
cl teatre de Joan Oliver
per Jordi Carbonell

Joan Oliver ha estat i és una actitud en-
front de — i en general contra — la so-
cietat contemporània. No tota la socie-
tat, però sí la classe directora, contro-
ladora, orientadora de la nostra socie-
tat, la classe de la qual ell procedeix. 
Aquesta preocupació genuïna uer la 
col·lectivitat, Del que hi ha de fonamen-
tal. de bàsic, en la col·lectivitat ■—el 
poble—, és un dels pols de la seva com-
plexa .figura humana. La seva obra és, 
doncs, en aquest sentit, una contínua 
preocunació per la realitat actual i fu-
tura del noble de Catalunya.
En un altre sentit, la inquietud de l’es-
criptor es manifesta de cara a l’home: 
llavors trobem la mateixa recerca ge-
nuïna de la veritat enfocada sobre l’ho-
me individualment. Joan Oliver ha sen-
tit una profunda preocupació Der l’ho-
me a través, em sembla, de la seva 
profunda preocupació per ell mateix.
L’obra de l’Oliver es descabdella entre 
aquests dos pols, el col·lectiu i l’indivi-
dual: tot al llars de la seva obra les 
dues actituds que hi tendeixen es barre-
nen i, en els moments millors, es fu-
sionen.
Altrament, cal no oblidar que aquestes 
tendències es desnieguen dins un món 
en el nual l’escriptor viu: el de la bur- 
gesia, i. en un cert moment, el de la 
revolució. És d'aquest món d’on ell 
extreurà l’exneriència humana damunt 
la oual basteix l’obra literària.
Tampoc no podem oblidar que, com 
a escriDtor, parteix d’un món literari 
determinat: el de la Catalunya de pre-
guerra. Sense aquest enquadrament li-
terari, l’obra quedaria enlaire, desarre-
lada.
La nostra escena del segon quart de se-
gle, predominantment burgesa, és a dir, 
típicament encaixada dins l’Europa Oc-
cidental, ofereix dos corrents: d’una 
Landa, la pervivència de la tradició ro-
màntica, modificada en el període an-
terior segons les formes característi-
ques del Modernisme, la qual ara reprèn 
la temàtica històrica i rural, el vers, 
una certa actitud estilística ponularista 
; un Dredomini dels tons sentimentals, 
1 al mateix temps ha adquirit alguns 
matisos del Noucentisme contempora- 
m; d’altra handa, el formalisme nou-
centista, que en el teatre es caracteritza 
Particularment per la temàtica urbana 
Won la qualificació de «comèdia bur-
gesa» que li aplica Soldevila, un dels 
seus representants més destacats), per 
ta prosa asèptica i per la superficialitat 
amable. Ambdós corrents del teatre 
Purgés de l’època tenien un denomina- 
u.or comú: es desenrotllaven sota el 
s>gne de l’evasió, de l’individualisme, i
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al marge dels grans problemes bàsics 
de la societat contemporània. En llur 
actitud immobilista, ambdós camins 
afavorien les estructures socials de 
l’època i servien la classe social domi-
nant.
Tanmateix, del corrent noucentista 
partia, en els anys immediatament an-
teriors a la guerra, un tercer corrent 
que, reaccionant contra la llàgrima i el 
somriure fàcils, és a dir, contra la con- 
vencionalitat en el drama i en la comè-
dia, pretenia d’enfondir en la realitat 
psicològica i en la realitat social dels 
personatges amb una actitud genuïna 
de recerca humana i literària. Nascut 
de la intel·lectualitat burgesa, aquest 
corrent portava en la seva sinceritat 
uns gèrmens de censura d’unes condi-
cions socials injustes, i una actitud con-
trària a l’immobilisme. Dins aquest 
corrent, que tot just apuntava a l’es-
cena pública, podrien situar-se, per 
exemple, Carme Montoriol i algunes co-
mèdies com Els atropellats, de Pruden- 
ci Bertrana, o Un somriure d’ironia, de 
Nicolau M. Rubió i Tudurí. La figura 
més avançada d’aquest grup, certament 
heterogeni, i la que duia les seves ac-
tituds de reacció fins.a uns extrems més 
avançats, és Joan Oliver.
Un quart grup, encara incipient també, 
completava el panorama: un teatre que 
tenia al darrera la tradició d’Ignasi Iglé- 
sias duia a l’escena problemes de la 
classe obrera catalana. Citaré com a 
exemple Barraques de Montjuïc, de 
J. Gimeno-Navarro.

Els dos darrers corrents eren l’embrió 
de la transformació del teatre català, 
per tal com hi havia unes estructures 
de govern que permetien llur desenrot-
llament. Això es concretava en les tem-
porades de teatre subvencionat per la 
Generalitat, que més tard donarien lloc 
a un vast programa de teatre popular. 
Malauradament, aquestes possibilitats 
de crear una plataforma que conduí sa 
un veritable teatre-art amb projecció 
social, independent de les servituds ar-
tístiques, socials i econòmiques del tea-
tre comercial en la societat burgesa, 
foren, com és sabut, truncades. Sub-
ratllo aquest fet perquè l’anorreament 
de les seves bases socials, político-eco- 
nòmiques i culturals ha impedit el nor-
mal desenrotllament del nostre teatre 
modern. Pensem en la importància que 
ha tinsut, no tan sols la protecció ofi-
cial a les democràcies populars, sinó al 
T. N. P. a França, o la subvenció go-
vernamental constructiva de l’Aris 
Council britànic, que ha estat tan efi- 
cac en el desenvolupament del teatre 
britànic del darrers decennis.
Joan Oliver, que es trobava precisa-
ment en la plenitud de les seves possi-
bilitats dins un teatre popular subven-
cionat, i que començava a donar-ne els 
fruits, ha estat un dramaturg frustrat 
en les seves possibilitats normals de 
desenrotllament, tot i ésser l’home de 
teatre de més qualitat del període. En 
això ha restat fidel a la realitat del seu 
poble, i clarament representatiu. Pa-
ral·lelament a les modificacions de la
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Després de l’estrena de Ball robat, al Candilejas, l’any 1958.

societat catalana, la seva producció tea-
tral presenta tres èpoques ben marca-
des: una primera època, de pre-guerra; 
una segona, de guerra; un tercera, de 
postguerra.

EL TEATRE DE PRE-GUERRA
L’actitud crítica negativa és la caracte-
rística típica d’aquest primer període. 
Nascut socialment dintre un ambient 
burgès i literàriament en ple període 
noucentista, ja de bon començament es 
manifesta la seva revolta. La recerca de 
la veritat l’enfronta amb la pròpia clas-
se social, de la qual fa ostensibles es-
forços per desvincular-se. En certa 
manera podem comparar la seva acti-
tud amb la d’Àngel Guimerà, un altre 
dramaturg enfrontat amb la seva so-
cietat. Tanmateix, aquest esforç de des-
vinculació diferencia clarament l’acti-
tud d’ambdós escriptors. Mentre que 
Guimerà no pretén sinó una defensa de 
la justícia i de la veritat d’una manera 
abstracta, sense ultrar la seva actitud 
i pretenent de trobar, en general, solu-
cions que no duguin a la ruptura i no 
el desencaixin del seu món, l’Oliver, al 
contrari, duu la seva posició fins a les 
darreres conseaüències, fins al trenca-
ment dels motlles i fins a l’autodes- 
vinculació del món social que li era 
propi. L'anàlisi que l’Oliver fa de la nos-
tra burgesia de pre-guerra es resol en 
unes obres on predomina la seva preo-
cupació pels fenòmens col·lectius da-
munt la seva atenció a l’home en quali- 
litat d’individu. D’on, l’esquematització, 
sense que, però, l’atenció a la psicologia 
dels seus personatges deixi de mani- 
festar-s’hi, bé nue secundàriament. En 
conjunt, aquesta anàlisi, sincera i ob-
jectiva, dóna lloc a les obres més avan-
çades, més actuals i entre les de més 
qualitat literària del nostre teatre d’en- 
treguerres, sense sortir-se en cap mo-
ment de la seva actitud crítica negativa. 
En el terreny literari, trobem igualment

una reacció contra els corrents vigents 
a l’escena catalana contemporània, 
particularment en determinats aspec-
tes: d’una banda, contra el sentimen-
talisme neoromàntic, i, de l’altra, con-
tra el convencionalisme que havia apor-
tat la reacció formal noucentista. Mal-
grat tot, hereta d’aquest darrer movi-
ment la tècnica i la preocupació per la 
correcció lingüística, fins al punt que 
la llengua teatral de Joan Oliver és una 
creació literària de gran categoria, 
allunyada al mateix temps del vulgaris-
me, al qual no ha volgut mai cedir, i del 
virtuosisme intel·lectualizant, en el qual 
ha cercat sempre de no caure. El resul-
tat ha estat una llengua literària teatral 
viva, sòlida i eficaç.
La doble reacció enfront de les classes 
dirigents i dels convencionalismes lite-
raris ja és evident en la seva primera 
obra Gairebé un acte o Joan, Joana i 
Joanet (1929) (1), una comèdia en un ac-
te típica de la seva primera època. La 
crítica d’una societat decadent hi és pa-
lesa, potser resumida en l’elogi que 
Joana fa de la seva mare («Faci el que 
faci, la mamà sempre és una bona bur-
gesa de la Creu Alta...», escena VI). La 
crítica del convencionalisme literari es-
devé, però, predominant: Pau, el tra- 
moista, quart personatge de l’obra, 
acaba tirant avall el teló sota les ordres 
de Joanet. El tema serà reprès després 
a Primera representació.
La qualitat humana dels personatges 
s'engruixeix, sense que es perdi el pre-
domini dels elements representatius, 
esquemàtics, damunt els individualit- 
zadors, en la divertidíssima comèdia 
Allò que tal vegada s’esdevingué, publi-
cada el novembre de 1936 (2) però es-
crita abans de la guerra. El sentit del 
duel Caïm/Abel hi és canviat. Caïm és

(1) «Mirador», any I, núms. 34 (19 setembre 1929), 
85 (26 setembre 1929). 36 (3 octubre 1929).
(2) Edicions de la Rosa dels Vents, «Quaderns 
Literaris», vol. 138 (Barcelona 1936).

el veritable heroi, el revolucionari com 
Joaquim Molas ha precisat en e’l se 
pròleg a Tres comèdies (3). Caïm és 
l'home constructiu, les qualitats del 
qual són confirmades per l’àngel fins 
després del seu crim:

L'has feta bona, amic meu! Ets un ho-
me extraordinari, Caïm. Jahvé haurà de 
perdonar-te. Tinc -fe en el teu esdeveni-
dor. Lluita, treballa... triomfa! (Li dóna 
l’espasa.) Té l’espasa. És teva! La ne-
cessites més que jo (pàg. 59).

En canvi, Adam, el poder constituït, la 
força conservadora, no podrà adaptar-
se a aquesta redempció pel treball:
Tot això de la vida i de la mort, dels 
plaers i de les misèries i dels pecats i 
dels càstigs, és un camp perdut! No hi 
ha ordre, ni mesura, ni seny, ni justícia! 
(pàg. 60)
exclamarà irritat. El món del treball, 
de la superació, no és per a ell. Ni per 
a Eva. Ambdós s’humanitzaran, però 
romandran en l’actitud negativa que 
impregna el final de l’obra.
Si la sàtira negativa pren un to agre 
amb un punt de cinisme volterià en la 
comèdia, en canvi en el drama adopta 
una tònica violenta, que es resol en si-
tuacions desesnerades.
Així, a Cataclisme (4), Pere Datzira, 
després de descobrir nue la seva dona i 
la seva amant l’han traït, i que, per 
tant, els qui ell suposava fills seus no 
ho són i poden casar-se. acabarà en-
fonsat («agònic») dient: «No us ma-
to... No em suïcido... ¿Quin altre re-
curs em aueda, sinó fer veure que m’he 
tornat boig?...».
A Cambrera nova (5), el traumatisme 
crític és produït per mitjà d’un retorn 
cíclic al punt de partença. El marit in-
tenta de seduir la minyona, la muller 
pretén de fer-se seu el xofer: el fracàs 
comportarà un recomencament en el 
mateix carreró sense sortida. Es pro-
dueix un doble irrroacte: d’una banda 
el cicle desesperat dels amos, de l’altra, 
la inserció d’una noia humil, pura,, sen-
zilla, en aquest cicle putrefacte i pu- 
trefactiu.
La revolta contra una societat aue de-
cau, però aue té encara una força con-
siderable, impregna aquestes obres. És 
un teatre testimoni, però amb inter-
venció marginal de l’autor, que s’infil-
tra dins l’obra, que hi pren part com 
un personatge més. I aue, deixa sem-
pre en el seu comentari final un crit 
de protesta, resum de l’actitud negati-
va de què hem parlat.

EL TEATRE DE GUERRA
El teatre de la segona, època,, de guer-
ra, partint d’una tècnica i d’una acti-
tud humana similars,, s’enfronta am 
una altra realitat social: aquell m 
aue ell havia censurat era desaparecí • 
Havia sorsit en el seu lloc una rea - 
tat social nova: el triomf de la re 
lució. L’actitud de Joan Oliver con 
nua essent crítica, l’autor continua

(3) Editorial Selecta, «Biblioteca Selecta»,
299 (Barcelona, 1960).
(4) EI Nostre Teatre (Barcelona 1935). ,f|s
(5) Dins Contraban, «Biblioteca de la n s 
Vents», vol. 9 (Barcelona 1937).

60 [732]



filtrant-se dins l’obra, intervenint-hi, 
osant-hi el seu comentari marginal; 

nerò deixa d’ésser negativa i esdevé, per 
mimera i única vegada en el seu tea-
tre una actitud positiva. La /am (6), 
rúnica obra d'aquest període, que ob- 
tineué el Premi Teatre Català de la Co-
mèdia 1938, és sens dubte l'obra més 
«portant del teatre català revolucio-
nari La força ^rimària de la revolució 
M és encarnada ner Samsó: la seva 
força ordenadora, per Nel. Davant amb-
dós persisteix l’actitud crítica del dra-
maturg, com en el teatre precedent, 
però seguint el fil de Caïm, l'únic per-
sonatge positiu del seu teatre anterior. 
Malgrat iiaver esdevingut una rampoi-
na iiumana amb el seu fracàs a l'hora 
de construir, Samsó tindrà una violen-
ta reacció contra el qui voldrà fer que 
traeixi els seus. Els darrers moments 
de l'obra són d’una gran intensitat hu-
mana, sense abandonar, però, la pirue-
ta grotesca. Així, Samsó diu:

Cap viu, company! Que no t’engan- 
ïin... (Va per fugir, però recula i 
agafa uns quants panets de damunt 
una taula parada i se'ls embutxaca amb 
gest ràpid. Abans de sortir contempla 
un moment Múller — l’espia —, que es 
remou i prova de redreçar-se i diu: ) 
Iot plegat no paga el tret! (Surt a fora 
tot donant una empenta a l’Home del 
Bar i es perd carrer enllà, cap al seu 
destí d'home miserable i errant.)

La fam també és teatre testimoni. Al-
guns dels seus personatges són proto-
típics — Nel, Múller —; d’altres — As- 
tals, Lupa— tenen una major densitat. 
Però per damunt de tots destaca aques-
ta meravellosa creació de Samsó, que 
provocà en l’ènoca una reacció furiosa 
de part d’alguns, però que és un per-
sonatge d’una gran humanitat. Embol-
callat amb un halo d’afecte, però sen-
se perdre res de la seva extraordinària 
personalitat, Samsó, una de les millors 
creacions humanes del teatre català 
contemporani, s’esvaneix. Darrera la 
seva desaparició cau el teló, ràpid. Com 
ràpidament caurà per a tot el teatre 
català en un llarg interludi.

EL TEATRE DE POSTGUERRA
En el tercer període, de postguerra, el 
fflés abundant en el conjunt de l’obra 
dramàtica de l’Oliver, hi trobem un 
canvi. Fracassat l’intent de construir 
ana societat revolucionària, el nostre 
"ais retorna, exagerant-los, als motlles 
socials precedents. La burgesia torna 
a esser, a Catalunya, la classe dominant. 
El teatre en el sentit que havia pres a 
la segona època, no té possibilitats, ni 
te tampoc sentit. Cal enfrontar-se amb 
ana nova realitat. Joan Oliver, després 
“e! parèntesi de l’exili i de la interdic- 
C1°- després de l’estroncament d’unes 
Possibilitats seves de realització perso-
nals, paral·leles a unes de col·lectives, 
ærna a situar-se davant la nostra vida 
™aal amb la mateixa actitud humana 
o? sempre, Derò amb una diferent po-
situra literària.
Ea millor literatura dramàtica de Joan 
Ever durant aquest període persis-

lSíS)'nS,:'tuc’ó Ee 'es Lletres Catalanes (Barcelona

teix en l’actitud crítica davant la socie-
tat, continua essent també una litera-
tura testimoni. Però, a diferència de 
la seva poesia, que, després d’un mo-
ment d’una certa vacil·lació, reprèn una 
tessitura clarament engatjada, en el 
teatre hi ha una marcada tendència 
per part de l’escriptor a restar al mar-
ge dels personatges, a situar-se fora 
de l’escena, a ésser un testimoni mut, 
que només pren posició en tant que 
il·lumina uns determinats aspectes i no 
uns altres de la vida social que l’en-
volta. Hi trobem un sentit de la pre-
cisió pel clarobscur que té, crec, un 
paral·lel relatiu en la d’Anton Txèkhov 
en descriure la societat del seu temps. 
Hi trobem també un aprofundiment en 
l’estudi dels personatges, de llur psico-
logia individual. La repercussió de cara 
a la col·lectivitat no és donada, en les 
millors obres, per una acumulació pro-
totípica sinó per un endinsament en la 
psicologia dels personatges, que esde-
venen representatius a causa de llur 
intensitat. Perden en esquematisme 
allò que guanyen en densitat. Els pols 
col·lectiu i individual de què parlava al 
començ es fusionen.
Tot el teatre original de postguerra res-
pon a aquesta actitud. Se’n troben tra-
ces en les obres menors: L'amor deixa 
el camí ral (7). Quasi un paradís (8), 
La barca d’Amïlcar (9), Tercet en re 
(10). Però la mateixa actitud, que s’ei-
xampla en unes obres de transició 
— Una drecera (11), i, possiblement, El 
roig i el blau (12), comèdia amb mú-
sica de Juli Sandaran—, assoleix el 
seu màxim en dues obres importants, 
Primera representació i, sobretot, Ball 
robat (13), al meu entendre dues obres 
fonamentals del nostre teatre contem-
porani. La diferència d’actitud respec-
te a la poesia crec que s’explica per- 
ouè aquesta dóna una independència

(7) Estrenada a Santiago de Xile l’any 1947, inè- 
dita.
(8) Impremta Pallas (Tossa de Mar 1951).
(9) Parcialment publicada al programa de l’estrena 
(Barcelona, 16 juny 1958).
(10) «El Pont», 13 (1959), pàgs. 9-26.
(11) Estrenada sota el títol de La gran pietat al 
Teatre Romea l’l de març de 1961. Publicada dins 
Tres comèdies.
(12) Inèdita i sense estrenar. Només la conec de 
referències.
(13) Totes dues publicades dins Tres comèdies. De 
Ball robat n’ha estat publicada una traducció cas-
tellana feta per Montserrat Julió, sota el títol de 
Bodas de cobre (Barcelona 1965), dins «Colección 
Voz Imagen», Serie Teatro, 7.

total a l’escriptor, mentre que el teatre, 
si ha d’acomplir la seva funció d'ésser 
posat en escena, ha de sotmetre’s a 
unes exigències de tipus extern que el 
facin viable, que permetin la represen 
tació. És evident que comèdies del ti-
pus de determinades poesies seves fo-
ren avui irrepresentables. Efectiva-
ment, Lloguem-hi cadires (1966), que 
recollia nombrosos elements dispersos 
de la seva obra poètica, inclosa VOda 
a Barcelona, amb altres de nous a fi 
de donar teatralment una visió cíclica, 
àgil i moderna dels anys oue Oliver ha 
viscut la nostra història, fou assajada 
per al Cicle de Teatre Llatí, però no 
arribà a ésser representada per raons 
de censura.
No cap en aquest comentari una anà-
lisi de les obres menors —sovint di- 
vertidíssimes —. Llur to caricaturesc i 
de sàtira ha estat ja subratllat per Mo-
las (14).
Sí que voldria, però, parar un xic d’es-
ment en Una drecera, estrenada sota 
el títol de La gran pietat l’any 1961 
(15). Muntada damunt una anècdota de

(14) Lloe citat, pàg. 14, nota 7.
(15) Vaig fer un comentari d’aquesta obra a «Serra 
d’Ór», 2.“ època, any III, núm. 4 (abril 1861), pàgs. 
21-23.

L’aciaptació que del Pigmalió, de Bernard 
Shaw, ha fet Joan Oliver és modèlica. 
Dues fotos de la seva represa en l’acte 
d’homenatge a Fabra, al Romea.
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la vida real, hi juguen tres plans so-
cials sense interferir-se: una burgesia 
dinàmica — generació dels pares —, 
una burgesia decadent — generació 
dels fills—, i uns treballadors que en 
depenen —xofer, minyona—. Malgrat 
que hi trobem uns elements conven-
cionals ben poc característics del seu 
autor (l’Oriol —un personatge angè-
lic—, el desenllaç i uns determinats 
tocs sentimentals), la creació d’uns per-
sonatges de caràcter realista (Forcada, 
Tessa, Lau, el xofer), llur xoc humà i 
la qualitat literària del diàleg en fan 
una obra sobresortint en ei teatre re-
presentat als nostres escenaris profes-
sionals durant els darrers anys.
Primera representació, que té el seu 
nucli inicial en la primerenca Gairebé 
un acte, és una peça important, tant 
des del punt de vista d’una experiència 
satírica pirandel·liana, o millor antipi- 
randel·liana, dels convencionalismes 
teatrals, tret heretat de la peça inicial, 
com des del punt de vista de la crea-
ció d’uns oersonatges de gran humani-
tat. Comparant-ia amb Gairebé un acte, 
ens adonem del canvi que s'ha produït 
en l’escriptor. Si Gairebé un acte és una 
obra típica de la primera època, tant 
per l’actitud humana de l’escriptor 
com per l’esquematisme, Primera re-
presentació és una obra clarament de 
la darrera època. Els personatges han 
proliferat: de quatre han esdevingut 
quinze (més els qui no parlen). Llur 
esquematisme ha desaparegut i han 
pres una gran densitat humana. Que 
llur destí quedi enlaire en virtut del 
final no fa sinó subratllar-ne la huma-
nitat. Ara, al marge i independentment 
de l’anècdota, hi ha llur realitat inde-
pendent. L’autor no els ha fiscalitzats, 
no ha volgut intervenir en llur realitat 
d’una manera directa, tal com passava 
a les obres de la primera època: és a 
dir, no els ha volguts comentar en qua-
litat d’homes i dones. Simplement, n’ha 
il·luminat uns racons, n’ha subratllat 
unes misèries, els ha tractats, un hom 
diria, amb un amor cordial, sense res-
sentiments, malgrat una evident, làn-
guida desesperança. En comentar 
aquesta obra en aquesta mateixa re-
vista (16), hi havia vist massa els fac-

(1C) «Serra d’Or», 2.a època, any II, núm. 3-4 
(març-abril I960), pàg. 41.
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tors tècnics i formals, i crec que al-
tres també han pecat en aquest sentit 
(17): allò que avui em sembla més im-
portant de Primera representació no 
és l’esquema ni l’experiència teatral, 
sinó el volum humà dels personat-
ges. No la veig tampoc com una expe-
riència d’entreguerres malgrat el seu 
origen i el centre del seu argument, 
sinó, sobretot en el primer acte i en 
parts del segon quadre del segon acte, 
com un exemple de la nova actitud de 
l’Oliver.
Aquesta nova actitud és, sobretot, cla-
ra en la seva obra màxima: Ball robat. 
La tècnica del clarobscur hi és evident. 
La independència dels personatges, la 
qualitat de teatre testimoni sense in-
tervenció evident de l’escriptor, també. 
Si aquest hi manté la seva posició in-
tel·lectual de sempre, madurada, això 
només ho endevinem pels espais que 
el seu projector il·lumina. Els perso-
natges es desenrotllen sense interfe-
rències; encara més, són tractats amb 
condescendència, amb afecte, fins 
aquells qui representen el contrari del 
que pensa l’autor. Aquest aporta la 
seva pròpia visió a través de Cugat, 
evidentment un personatge autobio-
gràfic:

Jo sóc potser un home llibresc, podrit 
de literatura, però si em despullo dels 
prejudicis i les convencions que m’en-
gavanyen, no puc deixar de reconèixer 
que no hi ha cap treball, cap art, que no 
hi pot haver a la terra cap obra que 
valgui el que val la vida mateixa: néi-
xer, viure, estimar, vetllar pels fills i 
morir com un home més entre els ho-
mes (pàg. 127).

Enfront, al pol oposat d'aquest huma-
nisme, hi ha l’Oleguer, l’home d’acció:

Vols un consell? ¿Vols que et reveli el 
secret de la meva serenitat i del meu 
èxit? Escolta: quan un home emprèn la 
pujada de la vida, cal que trïi un camí. 
Des d'aquell moment ha de saber re-
nunciar a tot allò que empallegui la 
seva marxa. Una idea fixa i una acció 
incessant al servei exclusiu de la idea. 
És això. Aleshores, no en dubtis, la vida 
cedeix, capitula...

Entremig, uns personatges que no arri-
ben a trobar-se encaixats en la vida 
— en la vida que els és llegut de portar 
dins la seva societat, d’on el sentit de 
l’obra—. «Tant se val! ». Qualsevol altra 
combinació de les parelles els hauria 
duts al mateix resultat.
La inquietud dels personatges perdura 
sota la reconciliació en to menor. En 
llur misèria, en llur infelicitat, en llur 
buidor, són tractats per l’autor compas- 
sivament, txekhovianament. Ball robat 
és una obra fora de sèrie dins el nostre 
teatre contemporani i una de les po- 
quíssimes que tenen nivell humà uni-
versal.
Posteriorment, ultra l’interessantíssim 
Lloguem-hi cadires, cal mencionar Vi-

(17) Molas, lloc citat, pàgs. 11-12.

Un altre dels èxits de Joan Oliver com a 
adaptador són les peces breus de Txèkhov.

valda o l’Àfrica tenebrosa (19651 ffiena 
de paròdia del teatre de l’absurd amb 
subtils referències a la Caputxinada Nn 
ha estat estrenada.

LES TRADUCCIONS I LA CREACTó  
D’UNA LLENGUA TEATRAL L’EN 
GATJAMENT PER LA QUALITAT
En aquesta tercera època s’intensifica 
i pren encara més relleu la preocupa-
ció lingüística per tal de crear una llen-
gua de prosa teatral que, tot mantenint 
la correcció, prengui un to directe i ge-
nuí, al marge de tota arqueologia lin-
güística. Això representa per al teatre 
català de postguerra un mestratge de 
gran valor, mentre hem vist obnr-se pas 
als nostres escenaris la vulgaritat, la in-
correcció i el mal gust idiomàtics. L’ex-
traordinària qualitat de les obres de 
l’Oliver com a creacions de llengua s’es-
tén a les seves nombroses traductions 
i adaptacions d'obres d'escriptors im-
portants — Molière, Goldoni, Txèkhov, 
Shaw, Claudel, Beckett, Brecht —, veri-
tables recreacions comparables en qua-
litat a les de Carles Riba, però fetes 
sempre pensant en la representació, 
característica sobresortint i sense pa-
ral·lel en el nostre teatre modern. En 
aquest sentit, la seva adaptació del 
Pigmalió de Bernard Shaw, escollida 
per a ésser representada com a home-
natge a Pompeu Fabra, és modèlica.
L’Oliver, tan allunyat de Riba en la po-
sició estètica i ideològica, comparteix 
amb ell, i amb Salvador Espriu, l’exi-
gència. Em sembla evident que allò que 
constitueix una millora, un nrogrés, 
una empenta vers la qualitat, deixa 
d’ésser privatiu d’un grup i esdevé una 
adquisició de tota la comunitat. Joan 
Oliver ha estat i és encara el capdavan-
ter, en el món quotidià del nostre tea-
tre, d’aquesta exigència, d’aquest engat- 
j ament per la qualitat. La seva irreduc-
tible fermesa a no cedir, ni en el ret 
d'escriure una llengua, ni en el des-
criure-la bé, ni en el d’escriure-hi obres 
de qualitat, em sembla ben caracterís-
tic, en les traduccions i en l’obra origi-
nal, inclosos el divertiment i la come-
dia musical, d’aquest engatj ament per 
la qualitat.
En el nanorama del nostre teatre con-
temporani, que, segons _ paraules de 
l’Oliver, un xic hiperbòlmues, «es un 
magnífic solar: runa, pedregam, no po-
ques barraques i algun quiosc de guix, 
d’estil vagament balcànic», ell mateix 
proposava «als comediògrafs d’avui i û 
demà un punt de partida, un 
solitari, una pedra angular per al tum 
edifici: la Primera història d'Estl·ier, 
Salvador Espriu, per la rica s°Wes 
literària i lingüística i la seva transce • 
dència moral i, en definitiva, human 
(18). L’obra teatral, en conjunt, de Joan 
Oliver, tan viva i tan lligada a la re 
tat del món català contemporani, cr 
ció literària de Drimera qualitat i ae 
de valors humans i morals, es un a 
bloc angular per al teatre catala d a 
i de demà.

JORDI CARBONELL

(18) Joan Oliver, Pigmalió, comèdia en cine act^, 
adaptació lliure de l’obra de George Bei «Biblio- 
(Barcelona 1957), pàg. 8. Editorial Nereida. 
teca Gresol», vol. 25.


