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a la recensa d'un teatre popular

per Jordi Teixidor

t e a t r e  d e  s u b u r b i
Pels volts de l’any 60 van ésser creats 
a Barcelona uns grups que es propo-
saven de portar teatre al suburbi. 
Aquests grups aglutinen gent de tea-
tre de cambra, aieccionats, escriptors, 
poetes, artistes, etc., que es llancen 
amb il·lusió a la ingrata tasca.
Hom munta obres que responen a unes 
exigències culturals i socials, amb un 
llenguatge a l’abast. Durant sis o set 
anys, aquests grups representen en 
llocs que no reuneixen el mínim de 
condicions per a fer teatre: tavernes, 
fàbriques, sales parroquials i centres 
sociais, però els grups adapten llurs 
muntatges a qualsevol escenari.
Fa quatre o cinc anys van desaparèi-
xer els grups peoners : el «Gil Vicente» 
i «La Pipironda», i actualment crec 
que només queden dos grups: el «Tea-
tro Popular Amateur» i ei «Grup de 
Teatre Popular El Camaleó».
Cada grup no ha arribat mai a com-
plir alio que sembla la condició míni-
ma per a merèixer-se el nom de «po-
pular»: aconseguir una gran audièn-
cia. Més aviat han procurat adaptar-
se a un públic reduït i a uns escenaris 
impossibles. Degut a la marxa irregu-
lar dels grups, no va ésser tampoc 
possible d’establir entre tots un cir-
cuit que hauria permès una continuï-
tat de representacions a cada centre. 
Una greu dificultat era la manca 
d’un repertori adequat a les exigèn-
cies dels grups, els quals havien de 
recórrer a adaptacions i fins i tot a 
escriure obres per a ells mateixos. El 
marc de les representacions i la man-
cança de recursos econòmics imposa-
va uns muntatges austers i sovint 
nusers, cosa que, a despit que satisfeia 
i esperit de missioner dels actors, no 
tema cap possibilitat d’impressionar 
favorablement el públic que cercaven, 
bntre els actors, hom podia descobrir 
muntanyes de sanes inquietuds, però 
dominant° teatral no era semPre la
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teatre més del que pot donar. Per bé 
que no descarto que una representació 
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no és la seva finalitat.
Avui pot ésser molt urgent d’induir 
un public determinat, fins i tot ho 
crec possible, però amb reserves: 
penso en les dificultats que comporta 
el fet de reunir un gran auditori i de 
multiplicar aquest tipus de represen-
tacions. No obstant això, aquesta tas-
ca és més pròpia de predicadors que 
no pas de gent de teatre, i en afirmar- 
ho no faig cap judici, sinó que vull 
constatar un fet: una cosa és emprar 
recursos teatrals per influir en el pú-
blic, i una altra cosa és fer teatre a 
partir d’una determinada concepció 
del món.

TEATRE POPULAR
Hi ha adjectius que a mi em posen 
sempre en guàrdia: democràtic, per 
exempie, o bé social, i també popular. 
Són paraules que afalaguen les ore-
lles i acostumen a amagar l’ou. Dar-
rerament han sorgit moltes iniciati-
ves que hom ha etiquetat curosament. 
És freqüent de veure la paraula «tea-
tre» vestida de «popular». Ara: que 
jo sàpiga, i he procurat de saber-ho, 
el «poble» no ha deixat mai entendre 
que volgués teatre. Amb això vull dir 
que la noció de «teatre popular» no-
més té sentit si defineix un propòsit 
o una inquietud intel·lectual: la re-
cerca d’un teatre com a mitjà d’ex-
pressió que pugui acomplir una fun-
ció social.
Per al qui treu conclusions de la pràc-
tica, és difícil d’exposar ordenada-
ment uns conceptes que són separa-
bles només teòricament. Per enten- 
dre’ns, podríem dir que la recerca 
d’un nou teatre comporta tres aspec-
tes: recerca d’un contingut, recerca 
d’un llenguatge i recerca d’un públic.

LA RECERCA D’UN CONTINGUT
La base de l’acció dramàtica és el 
conflicte, i aquest conflicte ha d’és-
ser capaç d’interessar el públic, és a 
dir, que ha d’abordar problemes que 
el públic senti com a propis. Ara bé, 
tot depèn de com es presentin aquests 
problemes. No es tracta de crear il-
lusions, d’atiar el sentimentalisme, 
d’abastar la Kultur, de fer passar una 
bona estona que ajudi a passar la vi-
da. El teatre comercial explota la ne-
cessitat d’evasió que té l’home per a 
viure en una societat que el nega. Si 
el nou teatre no rebutja radicalment 
l’evasió, la paraula «popular» és una 
enganyifa, i anar al teatre pot arribar 
a ser una manera fina d’anar al fut-
bol. Teatre popular vol dir destruir

il·lusions i enfrontar el públic amb la 
seva realitat.
I aquí topem amb una contradicció. 
El concepte que té el públic de la seva 
mateixa reaiitat no és el que en te-
nim els més o menys lletraferits. Un 
home que fa deu hores de treball em- 
brutidor, i la seva muller que frega 
escales — ens complau d’imaginar - 
nos així els futurs espectadors—, te-
nen una visió molt de peus a terra 
del món i d’ells mateixos.
És possible de franquejar aquest abis-
me? En teatre, crec que només la 
pràctica pot apropar-nos: els uns com 
actors i els altres com a públic, tots 
amb les orelles i la intel·ligència ben 
obertes i lliures de prejudicis més o 
menys culturalistes o romàntics. 
I amb constància: per a la recerca, 
els errors són tan positius com els 
encerts.

LA RECERCA D’UN LLENGUATGE
Un problema greu que se’ns planteja 
és el de la llengua. Qui busqui un pú-
blic popular no pot ignorar que entre 
nosaltres, el castellà és la llengua cor-
rent d’una bonà part de la classe tre-
balladora. No diré pas que de cara a 
ells, calgui emprar només el castellà. 
Però no es pot exigir que forçosament 
el teatre hagi d’ésser l’escola de ca-
talà per als qui encara no l’entenen 
prou: la llengua ha d’ésser un pont. 
D’altra banda, crec més adequat tea-
tralment un vocabulari popular en-
cara que poc escaient, que no pas 
enfrontar el públic amb un idioma 
estrany.
De tota manera, en teatre, el més 
important no és el que diuen els per-
sonatges, sinó el que fan. L’autor no 
pensa paraules, sinó accions: les se-
ves idees no han d’ésser representa-
des en el diàleg, sinó que parlar és 
una de les accions dels personatges. 
L’autor no ha de dominar solament la 
forma literària del diàleg, sinó tot el 
llenguatge teatral. Això gairebé li exi-
geix una pràctica teatral, i defineix 
el text de l’obra com un guió.
«El teatre consisteix a representar fi-
guracions vives d’esdeveniments reals 
o inventats, amb la finalitat de diver-
tir», diu Bertolt Brecht al primer 
punt del seu «petit organon». I afegeix 
al segon: «Aquesta és la funció més 
noble que hem trobat per al teatre.» 
El teatre és sobretot un espectacle. 
Crec que és el seu aspecte més im-
portant, i això l’apropa més del circ, 
de la revista, que no pas de la novel-
la o del conte.
La noció d’espectacle exigeix posar 
en joc tots els recursos possibles: la 
mímica, la dansa, el cant, la música...
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No hi ha cap raó per a rebutjar aques-
tes tècniques si ens poden ajudar a 
entendre’ns.
LA RECERCA D’UN PÚBLIC 
Els possibles espectadors d’un futur 
teatre popular no senten cap neces-
sitat de teatre, i és que la societat ac-
tual ens força a no sentir sinó les ne-
cessitats que pot satisfer, és a dir, 
les que poden ésser concretades en 
objectes vendibles. La necessitat d’ex- 
pressar-se i de sentir-se expressat es-
tèticament, només és sentida per gent 
privilegiada o gent que neda contra 
corrent. Aquests últims, naturalment, 
són els qui volen de debò un teatre 
popular.
Doncs bé, no el poden crear partint 
d’ells mateixos. Si el que es proposen, 
ens proposem, és un ampli auditori 
que se senti expressat a les represen-
tacions, és evident que només la par-
ticipació, a la recerca, d’aquest audi-
tori — o el seu embrió — possibilitarà 
el «seu» teatre.
Cal, doncs, atansar-se als possibles 
espectadors, però no solament obser-
var-los, gairebé conviure amb ells, no 
solament saber com són i com sen-
ten, i per què, sinó identificar-s’hi, 
ésser com ells poden ésser, sentir 
com poden sentir. Només les repre-
sentacions amb (no davant) aquest 
públic poden esdevenir fructíferes. 
Només aquesta actitud i aquesta pràc-
tica poden enfrontar-nos correcta-
ment amb els problemes estètics i de 
difusió que planteja la noció de teatre 
popular.
No podem esperar que un dia, i des-
prés d’una transformació, aquesta 
cosa mal coneguda que anomenem 
poble vagi espontàniament i en mas-
sa al teatre, i assimili una estètica 
que no neixi amb la seva participació. 
Però fins i tot admetent que sigui 
possible d’atreure’l mitjançant la pro-
paganda, caldrà saber què dir i com 
dir-ho. Mentrestant, és possible de 
forjar l’instrument: les representa-
cions són la base d’aquesta tasca, i 
alhora també ho són per a la creació 
d’un públic popular.

JORDI TEIXIDOR.

CRONICA
DELES
ESTRENES

L'ARNOLD WESKER DEL
"GRUP TEATRE
INDEPENDENT" DEL CICF
Arnold Wesker és un dramaturg que 
ha tingut una bona acollida entre 
nosaltres: Les arrels, la primera obra 
d’ell que ens arribà, ha estat repre-
sentada una vegada i una altra, i sa-
bem que hom prepara l’estrena de 
Sopa de pollastre amb ordi i de La 
cuina. Ara el GTI ens ha ofert, al tea-
tre de «L’Aliança» del Poble Nou, 
Tot amb patates (22 de març), en una 
bona traducció de Jordi Bordas, i so-
ta la direcció de Màrius Gas. Wes-
ker és un dels dramaturgs actuals 
amb un llenguatge més entenedor 1 
més directe; d’extracció obrera, es-
criu per al poble i sap. que això 
l’obliga a ésser planer, però que al-
hora l’obliga a no ésser esquemàtic, 
car la realitat no ho és, d’esquemà-
tica, i representar-la, transmetre-la, 
requereix sempre un esforç conside-
rable. Tot amb patates ens exposa 
la destrucció d’uns homes a mans 
d’una institució que menysprea l’in-
dividu, que només cerca alienar-lo, 
amb una radical irracionalitat. Els 
qui han estat empresonats dins les 
rodes de l’engranatge procuren la cai-
guda d’aquells qui encara frueixen de 
llibertat: Leviatan no pot consentir 
que ningú s’escapi del seu ordre per-
què cada bri d’independència signi-
fica una crítica a la seva mateixa 
existència, una crítica que no pot 
ésser discutida per la raó sinó que 
ha d’ésser aixafada pel terror. A Tot 
amb patates hi ha tres elements en

pugna : el món dels oficials, el dels 
reclutes, i, enmig dels dos, el del ca-
poral Hill: Hill ha d’imposar la ¿ , 
ciplina però alhora la pateix 1 p0. 
dia. El drama, bé que sense realçat 
cap dels personatges a la condició 
de protagonista, ens narra la rebel- 
lia de Pip Thompson i la seva clau-
dicació davant unes forces que el 
sobrepassen. La crítica de Wesker no 
es limita a l’exèrcit britànic; com 
a rerafons hi ha la presència d’una 
societat injusta que no ha estat cons- ! 
truïda a la mesura de l’home, sinó a 
la mesura d’uns interessos que con-
sideren l’home un perill. El realisme • 
de Wesker a Tot amb patates no és i 
un realisme de primera intenció: és un 
realisme amb clau.
Màrius Gas muntà l’obra en teatre 
circular ; tanmateix, el dispositiu ideat 
per Fabià Puigserver resultà poc fun-
cional ateses les característiques del 
local, i algunes de les escenes perderen 
part de l’eficàcia que hom n’hauria 
pogut esperar. Això no treu que Tot 
amb patates fos un muntatge d’una 
absoluta dignitat amb alguns moments 
realment brillants. La direcció d’actors 1 
es mostrà també força treballada. Cal-
dria fer-li el retret d’haver tingut poca 
cura de la pronunciació; que hom vul-
gui treure a escena tipus amb accent 
diferent no pressuposa que aquest ac-
cent hagi d’ésser deficitari. Víctor Petit 
féu un Pip Thompson contingut i ric 
de matisos, i Carles Velat reeixí en la 
seva difícil comesa. Vicenç Molins, Ca-
mil Garcia-Casar, Frederic Roda i 
Fàbregas, Carles Porrera, Francesc 
Melo, Alex San tiró i Jordi Pau es re-
partiren, amb to just, la resta dels re-
clutes. Vicenç-Manuel Domènech féu 
un caporal Hill d’una gran justesa, i el 
mateix cal dir de Francesc Balcells, 
Alfred Lucchetti i Joan Matas. Fran-
cesc Torelló, Carles Fruns i Lluís Quin- 
quer tingueren cura dels oficials. D’al-
tres actors s’acontentaren amb papers 
de figurants —Nadala Batiste, Carlo-
ta Soldevila i el mateix Màrius Gas-, 
i gràcies a això les escenes de con-
junt assoliren un to i una qualitat 
poc freqüents. Tot amb patates loo 
escenificada cinc vegades a «L’Alian-

Dos moments de Tot amb patates, d’Arnold Wesker, muntat pel G.' ’.I. (fotos: Barceló).
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