada com Manuel Cubeles
Soler, responsable del moviment escènic i
coreogràfic, els musicòlegs Miquel Querol i
Montserrat Albet, el figurinista Francesc Albors, el
luminotècnic Antoni Bachs Torné, els directors
escènics Antoni Font, Antoni Andrada i Lluís David
Gil, els directors musicals Enric Gispert, Pere Pagès
i Joan M. Aragonés, la Coral dels Antics Escolans de
Montserrat, Ars Musicae, l’Esbart Verdaguer, etc. La
iniciativa no només va tenir un èxit inusitat, sinó
que va constituir i difondre una estètica dramàtica
particular, de la qual van heretar molts aspectes Els
Joglars o Comediants. I és que algunes de les
solucions dramàtiques del teatre medieval estaven
sent adoptades pel teatre contemporani més
innovador. Efectivament, la juxtaposició espacial, la
simultaneïtat escènica, la directa comunicació
entre actors i públic, la interpretació solemne i
distanciada als antípodes de la identificació
stanislavskiana, o la presència del director en
escena indicant les intervencions dels personatges i
coordinant els efectes tècnics, elements
característics de l’espectacle medieval, eren motiu
d’investigació i redescoberta per part de
l’avantguarda escènica del moment (Tadeusz
Kantor, Jerzy Grotowski, Living Theatre).

Un llegat excepcional i modèlic que caldrà anar
revalorant en la seva justa dimensió, perquè
constitueix el primer graó del nostre repertori
escènic que un teatre públic responsable hauria de
reivindicar. Estem convençuts que la saviesa i les
intuïcions de Romeu, per la seva intrínseca vàlua i
sense fressa, acabaran imposant-se al vulgar
rebombori mediàtic que tot ho envaeix.

▼
Romeu i Figueras va
donar a conèixer un
llegat escènic
excepcional amb uns
muntatges acurats,
austers i d’impactant
espectacularitat

La dramatúrgia catalana
medieval segueix sent una
assignatura pendent en la
programació dels nostres
teatres públics


