
DINS ELTEfflBE DE JOSEP M. BOIT I JORNET
per Xavier Fàbregas

LA GENERACIÓ DE LA POSTGUERRA
Amb la concessió del premi Josep M. de 
Sagarra a Josep M. Benet i Jornet el 1963 
—era el primer cop que el premi s’ator-
gava—· hom certificava l’arribada al nostre 
teatre d’una nova generació d’autors, uns 
autors nascuts amb posterioritat al 1939 i 
per als quals la guerra era ja una cosa con-
tada, una tragèdia col·lectiva que pertanyia 
al temps de llurs pares. En efecte, Una vella, 
coneguda olor, l’obra distingida amb el Sa-
garra, plantejava en els termes d’un nou 
realisme la temàtica que preocupava Benet 
i Jornet, la mateixa que, enfocada des d’an-
gles diversos, ha centrat l’atenció de drama-
turgs i narradors de la seva generació: la 
postguerra. Per a dir-ho amb paraules de 
Joan Brossa, que pertany a una generació 
anterior, aquells autors es formaren sota la 
resplendor d’un color: «el gris; la tristesa 
era com el griso, aquell aire tan fi que 
penetra al moll dels ossos».
Una vella, coneguda olor (Romea, Cicle de 
Teatre Llatí, 1964) portava a l’escenari un 
petit món desencisat, uns personatges que 
havien rebut, en llur infantesa i adolescèn-
cia, el bagatge d’uns valors morals en els 
quals hom havia deixat de creure. La des-
coberta d’aquest engany, el pressentiment 
que el món és una jungla sense sortida on 
la supervivència és el premi que rep el més 
cruel, era la constatació d’un drama forjat 
amb una tècnica costumista, però d’un costu- 
misme transcendit pel rigor. L’obra va cau-
sar una forta impressió ja que, per primera 
vegada, algú s’atrevia a fer pujar a l’esce-
nari, sense falsejar-la amb transcendentalis- 
mes postissos o anècdotes evasives, la vida 
mancada d’horitzons que Benet i Jornet, i 
els qui li són coetanis, havien trobat al seu 
entorn, tot descobrint-la alhora que es dis-
solien els mites protectors de la infantesa. 
La que millor s’adonà del «perill» que com-
portava l’estrena à’Una vella, coneguda olor, 
en tant que denunciava la falsificació hipò-
crita i interessada amb què hom havia in-
tentat d’amagar uns anys de corrupció i de 
mentides, fou la crítica de dretes. Antonio 
Martínez Tomás («La Vanguardia Españo-
la», 2-X-1964), després de qualificar l’obra 
ne «.balbuceo escénico», intenta reduir el 
drama de la protagonista a uns esquemes 
d introspecció psicològica que no són els 
únics, com és lògic, en el propòsit de crò-
nica objectiva de Benet: «Se trata de pre-

Josep M. Benet i Jornet, potser l'autor 
més sòlid del teatre jove català d'avui.

sentarnos el drama íntimo de una muchacha 
de poco más de veinte años en un ambiente 
mísero, del que instintivamente se siente des-
ligada». És tot el que en diu. Més condes-
cendent amb l’autor, però més mortificat per 
la significació de l’obra, es mostra Josep M. 
Junyent («El Correo Catalán», 2-X-1964), 
segons el qual en el desenllaç de l’obra 
«surge el confusionismo ideológico, y posi-
blemente para buscar determinado matiz 
efectista cae —Fautor— en una tesis amoral, 
disolvente y sórdida que en modo alguno po-
demos admitir, máxime teniendo en cuenta 
los antecedentes de formación educativa en 
que sitúa a la protagonista. María es una

muchacha que se educó en un colegio de 
monjas, o sea, prácticamente cristiana». 
Amb la perspectiva d’avui l’obra dramática 
de Josep M. Benet se’ns ofereix dotada d’u- 
na forta coherència; Fautor ha desenvolupat 
els supòsits continguts a Una vella, coneguda 
olor i n’ha incorporat de nous amb una 
conseqüència indiscutible. La seva obra, pro-
gressivament, ha anat adquirint un gruix 
considerable, i a partir d’un realisme estre-
tament relacionat encara amb els recursos 
escènics del costumisme ha desenvolupat un 
procés enriquidor. Ara ens limitarem a re-
córrer el conjunt de la seva producció tot 
intentant de definir-hi uns blocs temàtics i 
formals, que Benet i Jornet ha anat elabo-
rant de manera gairebé simultània, i per 
tant, sense un ordre de successió cronològica.

POSTGUERRA I PUBERTAT
Dins la part de Vopus de Benet més realista 
en un sentit estricte, podem distingir-hi tres 
drames que posseeixen, fins a cert punt, un 
denominador comú: Una vella, coneguda 
olor, a la qual ja ens hem referit, Fantasia 
per a un auxiliar administratiu (Premi Bar-
tomeu Ferrà 1967, Ateneu de Castellar del 
Vallès, 1970) i Berenàveu a les fosques (pre-
mi Ciutat de Sabadell 1971, Teatre de la 
Passió, Esparreguera, 1972).
En aquestes tres obres trobem uns perso-
natges d’una edat semblant a la de l’autor, 
els quals sofreixen en llur carn l’esvaniment 
d’unes il·lusions que el món que els envolta 
s’encarrega de destruir: la Maria à’Una 
vella, coneguda olor, l’Andreu de Fantasia 
per a un auxiliar administratiu i la Mont-
serrat de Berenàveu a les fosques. Crescuts 
en un ambient de repressió política —i pa-
ral·lelament de repressió cultural—, els pro-
tagonistes de totes tres obres es troben deli-
mitats per uns condicionaments de classe 
—tots tres pertanyen a la petita classe mit-
jana— que alhora es tradueixen en unes 
relacions familiars que tendeixen a la sor- 
didesa. Ni Maria, ni Andreu, ni Montserrat, 
tot i que es mantenen a la defensiva, no 
podran escapar a la derrota, com si el destí 
individual no pogués desvincular-se del des-
tí de la col·lectivitat. La derrota de Mont-
serrat, però, esdevindrà una derrota inadver-
tida pel personatge, immergit en la falsa 
eufòria econòmica que caracteritza la dar-
reria dels anys 60 i l’inici dels 70. L’obra, 
en efecte, es clou amb un sarcasme que
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Una vella, coneguda olor és estrenada el 1964 per l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual,
dins el Cicle de Teatre Llatí. Josep M. Segarra dirigeix aquest espectacle,
que obria una nova etapa del teatre del nostre país. Fou interpretat per Carme Fortuny,
Nadala Batiste, Núria Casulleras, Josefina Tàpias, Mercè Guiamet, Anna-Maria Simon,
Adrià Gual i Julià Navarro, entre d'altres.

A la nit de Santa Llúcia de 1963,
Josep M. Benet i Jornet obté el primer premi 
«Josep M. de Sagarra» amb Una vella, coneguda olor. 
Raimon el felicita, davant Francesc Vallverdú 
i Josep Ruiz Lifante.

Fautor posa en boca de la seva protagonis-
ta: «El meu pare havia tingut paciència i 
s’havia mantingut al peu del canó, durant 
els anys quaranta, amb les sacarines, el pa 
negre i les restriccions de llum. Si avui 
Barcelona és la ciutat que és, ho devem, 
bàsicament, a homes com ell».
Berenàveu a les fosques representa una pro-
gressió important respecte a les dues obres 
anteriors que hem reunit en aquest apartat. 
El realisme ja no és emprat com una tècnica 
lineal sinó com un punt de penetració múl-
tiple. L’autor, a més, posseeix un instrumen-
tal que ha après a manejar amb mà segura. 
A Berenàveu a les fosques, Benet —que en 
acabar-la d’escriure ha entrat a la trentena— 
gaudeix d’una perspectiva que li permet con-

Fantasia per a un auxiliar administratiu
(Premi Bartomeu Ferrà, 1967) fou muntada 
per primer cop a l'Ateneu 
de Castellar del Vallès, l'any 1970.

templar l'evolució dels seus personatges d’a-
cord amb l’evolució de la societat: «Feia 
anys que acaronava la idea de passar comp-
tes al temps de la postguerra», escriu al 
pròleg de l’obra. I aquest passar comptes 
pot resumir-se en el destí de Ramon, l’ho-
me abnegat i mediocre que, després d’aguan-
tar les privacions de la postguerra, es mata 
en un accident de cotxe utilitari quan es 
creia haver assolit la prosperitat: Montser-
rat, la filla, en dedicar-li la seva admiració 
pòstuma, n’hereta la migradesa i el confor-
misme que, tant com una tara familiar, sem-
bla ésser un distintiu de la classe a la qual 
pertany.
Aquesta visió amarga de la vida quotidiana 
és complementada en l’obra de Benet i Jor-
net per un grup d’obres que tracten del que 
podríem denominar la dissolució dels mites 
infantils. En realitat es tracta d’una altra 
vessant de la mateixa problemàtica; l’infant 
s’ha defensat del món exterior tot recloent-se 
en un país on transiten personatges imagi-
naris i en el qual triomfen aparentment els 
valors que són escarnits en la vida quotidia-
na: aquest món és habitat per les criatures 
extretes de la rondallística popular i pels 
personatges que acudeixen a les cases, pun-
tualment, cada setmana, a través dels còmics. 
Benet i Jornet comença d’utilitzar aquest 
material gràcies a una incitació externa : 
unes obres breus que li són encarregades 
per la revista «Cavall Fort». Un cop reuni-
des, aquestes obres donen cos a un especta-
cle que descobreix un nou cúmul de possi-
bilitats: Taller de fantasia (Romea, IX Cicle 
«Cavall Fort», 1971). Taller de fantasia re-
viu. amb mirada irònica, alguns dels am-
bients més prodigáis del conte infantil: el 
científic que emprèn aventures extraordinà-
ries i l’Índia llegendària; o bé els juxtaposa: 
el tenebrós castell dels Càrpats i els pells- 
roges. L’autor descriu aquests ambients sense 
manipular-los, si bé n’altera —i aquí rau la 
ironia— llur valoració tradicional.
Amb Supertot (Romea, XVI Cicle «Cavall

Fort», 1974), que fou un dels èxits de la 
temporada passada, la utilització de la mi-
tologia infantil, subministrada pel còmic i 
pel cinema americà dels anys quaranta, va 
més enllà. La constatació última de Supertot 
és que el món infantil està subordinat a uns 
herois que subministra una indústria de con-
sum encarregada de «conformar» el nen al 
món que els grans poden oferir-li. A través 
de la crítica d’aquests herois tòpics i idea-
listes Benet descobreix una de les trampes 
més subtils de la societat capitalista. Inspirat 
de manera explícita en el Capità Marvel i en 
Superman, Benet escrivia del seu heroi al 
programa de mà de l’estrena: «He situat, 
doncs, el meu heroi, Supertot, al seu medi 
natural, la gran ciutat, i he procurat posar 
en evidència, ni que sigui de manera molt 
esquemàtica, la seva real debilitat, la seva 
ineficàcia i la seva dependència d’aquells a 
qui pensa combatre». Tanmateix, l’obra on 
el conflicte entre el món oníric infantil que 
lluita per perdurar i el món real que de 
mica en mica descobreix el protagonista, 
adquireix una tensió tràgica és La desapari-
ció de Wendy (editada el 1974, però no es-
trenada). Ventafocs, el protagonista, es pro-
tegeix amb un exèrcit d’éssers fantàstics en 
contra de la presència d’una realitat fami-
liar quotidiana i amarga. A La desaparició 
de Wendy trobem el mateix món sòrdid de 
la postguerra que havíem trobat a Una 
vella, coneguda olor, Fantasia per a un 
auxiliar administratiu i, de manera molt es-
pecial, a Berenàveu a les fosques. Aquest 
món, però, l’espiem ara a través d’uns per-
sonatges que al capdavall no seran sinó una 
disfressa : Ventafocs reviu la història del 
conte, i amb el so de les dotze batallades 
—que podrien encarnar l’exigència ja no 
ajornable de la pubertat—, el món infantil 
desapareix. Alhora, però, Ventafocs desco-
breix una contra-realitat que li permetrà 
de no mirar la realitat directament, sinó de 
representar-la: el teatre. A través seu po-
drà descobrir els enganys sense abandonar,
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però, el codi del fantàstic: «El teu pare 
avançava cap a tu, rialler, amb el seu pre-
sent, un petit teatre, un escenari de cartó 
que va quedar dipositat davant teu, damunt 
la flassada. Tenia el teló caigut i et van in-
vitar que tu mateix l’aixequessis. D’aquesta 
manera vas descobrir, tal com nosaltres el 
descobrim ara, un món de rompiments i de 
telons pintats, el mar i el cel, un paisatge 
infinit dins d’una capsa (...). I va ser així 
com et vas perdre, perquè t’havies ficat mas-
sa endins, i quan el teló va caure, com ho 
fa ara, va caure darrera teu».

LA CRISI DE LA RAÓ
Per als protagonistes de Josep M. Benet 
i lornet la raó és el mètode a través del 
qual és possible la comprensió de la realitat. 
Per això racionalisme i realisme es donen la 
mà, s’estiren l’un a l’altre en imbricacions 
diverses, a través del teatre de l’autor. És 
Benet mateix qui, al pròleg de Berenàveu 
a les fosques, fa professió de racionalisme; 
en efecte, després d’apuntar que no l’interes-
sen «les possibles solucions derivades de l’ir- 
racionalisme», puntualitza: «les possibilitats 
de coneixement que proporciona la raó són, 
ho accepto, dèbils i insuficients, però mal-
grat tot, crec que la raó és el mitjà més 
elaborat que posseïm per a continuar la nos-
tra problemàtica aventura humana. No re-
nego de la imaginació ni de la intuïció, però 
penso que és la raó qui, millor o pitjor, pot 
ordenar-les, codificar-les i donar sentit a llurs 
aportacions». Amb tot, l’autor assisteix, a 
l’inici de la dècada dels 70, a l’assumpció 
de les teories irracionalistes en el si de la 
societat; les causes són diverses i, potser, 
podríem xifrar-les en dos fets històrics: el 
fracàs de la revolució estudiantil del maig 
del 68 a París, i la persistència, al nostre 
país, d’unes inclemències cíviques que uns 
anys abans hom creia pròximes a extingir-se 
sota l’impuls de les forces democràtiques. 
Sigui el que es vulgui, el fet és que una part 
considerable de la intel·lectualitat catalana es 
deixa atreure per les sirenes de l’irraciona- 
lisme o, en d’altres termes, decideix d’eva- 
dir-se d’una realitat massa esquerpa, tal com 
ho feia el protagonista de La desaparició 
de Wendy, i cal convenir que sense gaire 
més d’èxit.
Josep M. Benet i Jornet, que ja apuntà el

Berenàveu a les fosques (Premi Ciutat de Sabadell, 1971) fou estrenada el 1972 
pel Goc, al teatre de la Passió d’Esparreguera, dirigida per Francesc Castells.
Aquest muntatge va recórrer moltes localitats del país. El text representa una progressió 
important en el teatre de Benet i Jornet.

tema a L’ocell Fènix a Catalunya, planteja 
aquest fenomen col·lectiu, tot col·locant-lo 
com un teló de fons, a la darrera de les se-
ves obres, Revolta de bruixes (inèdita, re-
dactada del novembre de 1971 al març de 
1975), el títol de la qual, però, resulta ja 
indicatiu. Revolta de bruixes és l’obra més 
rica i més complexa de les que fins ara ha 
escrit Benet, i temàticament, connecta amb 
les que consideren la societat de la post-
guerra, de les quals és, en definitiva, una 
continuació en el temps.
Revolta de bruixes permet una primera lec-
tura realista strictu sensu. El grup de dones 
de fer feines que narren llurs vivències i es 
mouen entorn del vigilant constitueix un 
nucli de personatges equiparable a la famí-
lia de les obres anteriors. Aquests personat-

ges posseeixen entitat pròpia, no són pas la 
il·luminació d’unes imatges abstractes, i els 
fets que protagonitzen no són una paràbola, 
sinó que esdevenen un drama «real» en si 
mateix. Malgrat això, endevinem una corres-
pondència estreta entre el grupúscul de per-
sonatges i la societat de la qual procedeixen. 
Aurora, Sofia, Paulina, Rita, Filomena i Do-
lors reprodueixen en el pla individual les 
vicissituds d’una aventura col·lectiva més 
àmplia de la qual participen sense ésser-ne 
conscients.
A través dels personatges de Revolta de 
bruixes, Benet i Jornet analitza els temors 
i les mancances d’unes dones dèbils a les 
quals una actitud racional podria explicar 
les causes i l’abast de llurs problemes, però 
no pas proporcionar solucions (si més no,

L’EADAG va muntar, als Cicles barcelonins de «Cavall Fort», Taller de fantasia (28-11-1971), amb els textos que Benet ¡a havia publicat 
a la revista organitzadora de les matinals teatrals per a nois i noies. Joan-Albert Amargós va musicar l'espectacle i Raoul Siccalona 
i Joan M. Gual el van dirigir. L'autor havia situat cadascuna de les peces que componen el joc teatral en un ambient exòtic, 
fàcilment identificable pel públic juvenil.

[697] 55



Frederic Roda en un moment de l'estrena Cançons perdudes, en el muntatge que en va
de La nau, al Romea de Barcelona (l-VI-1970), fer el grup «La tartana» de Reus (4-1-1971), 
pel Grup Teatre Independent, dirigit L’autor hi presenta el mite de Drudània,
per Francesc NeHo. situat a l’època actual.

solucions ràpides i individuals). Com a con-
trapartida, l’irracionalisme, representat per 
Rita, la «bruixa», a causa de la seva ma-
teixa natura, pot prescindir de posar barre-
res a l’esperança : «I jo us ajudaré. Sé mol-
tes maneres. Cal tenir fe. Si teniu fe perdreu 
la por. (...) Sé oracions i fórmules per can-
viar la sort de la gent: per curar malalties, 
per enamorar els homes, per despertar les 
potències del cervell... Heu de tenir fe». 
Revolta de bruixes, a més, presenta uns can-
vis de ritme perfectament estudiats que ten-
deixen a aglutinar l’acció entorn de dos pols 
d’intensitat dramàtica; des d’un punt de vis-
ta formal, estructural, si volem, es tracta 
d’una obra que mereix una anàlisi acurada, 
la qual en una altra ocasió caldrà intentar.

LA MACROHISTÒRIA:
EL CICLE DE DRUDÀNIA
Els anys de postguerra, que podríem ano-
menar els anys biogràfics, adquireixen sentit 
en l’obra de Benet així que obrim la nostra 
panoràmica a la història de la comunitat 
a la qual pertanyem : el moment present 
queda explicat pel present i pel futur, de 
la mateixa manera que el clos familiar que-
dava explicat abans per la classe social. 
Benet i Jornet contempla i judica la nostra 
trajectòria col·lectiva tot recorrent a l’elabo-
ració d’un mite: Drudània. El present de 
Drudània ens és exposat a Cançons perdu-
des (Orfeó Reusenc, Reus, 1971), el passat 
a Marc i Jofre o els alquimistes de la for-
tuna (editada el 1970, però no estrenada) 
i el futur a La nau (Romea, 1970. Traduc-
ció a l’anglès: Nova York, 1975). La realitat 
històrica de Drudània ens és exposada com

una sèrie de telons superposats, no tan sols 
en la trilogia considerada en conjunt, ans 
també en l’interior mateix de cada obra: 
a la narració dels fets de Marc i Jofre, hi 
arribem a través de successives transparèn-
cies —algú ens explica l’ordit narratiu segons 
el testimoniatge d’un llibre de veracitat no 
comprovada—, mentre que la història futu-
rista, a La nau, emergeix com la fantasia 
d’un treballador formulada a l’hora de dinar 
al menjador d’una fàbrica.
A la trilogia de Drudània el pas del rea-
lisme estricte al realisme per equivalència, 
si bé no adquireix ni la complexitat ni la 
dimensió que tindrà a Revolta de bruixes, 
comença a ésser utilitzat per l’autor. En tot 
cas, cada personatge, malgrat ésser vàlid en 
si mateix, tipifica una actitud possible davant 
el fet col·lectiu de Drudània; a Cançons per-
dudes, on ens és presentat el moment de 
dimissió i dissolució de la identitat nacional 
de Drudània, el valor de signe que cada 
personatge adquireix s’apropa a la sinopsi. 
En el seu estudi Benet, avui Feliu Formosa 
ha vist molt bé els límits dintre els quals 
es mou la trilogia de Drudània. A La nau, 
escriu Formosa, «l’autor persegueix una fun-
cionalitat forçada per dos esquemes apriorís- 
tics : la ciència-ficció i la comèdia burgesa». 
El mateix podríem dir de Marc i Jofre si 
substituíem el terme «ciència-ficció» pel de 
«melodrama». Benet experimenta amb uns 
ingredients narratius determinats —no obli-
dem la seva afirmació : «el que sempre m’ha 
agradat ha estat poder explicar històries»—, 
sense trencar amb la convenció teatral, una 
convenció, en el seu cas, invariablement rea-
lista : «Aquesta peça —escriu, referint-se a

Cançons perdudes, al pròleg de Berenàveu 
a les fosques—-, encara lligada al realisme 
ortodox, pel seu caràcter de paràbola i per 
haver-hi eliminat el protagonista únic en 
benefici de la col·lectivitat, reflectia la in-
fluència de Brecht».
Una particularitat que caldria considerar en 
estudiar la trilogia és l’evolució del concepte 
de Drudània a cada una de les peces que la 
componen. A Marc i Jofre Drudània és una 
realitat puixant, malgrat les tensions inte-
riors. A Cançons perdudes ens trobem amb 
un procés d’integració de Drudània a una 
àrea geogràfica i política més àmplia, procés 
gairebé acomplert : Drudània és més una 
enyorança de Drudània que no pas una pre-
sència operant. Pot ésser simptomàtic el fet 
que els noms dels personatges siguin occi-
tans i que la «cançó perduda» que canta la 
Draps sigui La folo, del provençal Jouseph 
Roumanille. En tot cas, no és el passat allò 
que farà de Drudània una nova realitat, 
sinó la conquesta del present. A La nau 
Drudània ha emplenat tot l’espai disponible: 
aquí Drudània tipifica la societat occidental, 
controlada pels tècnics, ritualitzada. en la 
qual tot intent d’investigació, de vida, per 
tant, és destruït pels mecanismes omnipre-
sents i omniscients de la repressió. La tri-
logia posseeix, com és lògic, una riquesa de 
matisos, una varietat de suggeriments que 
no és possible de recollir al present esquema.

LA UTILITZACIÓ DEL GROTESC
En dos textos breus, però carregats d’inten-
ció. Benet estrafà els elements realistes i 
ateny el grotesc: Tedi dc febrer (editada el

GELATINA MARTIGNOLE. .aliment poderós fet de carn
i de gallina (sense greix)
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CRONICA 
DE LES 

ESTRENES

Supertot, estrenat al XVI Cicle de «Cavall Fort», 
recull l’herència de tota una tradició 
de «còmics». El grup «U de cuc», 
dirigit per Francesc Alborch, en féu 
un muntatge encertat.

1972, però no estrenada) i L’ocell Fènix a 
Catalunya o alguns papers de l’auca (Patro-
nat Cultural, Cornellà, 1971). D’una manera 
àmplia podríem qualificar aquestes dues 
obres de sarcasmes antiburgesos. Tedi de 
febrer podria ésser un homenatge als des-
tructors, en el teatre, del «civilisme» nou-
centista, en particular un homenatge a J. Mi- 
llàs-Raurell i Carme Montoriol, expressa-
ment al·ludits al text. Quant a L'ocell Fènix 
a Catalunya, reprèn la genealogia del senyor 
Esteve per a explicitar l’actitud de la bur-
gesia en els moments històrics de crisi. El 
Mort, de cos present a l’escenari, manifesta 
com després de tornar de la guerra amb el 
bàndol dels guanyadors, «em vaig trobar 
que els magatzems “La Puntual”, la suor 
de tota la meva família, havien estat bàr- 
barament saquejats. Em costà deu anys d’en-
carrilar de nou el patrimoni. Deu anys dedi-
cats al treball, dia i nit da-li que da-li, deu 
anys sense pensar en res més. I després em 
vaig trobar ja gran i encara solter. Amb el 
negoci una mica refet vaig aturar-me i em

. vaig dir: "Esteve, és hora que pensis en les 
coses de l’esperit”».

El grotesc ens introdueix a una mecànica 
social de la postguerra que l’autor no coneix 
per percepció directa i per a la qual la tèc-
nica realista resultaria poc expeditiva. Els 
espantalls de L’ocell Fènix a Catalunya són 
un cúmul de ressorts egoistes i de desvia-
cions; no són una altra cara de Catalunya, 
sinó l’anti-Catalunya, tout court. Benet i Jor-
net, en traçar el vast panorama col·lectiu que 
agafa el seu teatre, havia de considerar tam-
bé aquests epígons del Senyor Esteve, que 
malgrat tot es reparteixen encara «alguns 
Papers de l’auca», els més innobles, i els 
adjudica les tintes més virolades que té a 
'a seva paleta de dramaturg.

XAVIER FÀBREGAS

«NOCTURN PER ACORDIÓ»
Espectacle sobre textos de Joan Salvat- 
Papasseit. Grup Dagoll-Dagom. (Teatre de 
l’Institut, 2 de juliol.)
Dins l’any del cinquantenari de la mort 
del poeta Joan Salvat-Papasselt s'han rea-
litzat dos muntatges sobre la seva obra. 
El primer ha estat muntat per un grup 
nou —Grup de Recerca Teatral— nascut 
a redós de la Universitat i dirigit per Ri-
card Salvat. Malgrat que n’hi ha hagut 
diverses representacions, només vaig po-
der assistir a un recital antològic que es 
donà a l’Aula Magna el 22 d’abril passat. 
Després d'una introducció amb textos de 
Joan Fuster i de Francesc Salvador Heras, 
el Grup de Recerca Teatral ens oferí un 
recorregut per l’obra de Salvat-Papasseit 
contrapuntat per textos de Tzara, Marinetti, 
Picabia, Machado i Apollinaire, que la si-
tuaven dins les coordenades dels movi-
ments culturals europeus.
El Grup Dagoll-Dagom a Nocturn per acor-
dió presenta una visió molt diferent del 
poeta però, al meu entendre, igualment 
vàlida. És un Salvat-Papasseit molt parcial 
i desordenat i que va dirigit als coneixe-
dors de la seva obra. El poema Tot l’enyor 
de demà, per exemple, es dóna sense dir 
ni una paraula; n'hi ha prou, només, amb 
presentar les il·lustracions que ens donen 
unes diapositives. L’espectacle Nocturn 
per acordió, senzill, esquemàtic i sense 
complicacions, és, per a mi, com una re-
lectura a l’atzar de les seves Poesies, un 
retrobament íntim amb la veu d’un dels 
poetes catalans de més ressò popular. 
Malgrat la manca d’edicions a l'abast de

Sota el títol 
Nocturn per 

acordió,
el grup 

Dagoll-Dagom 
ha presentat 
un muntatge 
de textos de 
Joan Salvat- 

Papasseit.

tothom, els seus poemes es coneixen, es 
reciten, es canten. Dagoll-Dagom ha orde-
nat, però, d'una manera ben singular els 
materials de què disposava. Els diversos 
poemes s’agrupen segons la seva afinitat 
a un eix d’una vaga ressonància biogràfica. 
Això provoca que s'estableixin entre ells 
relacions sovint forçades i trobem poemes 
els quals només tenen un sentit de pas, 
sense que, aparentment, hagin estat treba-
llats en profunditat. Tanmateix no acabo 
d'entendre el desequilibri —respecte a l’o-
bra total— dels textos triats. Hi ha una 
excessiva atenció a L'irradiador del port 
i les gavines i cap poema —cap!— de Les 
Conspiracions i de La rosa als llavis. Noc-
turn per acordió és un espectacle reeixit 
—si el considerem des d'aquest punt de 
vista de relectura a l’atzar— que es mou 
entre la delicadesa i l'apassionament. La 
música de Ramon Muntaner —indestriables 
en ell música i poema— contribueix d’una 
manera decisiva a ['enriquiment de l’espec-
tacle. Amb una llarga llista de col·labora-
dors, aquest acostament a l’obra de Joan 
Salvat-Papasseit fou presentat per Mont-
serrat Mascaró, Àngel Sola, Lisart Paz, 
Josep Parramon, Carme Callol, Joan Ollé, 
Rosa Vergés i Ramon Muntaner.

JOAQUIM VILA I FOLCH

«DUES FILLES D’ESTRAPERLO»
DE PIERRE LE FERBLANTIER
Companyia de Joan Seguí. (Teatre Barce-
lona, 5 de setembre.)
Inqualificable.

J. V. F.


