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Assaig de la versió de ‘La ópera de cuatro cuartos’ que prepara Calixt Bieito per obrir el Grec

QUADERN DE TEATRE
J o r d i C o c a

‘Die Dreigroschenoper’

E
l Grec d’enguany comença
el dia 25 amb La ópera de cu-
atro cuartos, de Bertolt Brecht
i música de Kurt Weill, en
versió castellana de Pablo
Ley i direcció de Calixt Biei-

to. Es tracta d’una coproducció del Fes-
tival d’Estiu de Barcelona, Salamanca
2002 Ciudad Europea de la Cultura, el
Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Ca-
naria i Focus. Tal com se’ns diu al pro-
grama de mà, L’òpera de tres rals és, efec-
tivament, una peça musical “que de-
mostra la manca de valors de la societat
burgesa, la seva propensió a amagar sota
la catifa la immoralitat i el crim”. A
partir d’aquí és un misteri saber què pot
fer Bieito amb l’òpera de Brecht, però
d’entrada cal admetre que el material
brechtià es presta a les aventures apa-
rentment extremes que darrerament
caracteritza la feina d’aquest director.
Die Dreigroschenoper, la segona òpera de
Brecht –Mahagonny és anterior–, va ser
la primera a estrenar-se i es basa en una
obra que l’anglès John Gay va escriure el
1728. Des del moment mateix de l’es-
trena el 31 d’agost de l’any 1928 al
Schiffbauerdamm de Berlín, L’òpera de
Brecht encarna la paradoxa d’un espec-
tacle que, tot i ser concebut per desa-
gradar el públic burgès, es va convertir
aleshores en un èxit complet. En part
devia ser per la música de Kurt Weill,
però també hi va tenir a veure el fet que,
després del teatre duríssim que feien els
expressionistes, Brecht oferia la possibi-
litat d’un desplegament menys sec i, tot
i les aparences, potser també en un cert
sentit menys desesperançat. El fet és que
Die Dreigroschenoper va suposar el primer
gran èxit de Brecht. Un Brecht que ja
havia deixat enrere la seva etapa inicial
amb La Bíblia, Baal, A la jungla de les ciutats
i, entre altres obres, Timbals a la nit –a-
questa darrera, segurament, la seva peça
més expressionista i, tot i els desequili-
bris de què pateix, una autèntica joia–;
un Brecht que ja havia escrit, també, Vi-
da d’Eduard II d’Anglaterra, a partir de
Marlowe, i Home per home, on assajava
una sàtira de l’imperialisme alhora que
entrava per primera vegada clarament
en la forma èpica.

‘L’òpera del captaire’
Però, tal com hem dit, Brecht partia

de The Beggar’s Opera (L’òpera del captaire)
de John Gay (1685-1732), una peça cer-
tament excepcional que, al seu moment,
va suposar en el teatre anglès postsha-
kespearià un autèntic cop de maça. Va
ser Jonathan Swift (l’autor de Gulliver’s
Travels) qui suggerí a John Gay de fer una
obra sobre lladres i prostitutes, i no hi
ha dubte que aquest va aconseguir de
dur a escena amb la més gran cruesa la
hipocresia i la corrupció de la societat
anglesa del seu temps, de les finances al
món militar, passant, és clar, pels dis-
sortats que són utilitzats i que, al seu
torn, també utilitzen el podrimener en
què vivien, vivim i segurament viurem
els humans. Els personatges centrals són
jugadors, pispes, captaires, carcellers,
prostitutes, clients..., una aviram variada
que serveix per oferir-nos una visió du-
ríssima del funcionament del món i que
també servia per retratar personatges
aleshores àmpliament coneguts, especi-

alment qui en aquells moments era
primer ministre, Sir Robert Walpole, de
qui avui diríem que tenia una traça es-
pecial a corrompre les voluntats políti-
ques amb diners. Fent una paròdia del
gènere operístic, i especialment de
Händel, Gay i el compositor John Chris-
topher Pepusch (1667-1752), que aplegà
tant melodies populars com fragments
d’altres òperes, van aconseguir d’iniciar
les music play, una mena d’òpera anglesa
que desbancà l’hegemonia dels italians.
L’èxit va ser fulminant, immens, tan
gran que Gay mateix va escriure una
segona part, Polly, que va ser prohibida i
no es va poder estrenar fins el 1777,
sense èxit.

És d’aquí que parteix Brecht (cosa que
no fa Weill en la música) i, en rigor, cal
dir que segueix amb força fidelitat el
plantejament de l’anglès, tret del fet
d’accentuar els elements èpics –canvis
de decorats a la vista del públic, pan-
cartes, actors dirigint-se directament al
públic– que havia après de Max Rein-
hardt i especialment d’Erwin Piscator, i
de fer l’obra encara més violenta. Brecht
també la va omplir d’un aire poètic, en-
tre maleït, emotiu i canalla, que treia
dels poemes de François Villon que va
versionar per a les cançons. Era la ma-
nera de treballar de Brecht que, tal com
ell mateix admetia, era més aviat lleuger
en tot el que tenia a veure amb els drets
d’autor... Però, en tot cas, partint del
material que fos, Brecht ho transforma-
va tot en una obra personal, vibrant,
plena de mala baba, irònica, cruel i tot,
que el marxisme de fons tot just acon-
seguia de suavitzar. Darrere el marxista
sempre hi va haver l’esperit anàrquic i
burleta i un dels grans genis de l’escena
europea del segle XX.

Tal com havia passat amb l’obra de
Gay, L’òpera de Brecht va esdevenir un

gran espectacle. Primer va enamorar el
públic berlinès i després tot Alemanya, i
Europa sencera. Als alemanys, estimu-
lats per la polèmica de l’autoria, seduïts
per la música de Weill, amb el record
encara viu de la Primera Guerra Mun-
dial, els feia gràcia, per exemple, el par-
lament aparentment càndid de Polly
(paròdia de les heroïnes ingènues tot i
que, en el fons, és una dona dura en la
gestió dels afers dels baixos fons): “Però
no deus pas voler que celebrem aquí el
nostre casament? Una quadra de cavalls,
quina cosa més ordinària! No deus pas
voler que el senyor capellà vingui aquí?
I ni tan sols és propietat nostra. De debò,
Mac, no hauríem d’iniciar la nostra nova
vida amb un lladronici. Pensa que
aquest és el dia més bonic de la nostra
existència” (traducció de Feliu Formosa).
Potser en última instància els especta-
dors d’aleshores preferien la crítica ma-
ligna, la visió àcida i corrosiva, a la des-
esperança dels expressionistes. Gran
èxit, doncs, amb escàndol, quan l’obra es
va estrenar al segle XVIII, i gran èxit
sense escàndol per a Brecht l’any 1928
tot i els propòsits de l’autor.

‘L’òpera de tres rals’
A Catalunya s’han vist diverses versi-

ons de l’obra de Brecht, però per les
conseqüències que va tenir, és remarca-
ble la que va fer l’Agrupació Dramàtica
de Barcelona (ADB) l’any 1963, dirigida
per Frederic Roda, amb traducció de Jo-
an Oliver, i Feliu Formosa versionant les
cançons. Inicialment, l’estrena estava
prevista pel dia 19 de juny, però en els
darrers moments la representació es va
prohibir o, més subtil, no es va autorit-
zar. S’inicien aleshores un seguit de
gestions tenses i difícils que van culmi-
nar, finalment, amb el permís per es-
trenar. Es van fer dues representacions

al Palau de la Música el 12 i 13 de no-
vembre de 1963. L’èxit en aquella ocasió
també va ser delirant (de manera que
ben bé podríem dir que L’òpera està
condemnada a tenir sempre èxit) tot i
certes deficiències actorals i musicals
que van ser recollides a les crítiques.
Però el fet era més social i polític que no
pas teatral, tot i l’esforç que suposava
per a una entitat de teatre no professio-
nal muntar l’obra de Brecht. En tot cas,
no costa gaire adonar-se de què signifi-
cava estrenar Brecht al Palau de la Mú-
sica, en català, l’any 1963. Però poc des-
prés, el 2 de desembre d’aquell mateix
any, la policia va clausurar la seu
d’Òmnium Cultural, al Palau Dalmases,
i quedaven paralitzades totes les entitats
que s’hi hostatjaven, entre les quals hi
havia l’ADB. S’acabava així una aventura
que havia començat el 1955 i es tallava
una continuïtat que potser hauria aca-
bat fent el salt cap al món professional.

Ara L’òpera es fa en castellà. A mi, la
veritat, no em sembla gens bé que
s’inauguri el Grec amb una producció
d’aquí en llengua castellana, tot i l’ex-
cusa de les coproduccions. Em sembla
bé que a Catalunya es faci teatre en
castellà, ho he dit moltes vegades, i he
reclamat des d’aquestes pàgines més
d’un cop que algun teatre públic es-
treni una obra de Rodríguez Méndez
(per exemple, Flor de otoño), però que
tot Barcelona aplaudeixi (ja diem que
es tracta d’una obra condemnada a
l’èxit) el dia de la inauguració del Grec
una producció d’aquí, no castellana,
sinó en castellà, suposa no un grau de
normalitat que estem molt lluny de
viure realment, sinó una anormalitat
que, vist com ha anat la temporada,
encara ens hauria de fer més por. Dit
això, un Brecht és un Brecht, i L’òpera
en mans de Calixt Bieito, promet.


