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Si fem una analogia entre el teatre i la música, que 
són arts performatives, podríem dir que el text tea-
tral és una partitura que el director i els actors han 
d’interpretar d'una manera creïble. Una mala inter-
pretació pot destruir la qualitat del text, però mai 
una bona interpretació no podrà donar qualitat a 
un text dolent. Aquest símil musical pot ser útil, 
però hem de tenir en compte les diferències que hi 
ha entre els dos tipus de partitura. Una partitura 
musical no permet tanta llibertat com la textual. Les 
pauses, per exemple, hi tenen un límit. El tempo, 
també. En l’execució d’un text teatral, en canvi, so-
bretot si és en vers, l’actor pot adoptar solucions 
molt diferents: pot decidir decantar més la seva dic-
ció sobre l’estructura mètrica o bé sobre l’estructu-
ra sintàctica (parlant amb propietat, caldria dir l’es-
tructura prosòdica). Pot decidir allargar les vocals 
tòniques a les síl·labes no travades o travades per 
una consonant líquida o nasal; però també pot deci-
dir no fer-ho. Pot accelerar o alentir el tempo de la 
manera que ell o el director cregui que s’adequa 
millor a la concepció del personatge. L’actor pot fer 
tot això perquè la seva interpretació no està lligada 
a cap compàs. Justament perquè les partitures mu-
sicals són, per a l’avantatge dels músics, molt més 
estrictes que les textuals, si la partitura no és correc-
ta, no es pot interpretar. Per exemple: en un compàs 
del 4/4 hi caben només quatre notes negres o bé 
dues de blanques o bé dues negres i una blanca. No 
hi ha partitures musicals que trenquin aquesta re-
gla. I si n’hi hagués, els músics s’adonarien immedia-
tament de l’error i els seria impossible d’interpretar-
la. En els textos (o en les traduccions) teatrals, hi ha, 
sovint, errors d’aquests, però ni directors ni actors 
se n’adonen gaire. Posaré un exemple de Sagarra, 
que justament és un escriptor popularment molt 
apreciat. A La filla del Carmesí, hi ha un moment que 
el protagonista diu: “No m’han parit per primfilar 
les roses”. El verb “primfilar” vol dir “filar prim” i es 
fila prim o no s’hi fila, però no es filen prim les ro-
ses, ni els clavells, ni res. I, per tant, la frase de Saga-
rra “primfilar roses” es un error de partitura que 
cap actor pot fer creïble. En aquest “compàs”, 
doncs, hi ha més notes del compte, hi ha un com-
plement directe lligat a un verb intransitiu.
  Una altra diferència entre les dues partitures és la 
que ja va posar de manifest Aristòtil a la seva Poèti-
ca. Tant pel que fa al text com pel que fa a la seva 
interpretació, el teatre ha de ser versemblant. La 
versemblança, en general, ha de ser una qualitat del 

text i de la interpretació. La meva convicció és que 
no hi pot haver una interpretació bona i creïble sen-
se una bona dicció. Dicció i interpretació són dues 
parts d’un mateix bloc. Dit amb altres paraules: la 
dicció és el fonament de la interpretació. I de la ma-
teixa manera que una casa s’esfondra sense uns 
bons fonaments, una interpretació, per bona que 
sigui, s’enfonsa si falla la dicció, que n’és el fona-
ment. En canvi, quan la dicció és sòlida, la interpre-
tació s’aguanta fort. 
  Aquí (i a Espanya en general), contràriament al 
que passa a tots els països de bona tradició teatral, 
ni les companyies ni els teatres tenen especialistes 
en dicció. A la Royal Shakespeare Company, per 
exemple, tenen (o tenien fins fa poc) Cecily Berry, 
una especialista en dicció que ha escrit uns quants 
llibres sobre el tema i ha gravat uns quants CD de 
textos en vers amb la seva veu. Aquí, algunes com-
panyies han arribat a tenir un assessor lingüístic, 
però cap, que jo sàpiga, ha tingut mai un especialis-
ta en dicció. I, pel que sembla, ningú no en veu la 
necessitat. La feina de l’assessor lingüístic, a Cata-
lunya, procurava una pronúncia estàndard del text. 
Ara bé: de cara a obtenir la versemblança més sòli-
da, una bona dicció no és pas la que segueix la 
normativa d’una llengua, sinó la que s’adequa al 
personatge representat. Amb altres paraules: una 
dicció és bona quan fa el personatge creïble. Notem, 
doncs, la importància dels conceptes: “versem-
blança” i “credibilitat”. L’adequació ha de funcionar 
a tots els nivells: prosòdic i emocional. La prosòdia 
inclou (a) fonètica: l’actor ha de saber articular els 
sons (les consonants i les vocals: l’espectador ha de 
“veure” com les paraules surten esculpides de la 
boca de l’actor, fins i tot en el cas que es representés 
un personatge que articula malament); (b) l’actor ha 
de saber jugar amb la llargada de les vocals que són 
susceptibles d’allargar-se i lligar-les a l’entonació; (c) 
l’actor ha de saber jugar amb l’accentualitat de cada 
frase, (d) l’actor ha de tenir competència rítmica, 
sobretot quan el text és en vers (i en aquest cas s’ha 
de saber jugar amb les tensions que hi ha entre 
mètrica i sintaxi). Si el text és en prosa, no existeix 
aquesta tensió; però, com que la prosa també té rit-
me, l’actor també ha de tenir competència rítmica; 
(e) l’actor ha de dominar un ample espectre d’ento-
nacions possibles; i finalment (f) l’actor ha de tenir 
un control absolut del “tempo” i del volum. Aquests 
dos punts finals no tan sols depenen del nivell 
prosòdic, sinó també del nivell emocional. 

Forma i dicció 

La dicció com a fonament de la interpretació teatral 
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* * *

La dicció, d’altra banda, és una art i, com totes les 
arts, no és una cosa estàtica, sinó que evoluciona 
amb el temps. Com totes les arts, la dicció és can-
viant. Proposo al lector una experiència: escoltar el 
Hamlet de Lawrence Olivier, el Romeo de John 
Gielgud (poso dos exemples que estan enregistrats i 
que ens és fàcil de veure i sentir). Bons com eren, 
avui un actor ja no pot dir el text de la mateixa ma-
nera que ells. Olivier era sempre Olivier “fent de” tal 
o qual personatge. Guilgud també. Avui dia, l’art 
actoral (que inclou la dicció) va per camins dife-
rents. Avui dia volem que se’ns esborri l’actor per 
veure el personatge. 
  De la mateixa manera que hi ha cantants que pro-
jecten la veu d’una manera natural o instintiva, sen-
se estudis, hi ha actors que d’una manera natural o 
instintiva saben adequar la dicció al personatge que 
representen. Saben imitar no un altre actor o actriu, 
sinó el personatge, tal com l’han imaginat, a partir 
del text, el director i l’actor. Amb altres mots: un 
actor ha d’evitar ser una fotocòpia d’un altre actor. 
Ara bé, tant si hi ha instint d’imitació com si no n’hi 
ha, tots els actors han de passar per un aprenentatge 
teòric i pràctic. En què ha de consistir aquest apre-
nentatge? Ha de consistir en dos blocs complexís-
sims: l’educació de la veu i la capacitat d’anàlisi de 
les formes.
  Què són les formes? D’entrada, podríem dir que 
una mateixa obra, traduïda a una altra llengua, té el 
mateix argument; però, en canvi, te dues formes 
diferents. Les paraules ja no són les mateixes, les 
frases tampoc, perquè la llengua ja és una altra. Fins 
i tot, en una mateixa frase, la gestualitat canvia d’u-
na llengua a una altra. Quan una companyia repre-
senta una obra primer en una llengua i després en 

la seva traducció a una altra llengua, la dicció (i fins 
i tot la gestualitat) ha de canviar, perquè la dicció 
està lligada a la forma i no a l’argument de l’obra. 
Per la mateixa raó, una interpretació basada només 
en la idea que l’actor (o el director) es fa del contin-
gut és una interpretació sense fonament. Aquest, 
crec jo, modestament, és un dels defectes més visi-
bles de la mala interpretació que sovint observem 
dalt de l’escenari. Interpretar sense atenció a la 
forma del text desemboca gairebé sempre a fer 
“teiatru” en lloc de fer teatre. Un altre exemple: la 
traducció d’una obra de teatre en vers pot no tenir 
(i fins i tot moltes vegades no ha de tenir) la mateixa 
mètrica que el vers original. La mètrica forma part 
de la forma. Per tant la dicció varia.
  Totes les formes són en el text. Són formes, entre 
altres, els elements següents: (a) Els sons aïllats.  (b) 
Les síl·labes. (c) Els mots (i el sentit de cada un 
d’ells més les ressonàncies que poden generar). (d) 
Les unitats d’emissió (en termes més tècnics: els sin-
tagmes fonològics). (e) Les frases. (f) Si el text és en 
vers, els hemistiquis, els còlons, els peus, les clàusu-
les rítmiques, etc.  I (g) Les unitats entonatives. 
  Tot, absolutament tot, totes les bases de la dicció, 
que són les formes, varia d’una llengua a una altra. 
Els sons aïllats poden generar al·literacions, per 
exemple, que poden existir en una llengua, però no 
en una altra. Pel que fa a les unitats entonatives, 
cada llengua té les seves, les que li són pròpies. I així 
successivament amb tots els elements que formen 
part de la dicció. L’aprenentatge d’un actor hauria 
d’incloure coneixements a fons de cada una d’a-
questes unitats. I si aquest actor té un gran instint 
per capturar aquestes diferències, aquests coneixe-
ments lingüístics no poden sinó ajudar-lo a ser més 
gran. 

* * *

És cert que si la dicció es basa en les formes, la in-
terpretació s’ha de basar en els sentits de les frases. 
La dicció es vivifica amb la interpretació, natural-
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ment. Amb els fonaments sols, no tenim una casa. 
Però la interpretació ha de nedar a favor del corrent 
de les formes i no pas en contra. Exemplificaré què 
vol dir nedar a favor del corrent de les formes amb 
un exemple de Shakespeare: la invocació a les for-
ces del mal que Lady Macbeth fa al primer acte de 
l’obra.

LADY MACBETH

Ja fins i tot es queda ronc
el mateix corb que gralla per l’entrada fatal
de Duncan sota els meus merlets. Veniu,
esperits que animeu els pensaments de mort,
arranqueu la tendresa del meu sexe;
des del cap fins als peus, ompliu-me totalment
de la més espantosa crueltat;
espesseïu la meva sang; barreu l’accés i el pas
a tot remordiment; que ni un alè de pietat
em faci trontollar els meus fers propòsits,
ni cap treva de pau es pugui interposar
entre ells i els seus efectes!
Veniu fins als meus pits de dona,
i canvieu la meva llet en fel, vosaltres,
ministres de l’assassinat! Veniu del lloc
des d’on les vostres invisibles substàncies
serveixen la maldat de la naturalesa.
Vine, nit densa, i embolcalla’t amb el fum
més negre de l’infern, perquè el meu esmolat
punyal no pugui veure les ferides que farà,
ni el cel pugui espiar-les entre els mantells nocturns,
ni cridar: «Atura’t! Atura’t!»

En aquest monòleg hi ha un eix sobre el qual gira 
tot el parlament de Lady Macbeth. Els eixos que 
trobem a les grans obres teatrals sempre reposen 
sobre elements formals, lingüístics, mai sobre el sen-
tit sol. L’eix d’aquest monòleg no està format per res 
que faci referència al sentit, sinó a les formes; està 
constituït per les formes imperatives (que hem posat 
en negreta) i les imperatives en la forma de subjun-
tiu (que hem posat en cursiva).
  Efectivament, tenim deu imperatius de forma i 
quatre subjuntius amb sentit imperatiu. Catorze en 
un total de 18 versos! Dit d’una altra manera: no hi 
ha ni una sola frase principal, tret de la frase inicial 
del monòleg, que no sigui imperativa. Dels impera-
tius de forma, n’hi ha un, el del verb venir, que es 
repeteix quatre vegades. Aquesta manera (a part de 
moltes altres) és com Shakespeare encamina els ac-
tors cap a la interpretació.
  En conseqüència, el primer que hauria de fer una 
actriu que volgués dir aquest monòleg és adonar-se 
d’aquest eix. El segon que hauria de fer, ja que el 
text és en vers, és examinar el ritme, sense oblidar 
l’eix. Per examinar el ritme, hauria de descobrir les 

seqüències binàries i les ternàries, així com aprofi-
tar les combinacions de totes dues. S’hauria de fixar 
en les unitats d’emissió, perquè el ritme en depèn. I 
finalment hauria de decidir quines clàusules rítmi-
ques pot escollir entre les possibilitats diferents que 
presenta el text.
  Cal dir que tot aquest camí no és gens rígid. La 
partitura textual (ho dèiem al començament) és 
molt menys rígida que una partitura musical. Les 
unitats d’emissió es poden reestructurar si el tempo 
és ràpid, les clàusules rítmiques ofereixen alternati-
ves, etc. Aquesta flexibilitat dóna a l’actriu la possibi-
litat d’adaptar el text a la seva manera de veure el 
personatge; però el que cap actriu no pot fer mai és 
dir el text anant a contracorrent de totes aquestes 
coses que hem vist. Si hi ha imperatius, les frases no 
es poden pronunciar amb una entonació no impera-
tiva. I si hi ha versos i ritmes, encara que l’actriu es 
pugui prendre llibertats, no pot nedar a contraco-
rrent
  Un cop hem tingut en compte tot això ja podem 
abordar la interpretació amb la seguretat que els 
fonaments aguantaran l’edifici. La interpretació és 
l’encarregada de vivificar el text. Sabem que hi ha 
molts mètodes per donar vida a un text. No crec que 
n’hi hagi un de bo i que tots els altres siguin dolents. 
Val la pena de coneixe’ls tots i després és l’actor que 
ha de triar el que més s’adigui amb la seva manera 
de veure i de viure el personatge
  Per tal que tot això pugui ser una realitat de gran 
nivell, el que cal fer va més enllà del món del teatre. 
El problema, al nostre país, és molt més general. A 
l’escola no s’ensenya a llegir en veu alta (ni, sobretot, 
a corregir la lectura). Tampoc s’ensenya a aprendre 
poemes de memòria (què és l’única manera d’ad-
quirir competència rítmica), ni a recitar-los. La nova 
pedagogia està més inclinada a fer figuretes de plas-
tilina, i a retallar fotos d’animalets per enganxar-les 
allà on sigui, que no pas a donar una bona com-
petència lingüística, que és l’instrument que fa de-
senvolupar el pensament dels nens. Aquestes i altres 
causes fan que la llengua s’estigui deteriorant tant, 
sobretot al nivell prosòdic. Els punts de referència 
(ràdio i televisió) encara no funcionen bé. Els res-
ponsables de la dicció de la Corporació deixen pas-
sar aberracions prosòdiques i, en canvi, obliguen a 
dir “ser a punt”, en lloc d’“estar a punt”, i altres des-
guitarraments anàlegs. Si perdem els bons punts de 
referència de la llengua, el teatre acabarà també 
mutilat. Però això, en tot cas, hauria de ser el tema 
d’un altre article.


