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Universalitat versus
globalització: la localitat a la
dramatúrgia catalana actual
Albert Mestres

S’ha parlat molt aquests últims anys d’un tret compartit de la dramatúrgia
catalana, que al seu torn és comú a gran part de la dramatúrgia actual occi-
dental no anglosaxona, i que podríem anomenar «deslocalització de les
obres i desmarcació dels personatges». És el que s’acostuma a indicar amb
expressions com ara «qualsevol lloc/ciutat/poble», «un home/dona/noi/
noia», etc. D’entrada cal matisar que només es dóna en una part de la dra-
matúrgia catalana, i més si ampliem el sentit de «catalana» als territoris de
parla catalana, encara que sigui la que ha estat més afavorida l’última
dècada tant per les institucions públiques teatrals com per les empreses i
els teatres privats. Després cal dir també que es tracta d’un fenomen que
possiblement es troba en declivi, atès que alguns dels autors més destacats
i representatius d’aquesta manera d’escriure han començat a introduir en
els últims temps referències locals i culturals concretes a les seves obres.
Aquest corrent s’ha associat normalment a la modernitat i s’ha analitzat
com un despullament conceptual que exigia un rigor superior estrictament
teatral, un despullament que també es reflectia en el tractament lingüístic,
volgudament no marcat: és a dir, sense girs ni locucions, cenyit al més
estricte estàndard no ja nacional, sinó internacional.

Tanmateix, si s’examinen unes quantes de les aportacions teatrals d’aques-
ta tendència, el que s’observa és el contrari. Les obres sempre responen a
un esquema dramatúrgic clàssic naturalista/vodevilesc, sense cap mena de
recerca respecte als límits o les profunditats de la teatralitat. De fet, la majo-
ria d’elles responen a una sèrie de fórmules dramatúrgiques aplicades amb

i bategen els seus espais i els seus personatges amb total impunitat, o pot-
ser també com els americans i els anglesos, però no serem de cap manera
com els alemanys, que es posen les mans al cap cada cop que llegeixen
una acotació d’espai massa detallada. ¿Qui té raó? Tots i ningú. No sé si
serem normals —la qualitat dels nostres productes ja fa temps que ha estat
reconeguda i demostrada a l’exterior—, no ho sé. El que sí que serem és
desacomplexats. I llavors, que cadascú faci el que vulgui. [•]
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aquesta representa amb la universalitat i relegar, doncs, al provincianisme
insignificant tot el que en queda fora.

Aquest és el biaix que adopten els autors provincians, que s’identifiquen
com a tals i per tant aspiren a fer desaparèixer tot caràcter propi i local per
assimilar-se en la universalitat metropolitana. No poden renunciar a la
llengua, ja que, per desgràcia, és la del públic, i per tant no poden fer-ho
sense renunciar també al públic. Però el que poden fer és despullar-la de
tota connotació que en traeixi el caràcter nacional, de tota connotació,
doncs, popular i tradicional. En canvi, el que poden fer i fan és prescindir
de la pròpia tradició, tant la més pròxima com la més llunyana, per la qual
senten un menyspreu mal dissimulat.

Aquest és, al meu entendre, el punt més feble de la nostra dramatúrgia
actual. D’entrada, aquest trencament radical amb la pròpia tradició dóna
una aparença de modernitat que no és tal, ja que la tradició pròpia se subs-
titueix per una altra. Perquè l’autèntica innovació procedeix o bé de la
renovació de la pròpia tradició o bé de la invenció d’una tradició, que no
és el cas en els dramaturgs postmoderns provincians. El que es fa és igno-
rar una sèrie de tècniques, models, oficis propis, avalats pel temps, o bé
unes ruptures i unes subversions d’aquests, per importar-ne uns altres cre-
ats per i per a una altra manera de viure i veure la vida. No cal dir que fent
això no fan sinó esdevenir encara més provincians.

Algú, amb raó, podrà posar-me com a exemple d’universalitat i innovació
un autor com Samuel Beckett, un autor que escrivia en la llengua «univer-
sal» anglesa i sovint també en la d’adopció francesa (multiculturalisme,
doncs), les obres del qual se situen en llocs indefinits i donen vida a uns
personatges sense rerefons cultural concret. Per començar, cal dir que si
bé Beckett escrivia en anglès, procedia d’una societat, la irlandesa, on
aquesta llengua es viu com una ferida profunda, ja que ha substituït irre-
versiblement la pròpia. I és mostra precisament d’aquesta relació conflic-
tiva amb aquesta llengua el fet que sovint l’abandonés per escriure en fran-

més o menys fortuna segons les aptituds de l’autor. El llenguatge, ja ho he
dit, no és objecte de cap mena d’investigació ni treball, i sovint, per desgrà-
cia, el que s’hi trasllueix és una deliberada falta de domini que només es
pot interpretar com a menyspreu, ja que la llengua concreta sí que està con-
notada culturalment, localment i nacionalment, i només l’abandó d’aques-
ta podria esborrar aquesta «màcula». Es tractaria, doncs, d’una dramatúr-
gia postmoderna, reactiva respecte als compromisos tant socials i polítics
com estètics de la modernitat de la segona meitat del segle XX, i conserva-
dora a ultrança, en el sentit de tornar als motlles i tancar-s’hi.

Com en la majoria de manifestacions postmodernistes, la modernitat apa-
rent és constituïda per un asepticisme conceptual, una generalització bana-
litzadora i una submissió servil als models culturals metropolitans. Es trac-
ta de reduir la singularitat cultural al mínim possible apel·lant a una univer-
salitat comunicativa que ha de propiciar un acostament al públic facilitant-
li les eines d’interpretació. El problema resideix en el mateix concepte
d’universalitat. Si alguna cosa hem après els occidentals en l’agitat —des
del punt de vista del pensament filosòfic i humanístic— segle XX, és que la
universalitat és un concepte ètnic. És a dir, que la universalitat no és per a
tothom, sinó que està marcada per les diferents tradicions. «Universalitzar»,
doncs, no significa altra cosa que renunciar a la pròpia tradició cultural per
adoptar-ne una altra de la qual som subsidiaris, almenys per ara. De la
mateixa manera, la multiculturalitat, que no té res a veure amb una Babel
de llengües i cultures en peu d’igualtat i en intercanvi enriquidor, sinó amb
la dissolució d’alguns trets culturals «locals» i «folklòrics» de diferents cul-
tures dominades en una cultura dominant que els absorbeix indistintament,
és només l’altra cara de la mateixa moneda.

He exclòs d’aquestes consideracions la dramatúrgia anglosaxona perquè
és la que proporciona aquests models. Els autors britànics o nord-ameri-
cans, sobretot, no escriuen en clau universal perquè no els cal. Són autors
locals des del punt de vista cultural, sovint també xovinistes, ja que no
tenen cap dificultat a l’hora d’identificar la seva llengua i la cultura que

           



(Pausa.20) Dossier

80

(Pausa.20) Textos

81

Somriure d’elefant
absolutament necessari
de PAU MIRÓ

Un home jove i un home vell seuen al voltant d’una tauleta 
enmig d’un bosc. Sentim un nocturn de Chopin per uns megàfons
que hi ha als arbres.
Al fons del bosc hi ha una residència blanca.
Travessen el bosc infermeres i infermers somrients i vestits 
de blanc.
L’home jove deixa una llibreta sobre la taula, pren una tassa 
de te i beu, l’home vell somriu.)

HOME JOVE S’ha refredat.

(Pausa)

HOME JOVE El te, vull dir el te.

(L’home jove deixa la tassa a la tauleta i es mira el rellotge.)

HOME JOVE Una hora i cinc minuts. M’ha passat volant.

(Pausa)

[•]

cès, la llengua del seu entorn vital en aquell moment. Pel que fa a la seva
obra, només cal llegir una peça com The Well of the Saints (1907) de J.M.
Synge, el que es considera l’inventor de la tradició teatral irlandesa, per
comprendre fins a quin punt està arrelada en aquesta tradició.

Com deia Antonio Machado, «si vols ser universal, parla de casa teva.» [•]

                          


