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L’home de teatre

gravadora qui li ha fet d’altaveu durant una pila
d’anys, posant dempeus els seus textos.

Com va sorgir la idea de fer un espectacle a
l’entorn de Pitarra?
Els projectes sempre en mi són eines, engra-
natges, idees, coses que tens al cap i que van
fent el seu xup-xup... Porto una època en què
m’ha semblat interessant veure com al darrere
de moltes formes aparentment de la cultura
popular hi ha vinculacions i formes d’entendre
la cultura d’un país molt serioses. I de fet quan
vaig fer el darrer espectacle amb aquesta casa
que era El dúo de la Africana el que m’interes-
sava precisament era veure com al darrere del
sainet decimonònic madrileny hi havia totes
les eines que van permetre a Valle-Inclán fer la
remodelació estilística del teatre espanyol con-
temporani. I sense la visita d’aquest autor al
sainet decimonònic, segurament el teatre es-
panyol seria diferent. Doncs a mi em semblava
que Pitarra, que és un gran desconegut i un
gran absent de la cartellera d’aquest país, era un
bon exemple d’això també.

Pitarra no ha estat precisament un autor mas-
sa reivindicat pels teatres institucionals del
país... N’ha volgut fer-ne una reivindicació?

A mi el que m’interessava realment era veure
què hi havia al darrere de Pitarra. Sobretot
perquè quan vaig començar gratant vaig ado-
nar-me que hi havia una preciosa mirada sobre
la política del seu temps. Sempre he cregut que
les obres d’art que funcionen són aquelles que
expliquen molt bé el temps que les han fet
possibles. I em sembla que al darrere de l’obra
de Pitarra hi havia d’haver una de les èpoques
més efervescents d’aquest país, com va ser la
Renaixença.

Una època on el català es rearma com a cultura
popular, no només d’elit.
Hi ha tanta literatura sobre la mort o la no
mort del català com a llengua literària i com a
llengua d’ús... Al darrere de tanta efervescèn-
cia política sobre quins són els marcs d’auto-
govern d’aquest país, em semblava que era
interessant veure com neix això, què passa
quan neix i quin és el camí que hem fet. El
teatre en català a l’època de Pitarra no existia.
Aquesta ciutat portava molts anys, més de
300, en què el teatre era en llengua castellana,
bàsicament. Amb ell es comença a utilitzar el
català com a llengua vehicular de l’escena, això
possibilita que determinats grups d’estudiants
que provenien de procedències molt heterogè

L a primera pregunta és la que
posa el personatge en marxa i, sovint, és la que
obté una resposta més llarga, quan qui tens al
davant s’obre prou com per oferir-te un tros
d’ell mateix, un esquinç d’allò que li importa.
Fins ara, el meu rècord particular era el del
conseller Tresserras, amb 8 minuts i 12 segons.
Xavier Albertí va aconseguir polvoritzar-lo,
amb 11 minuts i 24 segons. La transcripció
d’aquesta primera resposta ocuparia el 80% de
l’espai disponible i és una llàstima haver-la de
condensar (i oferir-la desgranada en tres pre-
guntes) perquè era tota una lliçó d’erudició a
l’entorn de Frederic Soler, conegut també com
a Pitarra. En tot cas, si algú vol la cinta,
convido jo a la còpia.

L’anècdota dóna compte, però, de la di-
mensió intel·lectual d’Albertí, que ha optat pel
camí difícil, ja que no disposa de companyia
pròpia, ni de centre de producció. A canvi obté
el regal més preuat de l’artista: llibertat creati-
va. Assajant Pitarra suposa una baula més en la
cadena que el lliga professionalment a Lluïsa
Cunillé, autora de qui ha dirigit una vintena de
muntatges. Ens la creuem abans de l’entrevis-
ta, però abordar-la és inútil: Cunillé, Premi
Nacional de Cultura enguany, no tracta amb
periodistes. Per sort, tenim avui davant la

Xavier Albertí estrena ‘Assajant Pitarra’, una obra
coescrita amb Lluïsa Cunillé i que és un immens matxambrat

de textos de qui va reintroduir, fa un segle llarg, el

català a l’escena teatral. L’espectacle engega el 4

d’octubre a l’Espai Lliure i s’hi estarà fins el dia 28.

(Text: Àlex Gutiérrez. Fotos: Maider Mendaza)
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nies econòmicament, socialment i ideològica-
ment parlant, comencin a fundar petites asso-
ciacions on hi ha processos de reflexió política
i processos creatius, teatrals i musicals para-
l·lels. Al mateix temps, apareix un fantasma
transversal, i dic fantasma amb tot el carinyo
del món, que és això que anomenem d’una
forma genèrica Renaixença. A partir del vol-
tant de 1830, l’Oda a la Pàtria de l’Aribau
sembla que genera una mena de llums d’alarma
de dir: la literatura catalana ha de renéixer i es
troba vehiculada sobretot a través de la recupe-
ració de la llengua literària catalana, que té una
connexió a través dels Jocs Florals, de l’exce-
l·lència, i per tant es recupera tot l’art literari
que havia deixat a dalt de l’horitzó de la litera-
tura catalana Ausiàs March. I per tant els
primers Jocs Florals recuperen un català del
segle XVI. Pitarra diu no. El català amb què
hem de trobar connexió amb aquesta menes-
tralia és el català del carrer. I per això a les seves
primeres obres hi diu “el català que ara’s parla”.
És un català ple de castellanismes, és un català
que lluita contra els modismes literaris dels
Jocs Florals, i és un català que li generarà de fet
una quantitat de traumes importants, i que no
se’ls traurà fins que molts anys després ell
mateix es presenta als Jocs Florals i esdevé
Mestre en Gai Saber.

Més que optar per una selecció d’escenes, com
a l’homenatge que va fer del tardà Tennessee
Williams, heu optat per un collage amb textos
de moltes procedències. Per què?
El que hem fet amb la Lluïsa és intentar emular
el mateix que feia ell, amb una idea de paròdia.
L’obra de teatre de moda del moment era El
trovador, d’Antonio García Gutiérrez, del qual
Verdi farà després Il trovatore, obra molt re-
presentada. Doncs ell en farà Lo cantador.
Quan tu llegeixes aquesta obra, l’últim que se
t’acut és que estàs llegint una paròdia d’una
altra. Té tanta força expressiva per si sola, que
allò pren una autonomia. Doncs nosaltres hem
intentat modestament fer una mica el mateix,
centrant-nos especialment en la vocació parò-
dica del primer Pitarra, el de les ‘gatades’.

Quants fragments de diferents obres hi heu
posat?
Moltes, moltíssimes. El que passa és que la
mecànica no és tant de dir a l’espectador ‘aquest
tros és de Pitarra’, sinó que hi ha un joc que
busca el llenguatge. Moltes vegades són frases,
a vegades són tres línies, a vegades una expres-
sió... Hi ha molt de collage, la gràcia del qual
és que gairebé tot el material és Pitarra però ve
de llocs molt diversos i també de llocs que no
són pròpiament les seves obres teatrals.

I quina estructura té?
L’obra comença quan els cinc representants de

l’arc polític de Catalunya –en aquest moment
n’hi ha sis però per circumstàncies de produc-
ció de la casa només se n’han pogut fer cinc
perquè aquesta sala del Teatre Lliure té un
sostre de cinc actors. No hi ha cap vocació que
sigui una paròdia de la nostra realitat, però sí
que es crea una situació que té molts i molts
punts de contacte amb la nostra realitat, però
també molts punts de distorsió. Aquest és el
joc paròdic pitarrià. Està molt a la vora del que
fa Pitarra, reinventant una realitat, i molt lluny
del que fa Polònia, com a programa de paròdia
i sàtira–, bé, el que passa és que aquests cinc
individus que es troben en una sala del Castell
de Montjuïc, recuperat a l’exèrcit per a ús
ciutadà, han decidit assajar allà per un acte que
a l’11 de Setembre faran al Parlament de
Catalunya recitant fragments de Pitarra, que
han seleccionat uns senyors que es dediquen al

teatre i que es diuen Lluïsa Cunillé i Xavier
Albertí. I per tant van allà a assajar. Immedi-
atament des que són allà i comencen a llegir i
a recitar fragments extensos de Pitarra, algú ha
de marxar i descobreixen que han perdut la clau
d’aquella sala. I ningú els troba a faltar, ningú.
No hi ha cobertura. Tenen una ràdio però ja no
se sent res, quan senten alguna cosa parlen del
Barça, un dia resulta que entra una trucada i en
comptes de salvar-los els prenen per figures del
museu de cera...

Passen així dies?
Passen mesos! I acaben òbviament morts, abra-
çats a un canó que sembla ser un dels que
Espartero va fer servir per bombardejar
Barcelona l’any 1842. A partir que la situació
deixa de ser un assaig per la Diada a la super-
vivència d’aquests homes, la fragmentarietat//
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de les obres de Pitarra és molt més latent,
perquè està al servei d’una altra situació, de
retrat del psicologisme d’aquestes persones, de
la necessitat de la seva supervivència; com a
polítics tenen el seu vessant humà. I tot el que
passa allà dintre és un joc escènic, sobre la
veritable personalitat dels nostres polítics.

De fet abans comentàvem que els clàssics ens
mostren la seva època, però quan un director
els posa dempeus també acostuma a posar
l’accent en allò que tenen d’encara vigent. Què
en diria Pitarra avui dia?
Pitarra ens parla des del seu temps de quin és
l’encaix de Catalunya a Espanya. Ens parla de
la necessitat d’una llengua literària, d’una llen-
gua escènica, ens parla de la moralitat i la
immoralitat dels nostres polítics. Ens parla del
compromís real que hi ha entre escena i vida. I
tot això és el que hem intentat que es trobi de
forma literal, potent i sobretot, i aquí la Lluïsa
ha fet un prodigi, és que no ha hagut d’escriure
res, ho ha trobat escrit, amb frases que són
d’una actualitat rabiosa.

Ha fixat la seva mirada en noms dispars, i en
alguns casos sorprenents, com Tenessee Wi-
lliams, Pier Paolo Pasolini, Boris Vian, Váz-
quez Montalbán, Manolo Escobar... Formen
part d’una mateixa recerca formal?
Jo crec que hi arribo per camins molt diversos
i una mica inconscients. El meu debut teatral,
si em permets anar molt lluny, és de l’any 90 i
es diu Chomsky show, i ja era una mena de
cabaret sobre minimalisme lingüístic, que lla-
vors estava molt de moda, i Chomsky era i
encara és una mica el paradigma de tot el que
estava passant lingüísticament. I també era un
espectacle que jugava a cantar boleros sobre
fórmules d’anàlisi estructuralista chomskiana,
no? I ja hi havia una vocació des de l’inici. La
mirada de trencar les idees sublimadores dra-
matúrgiques em sembla que han conviscut en
el meu teatre des de sempre. Des de sempre
m’ha semblat que a moltes de les eines populars
hi ha algunes de les eines dramatúrgiques més
potents. A mi sempre m’ha semblat que els
meus autors són Bernhard, Pinter, Pasolini...,
perquè aquesta connexió amb crear un nou
espai estilístic sempre ha estat molt arrelada a
les fonts tradicionals. Thomas Bernhard, el
seu teatre, és una reescriptura contemporània
del vodevil austríac de finals del segle XIX.
Pinter, amb tota la seva especulació lingüística
i tot el seu joc formal, no deixa de fer altra cosa
que agafar el teatre formalitzat per Terence
Rattigan i portar la peça burgesa a un altre
nivell pressionant les claus lingüístiques
d’opressió i de sospita sobre els mecanismes de
poder. El teatre com a tal sempre ha necessitat
tenir una pota molt propera a gèneres que hem
anomenat molt frívolament parateatrals, i que

no deixen de ser aliment directe de la més
elaborada teatralitat. En tot cas, potser perquè
sóc músic, m’ha agradat aportar-hi elements
musicals, elements tant de la tradició operísti-
ca i de la tradició de la revista i del cuplet...

Pinter i Bernhard es distingeixen per treballar
la paraula des del punt de vista físic: són gaire-
bé músics, en aquest sentit. Un tret, per cert,
que els agermana amb Lluïsa Cunillé, l’autora
de qui més obres ha dirigit –una vintena– i
autèntica forjadora a casa nostra de musicali-
tat a través de la paraula dita.
Absolutament. De fet a l’obrador de la sala
Beckett l’any passat vaig fer un curs que es deia
Els elements físico-acústics de l’idioma a la cons-
trucció de la musicalitat. I aquest any el repeti-
rem més o menys... Penso que tots els elements
comunicatius que té de musicalitat la llengua
són essencials a l’hora d’entendre-la. Amb
consciència o no consciència són operatius, i el
sol fet que una vocal tònica sigui una i o sigui
una a, dona una dimensió comunicativa diver-
sa. Et toca o no. Un element comunicatiu
primari i al mateix temps una de les formes de
sensoritzar el text amb l’actor bàsica és ser
conscient del comportament acústic d’una obra,
i qui diu acústic diu musical. El comences a
formalitzar i li dónes una estructura musical.
Independentment de què parli això passa, i
com que passa és millor controlar-ho que no
controlar-ho, i a mi m’ha donat, potser per la
meva formació de músic, unes claus artístiques
i estilístiques que m’han ajudat a trobar una
personalitat narrativa on jo em sento molt
còmode. No crec que sigui possible per a mi no
posar l’Albertí músic a treballar al costat de
l’Albertí director d’escena.

Quan tenia 25 anys va viatjar a Itàlia i Àustria
a estudiar música i composició. Com va aca-
bar decantant-se per la direcció?
Vaig acabar la carrera de piano jove. Llavors
vaig decidir que el que m’interessava més era la
composició i vaig decidir anar a estudiar fora;
en aquell moment en què les avantguardes
històriques no havien desaparegut. Els meus
mestres van ser encara els últims grans defen-
sors de les avantguardes històriques, com Stock-
hausen, com Berio, com Musotti, com Genti-
lucci, com molts altres. O a casa nostra amb
Luis de Pablo, Bernaola o el Joan Guinjoan en
el cas català. Gent que encara t’ensenyava que
hi havia un camí. Després vam descobrir que el
camí o el tenies a dintre o no el tenies. Jo
segurament no el tenia, com a compositor,
perquè a vegades deia què escric i no sabia què
escriure. I en canvi em vaig trobar terriblement
còmode fent música des d’un altre lloc, des de
l’escena, des d’escriure coses que tenien un
punt de carnalitat o d’encarnació més precís,
menys abstracte.

De tant en tant, el veiem pujar a escena per
seure rere el piano, o per interpretar algun
personatge en algun muntatge propi o aliè.
Què li aporten aquestes intervencions?
Sempre m’ha semblat que era molt important
que els directors fessin d’actors per entendre de
veritat l’instrument actoral. És molt diferent
dirigir un actor quan tu t’has posat a ser dirigit.
En aquests moments és molt habitual l’invers:
que actors un dia decideixin dirigir. Però és
molt estrany el cas de directors que decideixin
actuar. Jo he actuat per a altres directors molt
poques vegades i, de fet, no és una cosa que
m’agradi. Ho he fet bàsicament perquè les
propostes eren de bons amics i em semblava
que hi havia una voluntat d’explicar una com-
plicitat més enllà d’assumir un ofici d’actor,
que no tinc. Jo em sento còmode fent d’actor en
els meus muntatges quan l’excusa és el piano.
Sobretot perquè quan vaig començar a buscar
actors que toquessin el piano no en vaig trobar,
i per tant vaig acabar fent-ho jo perquè no n’hi
havia d’altres. A més, trobo que té una certa
gràcia aquest punt d’implicació i també és una
forma d’explicar que per a mi el teatre no és una
feina, és un compromís global amb mi, amb la
meva vida i amb tot el que m’envolta. I és un
compromís global que intento traspuar amb la
tria d’actors.

De fet, hi ha uns quants actors que és inevita-
ble associar-los a muntatges seus, com Lina
Lambert, Oriol Genís...
Molts dels actors que treballen amb mi solen
ser els mateixos bàsicament perquè hi ha un
compromís que va més enllà de fer una feina.
Són gent amb qui hi ha una comunió poètica,
una forma d’entendre la relació amb l’ofici. No
m’interessen els actors que vénen a tal hora,
comencen l’assaig, se’n van a tal hora i entre-
mig hi ha una desconnexió absoluta amb el que
passa a la seva vida i amb el que passa sobre
l’escenari.

Són majoria aquests actors, diguem-ne, afun-
cionariats?
Crec que sí, és normal en un país on el teatre
ocupa un espai industrial important. Però jo no
faig un teatre industrial, faig un teatre que
encara té una base artesanal i un component de
compromís ideològic essencial. Si algú m’en-
carregués fer una obra per entretenir vuit-
centes persones a les Rambles segurament no
ho acceptaria. Prefereixo fer un teatre on jo
sento que hi ha alguna cosa una mica més
precisa, més clara.

Li reca que els seus espectacles d’arrel popular,
en alguns casos, siguin degustats només per
un nombre limitat d’espectadors? No hi ha un
punt de paradoxa, en aquesta dicotomia?
Jo sé que són obres que tenen totes elles possi-
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bilitats de recorreguts molt diversos, i que això
depèn de les circumstàncies. Per exemple, De
Manolo a Escobar, que és una obra amb Manolo
Escobar, porta tres anys fent-se a recorreguts de
teatres més petits, i que no és espectacle que no
sigui meu, al contrari, el sento molt meu i trobo
que és un espectacle que estilísticament no és
per a públics adotzenats. Al contrari, és un
espectacle on hi ha una mirada gens convenci-
onal sobre què és Espanya, què és el tòpic de la
cançó espanyola, què és el concepte de la família
tradicional espanyola... Manolo Escobar de-
fensa posicions que no són les que la gent li
pressuposa. I n’estic molt content, d’això. Quan

hem fet El dúo la Africana, ho hem fet amb un
format gran i ha vingut afortunadament molt
públic. Per exemple, la Crònica sentimental d’Es-
panya es va fer a la sala Muntaner i es reposarà
aquesta temporada perquè vam acabar amb el
teatre ple. Ens n’anem al teatre Abadía de
Madrid... El problema del teatre d’Albertí bà-
sicament és que és un creador desvinculat d’un
centre de creació propi. Jo que he dirigit un
festival com el Grec sé que és molt difícil portar
un espectacle, per interessant que sigui, si està
desvinculat d’un centre de creació. Perquè sem-
bla que parlis d’una subjectivitat, i el teatre no
està fet de subjectivitats, el teatre està fet de

mirades personals sobre elements col·lectius. I
això es catalitza a les nostres societats contem-
porànies a través de centres públics o privats de
creació. Jo no l’he tingut, aquest catalitzador.
No he lluitat especialment per tenir-lo però no
és que no l’hagi volgut. Crec que és molt difí-
cil... El que no vull és tenir una subvenció de tres
milions a l’any i amb això fer una companyia
perquè crec que és un suïcidi econòmic.

I, probablement, suïcidi artístic al capdavall...
Tinc la sort que en la meva vida professional he
fet més de cinquanta espectacles. He fet allò
que he volgut fer. I em sembla que hi ha poca
gent que pugui dir el mateix. Amb errors i amb
encerts, però he fet aquells muntatges que jo he
volgut fer.

Ja que parla del Grec, li llegeixo una declaració
seva de quan el va dirigir: “És un festival de la
professió, per a la professió, que vol mirar què
està passant a Europa i ho fa sense comple-
xos”. Avui dia el Grec ha anat derivant cap a
una proposta més familiar. Hi està d’acord?
No té res a veure amb el Grec d’abans... No té
res a veure. Pensa que a la Barcelona del 96 no
hi havia Teatre Lliure, més enllà de la sala de
Gràcia, no hi havia el Nacional... O sigui,
programar al Grec aquell any era programar a
l’amfiteatre de Montjuïc amb les seves limitaci-
ons tècniques, era programar al Mercat de les
Flors, i programar els teatres privats de la ciutat,
que tenien molt poques ganes d’oferir especta-
cles elitistes, si em permets l’expressió... La
professió d’aquesta ciutat estava molt òrfena de
teatre internacional de qualitat, desconeixia molt
els recorreguts d’investigació que estaven fent
alguns dramaturgs a Europa. L’últim referent
de teatre internacional que s’havia vist a la ciutat
eren els festivals olímpics que van durar els anys
previs i l’any de les Olimpíades amb una progra-
mació interessantíssima però que no apostava
pels aspectes més trencadors. I, si t’hi fixes, la
major part de gent que ara és algú en aquesta
ciutat neix en els ‘Grecs’ de l’Albertí, quan
ningú els coneixia. Figures com la Carlota
Subirós, com el Roger Bernat, com l’Àlex Ri-
gola, com tantíssims d’altres. Al mateix temps
era una ciutat que no coneixia què estava pas-
sant als escenaris interessants de tot el món.
Això afortunadament ha canviat. Però jo crec
que s’ha d’optar per tenir un veritable festival
d’alta cultura. Possiblement l’època d’estiu no
sigui la millor, i s’ha demostrat que aquest pot
ser un festival que pot combinar aspectes més
lúdics amb aspectes més vinculats a la idiosin-
cràsia festiva de la ciutat, de gent que va al teatre
només un cop l’any, al Grec, perquè els agraden
les estrelles i veure un Shakespeare, i em sembla
fantàstic que sigui així, amb aspectes més vin-
culats amb l’alta cultura o amb la cultura més
tècnica, professional o endogàmica, si voleu.


