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Jordi Coca Sembla una obra sobre la guerra, però de
fet tracta de l’honestedat i és una raresa en
el conjunt del teatre de Joan Oliver

‘La fam’: de 1938 a ara...

E
l públic que el 1938 va
assistir a l’estrena de
La fam i el d’ara no te-
nen res a veure. El d’a-
leshores duia al da-

munt el patiment de dos anys de
guerra, vivia amb la sensació de
derrota gairebé segura, i li era fàcil
identificar en la proposta de Joan
Oliver algunes situacions reals i
certes tipologies humanes del mo-
ment. Amb aquest panorama de
fons, l’honestedat quasi salvatge
de Samsó podia tenir sentit per al
públic, com en té en la lògica dels
esdeveniments dramàtics, en la
mesura que, malgrat la fam, s’opo-
sava amb nitidesa als tripijocs ide-
ològics, a les covardies i als arri-
bismes dels altres personatges,
tret de Nel, que és una cosa dife-
rent. En tot cas els espectadors de
1938 podien establir fàcilment
identificacions clares entre allò
que es diu a La fam i els fets polí-
tics i bèl·lics que s’acabaven de
viure i es vivien al país.

El públic actual és completa-
ment diferent. Ens agradi o no,
avui la guerra del 1936-39 és un
referent llunyà, “coses velles i sa-
budes”, tal com diu Samsó en un
moment de l’obra. I la pregunta
del milió és: ¿Com s’ha de muntar
La fam per tal que arribi a inte-
ressar al públic actual? Pep Pla lle-
geix l’obra com “una metàfora, un
conte exemplar que ens sacseja el
subconscient col·lectiu”. El pro-
blema és que, vista així, no ens el
sacseja gaire. I no ens el sacseja
perquè el punt de partida del
muntatge del Nacional reclama
que tot sigui exterior, dit a crits,
malauradament sense prou gran-
desa èpica i fent lliscar les situaci-
ons aferrats al text estricte. S’ha

Els actors Marta Domingo, Marc Martínez, Dafnis Balduz i Manel Sans en una escena de ‘La fam’ que es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya ■ TERESA MIRÓ

prescindit del dolor, no hi ha veri-
tat íntima en cap situació ni en els
personatges… Algunes escenes
fan bonic gràcies al suport musi-
cal, com per exemple la primera,
que és afegida, i promet molt en
tancar-se cantant Bella ciao!. Però
la resta, amb alts i baixos, pateix
de manca de dramatúrgia interna,
de poca confiança en el text i de
falta de tendresa. Això sí: la pro-
posta és perfectament coherent
tant pel que fa a la interpretació,
a l’escenografia, a la llum i a la di-

recció… Però s’ha fet una èpica
light sobre un tema que hauria de
ser essencial, per molt que ara ens
quedi més lluny del que caldria.

Aquest plantejament de Pep Pla
bandeja necessàriament el dolor i
la veritat emocional dels personat-
ges, cadascun d’ells perdut d’una
manera diferent en el joc de la vida.
A falta de força èpica que justifiqui
l’obra com a metàfora d’un mo-
ment històric, a falta del desesper
absolut que tindria un text expres-
sionista, potser calia propiciar una

lectura que ens mostrés el pati-
ment i el desconcert viscuts pels
personatges. A mi em sembla que
el text guanyaria si es llegís des de
l’emoció, amb estètiques diferenci-
ades segons els episodis, i de tal
manera que el diàleg sorgís com a
expressió final d’unes situacions ví-
vides que en conjunt dibuixessin
una evolució de microclimes d’in-
tensitats diferents. No seria, doncs,
un conte exemplar, sinó com una
tristíssima i irònica reflexió sobre
la inutilitat de ser honest.

El punt de vista del
muntatge del
Nacional reclama
que tot sigui exterior,
dit a crits, sense
grandesa èpica

Quadern de teatre

Sobre l’home honest
@ Miquel M. Gibert documenta a
El teatre de Joan Oliver quins re-
ferents té l’autor a l’hora d’escriu-
re La fam i quina definició li es-
cau: no és cap autor expressionis-
ta, com s’ha dit tantes vegades, ni
fa un drama dels anomenats “d’es-
tacions” o èpic. La seva proposta
és més aviat social, pacifista, to-
cada d’un cert lirisme i burgesa
com el teatre de Jules Romains
(1885-1972), alguns èxits del qual
són Knock ou le Triomphe de la
médecine (1923) o Le Dictateur
(1926), que Gibert assenyala com
el model directe de La fam. Hi es-
tic completament d’acord, i convé
no oblidar que Romains, al marge
d’inventar l’unanimisme, era vist

com un teòric de l’anomenat radi-
calisme burgès. Molt Oliver, tot
plegat, i ho dic en el millor sentit
de la paraula. D’altra banda Fran-
cesc Foguet assenyala al pròleg de
La fam que, segons deia l’autor
mateix a La Publicitat el dia de
l’estrena, “Samsó és, en el fons, ir-
reductiblement honest.” Jo hi afe-
giria que a la seva manera també
ho és Nel, per molt que en un mo-
ment concret el superi la covardia.

A l’obra de Joan Oliver la guer-
ra és, efectivament, imprecisa,
però tal com hem dit sembla segur
que els espectadors de 1938 hi po-
dien identificar els agents i les ac-
tituds polítiques coetànies. Ara,
sense aquesta identificació, calia

potenciar l’evolució interior dels
personatges i confiar que indirec-
tament esdevindrien un reflex de
la situació general. A més, en Oli-
ver la guerra no ha convertit els
homes en morts vivents, només
els ha accentuat les misèries. Si
fos un text expressionista ho hau-
ria de dur tot fins al crit, hauria
d’estrafer les situacions fins a la
ganyota i la forma mateixa ex-
pressaria el “crepuscle de la hu-
manitat” i la regeneració dolorosa
del món vell. Això a La fam no hi
és, i per a Oliver l’home honest en-
cara és una esperança. Però no és
l’home nou, és l’home honest i mar-
ginat de sempre, el que no vol posar
les mans a la merda. El perdedor.Marc Martínez en un altre moment del muntatge ■ TERESA MIRÓ


