
teatre

la corda fluixa del teatre català
per Ventura Pons

Hem parlat molt tots plegats, i potser 
fins i tot massa vegades, sobre la crisi 
que en aquests moments travessa el 
teatre català. No cal dir que en encarar-
nos amb aquest fet ens trobem da-
vant una situació altament complicada. 
I quan em refereixo a complicada vull 
dir: complexa, equivoca, difícil, entor-
tolligada. Què és concretament el teatre 
català? Vet aquí potser el que caldria 
aclarir abans que res.
No crec que fins ara ningú hagi fet un 
estudi sociològic a fons de l’actual si-
tuació teatral al nostre país. Em sembla 
una cosa urgentissima a fer — d’altra 
banda n’obtindríem uns resultats prou 
sucosos —, sense la qual tota mena de 
nou intent quedarà desvalorat, com en 
part — i cal tenir la valentia de con-
fessar-ho — ha passat als meus com-
panys de temporades anteriors similars 
a la que vaig fer darrerament, i a mi 
mateix. Tot el que fins ara hem fet són 
provatures, i el que hem d’intentar per 
sobre de. tot és l’estabilització en la 
nostra feina. Però retornem al comen-
çament.
Segons el parer que m’he anat fent amb 
les experiències viscudes i amb el que 
be parlat arreu amb molta gent, la idea 
lue qualsevol persona del' carrer, vull 
dir del poble, té del «nostre» teatre 
es bastant pobra : un temple sagrat, 
salvat d’ésser enderrocat, líder d’una trá-
melo mal coneguda com d’espardenya, 
on de tant en tant acudeixen quatre se- 
ell ~ naturalment desavinguts entre 
is ~,a fer-se unes sessions úniques que 
s satisfan molt. Efectivament, em sem- 
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i cobreix una etapa independent, du-
rant la qual hom va creant un petit 
moviment de gent que de mica en mica 
pren consciència de la situació. Arribem 
als anys seixantes ; alguns d’aquests 
grups es desfan i en són creats de nous, 
però el canvi radical, l’evolució defini-
tiva, no es produeix, i hi ha molt poca 
gent que comprengui que el que va ésser 
efectiu en un moment determinat ha 
estat superat històricament i que ara 
cal buscar nous camins.
Ara arribem en aquell punt en què cal 
parlar d’aquests nous camins. A mi, la 
norma que per ara em guia en la meva 
vida professional-escènica és fer allò que 
crec que cal fer més que parlar-ne o pon-
tificar-ne en llargues discussions bizanti-
nes tan agradables chez nous si hem 
de creure els nostres compatriotes. He 
tingut ocasió d’aprendre que el qui fa 
és sempre el menys ben parat — per 
dir-ho d’una forma digestiva —, però 
crec per sobre de tot en la feina que 
intento fer, i veig una determinada ma-
nera d’encaminar-la.
Si ens plantegem seriosament el fet 
teatral, veurem que l’únic camí conse-
qüent per a assolir una veritable comu-
nicació amb el públic-massa — no el pú- 
blic-de-sempre — és el professionalisme. 
Ara bé, cal veure com l’entenem, sobre-
tot en funció de l’enrevessada situació 
actual nostra. D’una banda, hi ha un 
status encarcarat que arrossega una ar-
teriosclerosi pròpia i comprensible de-
guda a la manca d’oportunitats que 
hi ha hagut per a tothom qui en els 
últims trenta anys s’ha volgut dedicar 
al nostre teatre. I no és que no tinguem 
bons elements ; tot al contrari, d’aquí ha 
sortit molt bona gent de teatre, però 
el factor ambient ha pogut més i ens 
ha sostret molta gent que ara treballa 
a Amèrica del Sud, a Madrid o a Fran-
ça. La gent que ha continuat actuant 
aquí s’ha identificat massa amb una 
tradició de teatre costumista i especial-
ment ha estat víctima d’un estrany i 
simptomàtic cercle viciós produït per 
una manca total de política de mercat 
per part sobretot del teatre que més ha 
representat la «tradició catalana».
D’altra banda, existeixen encara grups, 
descendents indirectes d’aquells que co-
mençaren a treballar durant els anys 
cinquantes, que com a tais mantenen 
una tradició d’independentisme. Alguns 
han comprès el canvi que calia fer, i 
d’aquí han sortit les experiències aïlla-
des de les darreres temporades d’hivern 
catalanes. Jo crec que tota experiència 
és un èxit i que potser el dia que co-
mencem a tenir massa èxits s’iniciarà el

declivi ; no voldria que aquest tipus 
de provatures es deturessin, però em 
sembla que ens les hem de tornar a plan-
tejar a nivell dels resultats obtinguts.
Un dels problemes més importants que 
tenim és el de fer veure que la nostra 
producció és una cosa viva, actual, euro-
pea, cjue no estem per falòrnies. Això 
és difícil, el camp teatral és molt ample 
i els factors que en formen part encara 
més. El problema del local, per exem-
ple : ¿ per què obstinar-nos a arribar 
al Romea passant pel que Maria-Aurèlia 
Capmany anomenava fa molt poc en 
aquesta mateixa revista «l’acceptació 
sense regateig de les lleis dràstiques de 
l’afamada casa», quan el que cal és obrir 
nous camps ? Penso que moltes vegades 
un tipus de comèdia lleugera à la page 
en un local petit de la Diagonal pot fer 
molt més bé de cara a la tan somiada 
ampliació de públic que tots desitgem 
per al nostre teatre. Es un fet provat, 
que cal no deixar de banda a l’hora de 
fer l’anàlisi darrera ; d’altra banda, ens 
fa adonar que a Catalunya viu algú més 
que una colla de lletraferits.
Per damunt de tot tenim, però, el pro-
blema més gran : la programació. ¿ Què 
hem de donar a les nostres tempora-
des ? ¿ No hauríem de buscar més tex-
tos prou assequibles per al nostre pú-
blic ? Ja que hom parla tant de teatre 
popular — teatre per al poble —, ¿ com 
l’hem de portar a terme a partir de la 
nostra realitat? Confesso que estic en-
cara en el terreny de l’experiment i 
que de cada nova temptativa en surten 
noves idees, nous suggeriments per a 
futurs muntatges.
Frederic Roda exposava unes idees so-
bre el teatre com a indiístria, arran de 
l’estrena de Marat-Sade el darrer oc-
tubre a Barcelona, idees que em sem-
blen molt interessants. Fa molt pocs 
dies, parlant amb Jiri Srnec, director 
del Teatre Negre de Praga, reincidírem 
sobre aquest aspecte. No és a mi sol 
que em sembla que al teatre català li 
sobra un aire de botigueta, que el que 
oferim és molt més important — o cal 
que ho sigui —, i que si no donem cons-
ciència d’això haurem de plegar molt 
aviat, car les botiguetes, com molt bé 
sabem, pleguen arreu. Doncs bé, ¿per 
què fins i tot les nostres provatures te-
nen aquest aire-de-botigueta ? ¿ Com és 
que nosaltres, que volem canviar tan-
tes coses, no aconseguim de superar 
la fama d’un local, no ens sobrepo-
sem a l’esperit de la capelleta de torn 
adscrita al culte d’un déu o d’una dees-
sa glorificats per quatre i prou? ¿No 
hem de pensar molt més que la verita-
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ble problemàtica es troba en una qües-
tió estructural i que no cal perdre 
temps ? Són aquests els problemes 
que m’han preocupat i a partir dels 
quals m’he de plantejar el treball d’ara 
endavant. Val a dir, però, que he trobat 
persones amb les quals he convergit 
en aquest moment històric, especial-
ment joves — formats tots plegats en 
camps diversos : universitaris, autodi-
dactes, literats, actors formats dins el 
professionalisme tradicional, que espe-
ren i lluiten per l’oportunitat — que 
veritablement valen i amb els quals, 
tots plegats, potser sí que ho farem 
tot. El que cal és no parar, altrament 
si ara cedíem seria un mitjà més de 
comunicació perdut, i val a dir que en 
tenim ben pocs.
No voldria que quedés en el lector 
un regust en contra de la gran tra-
dició dramàtica catalana. Tot al con-
trari, creiem que encara ens cal co-
mençar el redescobriment i l’actualit-
zació dels nostres clàssics, però de 
moment penso que la línia concreta se 
n’aparta per anar a buscar un tipus 
d’espectacle molt més atractiu, que res-
pongui a les necessitats i als problemes 
que té plantejats la nostra societat de 
consum. Ea nostra aportació cal que 
sigui sòlida, capaç de resistir les pri-
meres ventades contràries, puix que. al 
teatre el que li costa més és la pervi- 
vència, la continuïtat. I aquesta és la 
corda fluixa del teatre català.VENTURA PONS.

CRIDA ALS ESCRIPTORS JOVES

SERRA D’OR fa una crida als escriptors que no tinguin 
més de trenta anys i els invita a col·laborar a la revista 
amb reportatges de tema lliure.

Els originals (d’una extensió de 6 a 10 fulls holandesos 
mecanografiats a doble espai) hauran d’ésser enviats 
amb tres còpies signades, amb el nom i l’adreça de l’autor 
a cadascuna, a SERRA D’OR, Apartat 121, Barcelona, abans 
del 15 d’octubre.

Manuel Ibànez-Escofet, Josep Faulí, Albert Manent, Bal-
tasar Porcel i Jordi Sarsanedas escolliran, entre els ori-
ginals presentats, tres reportatges, que SERRA D’OR pu-
blicarà i pagarà a raó de 10.000 pessetes el primer, 
5.000 el segon i 3.000 el tercer. També podran aconsellar 
la publicació d’altres originals. Llur tria serà feta conèixer 
dins el número de novembre de SERRA D’OR.

Els autors dels reportatges poden adjuntar fotografies a 
llur escrit, si ho creuen convenient. Si, amb llur escrit, 
fossin publicades, serien pagades a 1.000 pessetes, en 
conjunt.

MARGARIDA XIRGU

Fa poc més de quatre anys, Margarida 
Xirgu a Punta Ballena, Uruguai, amb 
Joan Garcia-Grau i Salvador Boix.

Margarida Xirgu, traspassada a Mon-
tevideo el mes d’abril, ha estat per als 
de la meva generació un personatge 
mític. Pertany a l’època dels «mons-
tres sagrats», quan els grans actors i 
les grans actrius exercien un domini 
absolut sobre l’escenari, amos i senyors 
de llurs companyies, capaços de sacri-
ficar el que calgués per al lluïment de 
la pròpia figura. Però ara no es trac-
ta de judicar una època que amb les 
seves virtuts i els seus defectes omplí 
una etapa important del nostre teatre 
—■ aproximadament tot el període de la 
Restauració —, sinó de fer algunes cons-
tatacions que ens afecten de prop.

Del que hom s’adona en primer lloc « 
considerar la figura de Margarida Xir- 
gu és de les limitacions i les insufi- 
ciències de la nostra vida col·lectiva 
congènites algunes per raó d’una fc 
mografia feble, purament externes fe 
altres. En el transcurs de la seva vida 
Margarida Xirgu sofrí dos exilis : li® 
güístic el primer i geogràfic el sego;,. 
Però malgrat aquests dos exilis, Mar-
garida Xirgu servà tothora desperta la 
seva catalanitat i a casa nostra ho® 
l’ha recordada sempre com un valor 
propi, com una ambaixadora de la nos-
tra cultura arreu del món, talment 
hom pot considerar Pau Casals o Joan 
Miró. Per a un país petit com el nos-
tre, l’exportació de valors reconeguts i 
acceptats fronteres enllà és una prova 
de bona salut collectiva, de vitalitat; 
aquesta exportació ens manté en con-
tacte amb la resta de la cultura occi-
dental i demostra que en continuem 
formant part activa, que no som pas 
una deixalla folklòrica que va. en camí 
de convertir-se en pura curiositat i, & 
clar, que no ens limitem a la pura 
importació, és a dir, a l’esnobisme i la 
mimesi.
Tot això és normal o, si més no, té 
una aparença de normalitat ; és la causa 
inevitable de les limitacions congènites 
de què hem parlat. Les altres limi-
tacions, que no depenen ja de les ca-
racterístiques de la nostra vida collec-
tiva en període de desenvolupament nor-
mal, són més delicades de tractar ; son 
elles les que han datat la mort de Mar-
garida Xirgu a Montevideo en lloc « 
datar-la a Barcelona o a Molins de Rei, 
que és la vila on va néixer 1 actriu 
vuitanta anys enrera. Les consequen- 
cies d’aquesta irregularitat son mes 
greus perquè ens priven d’entroncar 
amb la pròpia tradició d’aprofundir-a 
i de continuar-la tot adequant-la a 
necessitats dels temps nous. .L®1™. 
nos al terreny del teatre es mdub 
que la tasca pedagògica menada p 
Margarida Xirgu lluny de casa nostr, 
feta aquí hauria enriquit en gran® 
nera el panorama de 1 escena ca
i hauria ajudat a institucionalitzar una
parcel·la de la nostra cultura que, > 
feta encara del trauma sofert pa- 
anys enrera, cerca d establir■ “ellts
ses sòlides amb tots els mera 
de la improvisació i dels temp o j,,. 
intencionats però insuficients. 
poca dels «monstres, sagrats» 
superada arreu, això no ,v° , ,, com 
hagi estat negada : a partir d > 
a reacció o com a evolucio, 
duït els nous corrents teatrals 
nosaltres procurem d’agafar saltan^ 
l’estrep perquè el vehicle q al
havia de portar no ha arri n0 es 
seu destí. Un país, una cultura^ 
fa amb personalitats aïllades si 
una tradició viva assentada 
institucions ; altrament les ■ tar.se i 
tats perden l’ocasio de p I terrer, 
llur sembra cau lluny del p J-;r,ru po- 
Dels dos exilis de Margan .JbablÇ 
dem acceptar el primer, qu , „Pfò 
ment. no hauria estat definit-el seg*dol d’haver d’acceptar_____ - CT fructífer, P*
ue ha malmès el que de í pOltat 
ella i per a nosaltres, Podia 

i seva projecció terres en • g 
XAVIER FÀBREG
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