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«LA SETMANA TRÀGICA»»,
DEL DOCUMENT A LA REFLEXIÓ
La Setmana Tràgica, creació col·lectiva del 
Grup de l'Escola de Teatre de l’Orfeó de 
Sants. Text escrit per Lluís Pasqual. Asses
sorament històric: Guillem-Jordi Graells. 
Música: Josep M. Arrizabalaga. Espai es
cènic i figurins: Fabià Puigserver. Direc
ció: Lluís Pasqual. Actors: Fuensanta Alon
so, Albert Argimon, Eulàlia Borbon, Josep 
Casalí, Anna Rosa Cisquella, Alícia Conesa, 
Núria Fàbregas, Jordi Jané, Antoni Langa, 
Joaquim Lecina, Montserrat Llucià, Marta 
Mas, Manuel Monroy, Àgata Moragas, Vic
tòria Morell, Joan Ollé, Paco Rodríguez i 
Marià Vendrell.
Moltes obres de creació literària recolzen 
en un fet històric; els elements de ficció 
hi són relacionats, sovint subordinats, a fi 
que el lector se senti introduït a partir de 
les vivències d’uns personatges concrets 
en la problemàtica collectiva. De Guerra 
i pau de Tolstoi als molt més modestos 
episodis sobre fets del XIX del nostre Joan 
Pons i Massaveu, aquest procediment ha 
estat emprat per a mostrar com destí in
dividual i peripècia collectiva són al cap 
i a la fi dues òptiques de contemplar el 
mateix fenomen. Darrerament ha aparegut 
un corrent teatral que ha modificat el su

pòsit tradicional: hom ha considerat que 
el fet històric era prou explícit en si ma
teix, que posseïa uns atractius suficients 
perquè un espectador —potser un espec
tador llargament reposat en el bany maria 
de la cultura occidental— pogués prescin
dir dels elements de ficció i interessar-se 
de manera exclusiva per la base documen
tal. Aquest fou el gènere que a la dècada 
dels 60 coneguérem amb el nom de teatre 
document i que tingué en l’alemany Peter 
Weiss el representant més divulgat: Viet
nam, La indagació, etc. Hom podria dir 
que ha estat fet un pas endavant en aques
ta direcció: de la força demostrativa del 
document en si mateix hom ha passat a la 
reflexió sobre el document, a la seva hu
manització. La diferència que existeix en
tre les obres de Peter Weiss que hem es
mentat i els muntatges històrics produïts 
pel Théàtre du Solei i 'em semblen una de
mostració del que acabem de dir: 1789 i 
1793, dos espectacles sobre dos anys clau 
de la Revolució, ens retornaren al clima 
d’uns moments històrics, i ens hi tornaren 
a través d'uns personatges que sense dei
xar d’ésser anònims recuperaven el caliu 
de llur aventura individual; la història es 
fragmentava de nou en destins personals 
sense que l'enterbolís, però, la teranyina 
de l’anècdota.

Allò que el Théàtre du Soleil havia dut a 
terme amb la història de França suggerí 
a Lluís Pasqual i a Fabià Puigserver el que 
podria ésser dut a terme a partir de la 
història de Catalunya. Des de la Guerra 
del Francès fins als dies que ens ha tocat 
de viure la nostra història és un seguit 
d’esperartces i de frustracions col·lectives, 
una dialèctica sovint cruel, amarga i con
vulsa, poques vegades joiosa, establerta 
entre els impulsos nascuts del poble i la 
llosa que sobre aquests impulsos ha mirat 
de col·locar-hi la superstructura detenidora 
del poder. Poques fites tan eloqüents per a 
il·lustrar aquest procés com la Setmana 
Tràgica, que el 1909 crispà la metròpoli 
barcelonina: la desesperació i la ira dels 
uns; la por, després el rabeig en la ven
jança, dels altres. Aquestes passions ha
vien d'ésser explicades, calia aproximar-se 
als fets que precediren i provocaren l'es
clat del 26 de juliol, seguir la trajectòria 
d'aquest esclat i apuntar de quina manera 
l'opció revolucionària trobà uns obstacles 
insuperables i acabà amb el més dolorós 
dels fracassos. I com tot això no fou un 
procés fred i ineluctable que quedà reco
llit en els documents de l'època sinó que 
foren unes hores d’angoixa, d'ímpetu, de 
coratge, d'uns homes i unes dones que vis
queren amb intensitat i desorientació. Des

Maria Llopis: «Ja hi hem anat 
dues vegades a dir que tanquessin. 
És ben clar.
La vaga és per a tothom».

«Tornem de batalles, venim de la guerra, / i ni portem armes, 
pendons ni clarins; / vençuts en la mar i vençuts en la terra, / 
som una desferra. / Duem per estela taurons i dofins.»
(Joan Maragall.)
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Fabià Puigserver 
no ha utilitzat 

l’equipament tradicional 
del teatre de l’Aliança 

i hi ha creat un espai 
escènic envolupant.

de la perspectiva que ens concedeixen els 
anys transcorreguts i, per tant, el coneixe
ment del posterior currículum de la his
tòria. podem reviure avui els fets de la 
Setmana Tràgica tot conelxent-ne el sentit 
veritable, la qual cosa, per raons d'imme- 
diatesa, no estigué a l’abast dels seus pro
tagonistes: reflexió i humanització, doncs, 
es complementen.

Lluís Pasqual ens explica al programa de 
l'espectacle —un programa modèlic— el 
mètode de treball seguit pels components 
de l'Escola de Teatre de l'Orfeó de Sants. 
Un cop decidit el tema del muntatge els 
qui hi havien de participar acudiren a la 
bibliografia essencial sobre la Setmana 
Tràgica, en particular els llibres de Josep 
Benet i Joan Connelly Ullman; a més, fo
ren encarregades a Guillem-Jordi Graells 
unes sessions d'assessorament històric. Es 
procedeix llavors a uns exercicis d’impro
visació dirigida que, degudament anotats, 
donen a Lluís Pasqual els elements per a 
fixar el text definitiu. De manera paral·lela 
hom selecciona el recull documental que 
serà posat en boca dels personatges pú
blics que el produïren, i concep l'espai 
escènic: un lloc central per als especta
dors, que es troben encerclats per les 
tarimes que seran ocupades pels actors.
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Els vestits, els atuells —en el moment de 
les barricades—, el lèxic, els gestos han 
estat acuradament seleccionats a fi d'evo
car l'ambient de l'època sense caure, tan
mateix, en el detallisme minuciós i des
orientador. Fabià Puigserver ha establert 
una gamma de tons en la qual predominen 
els blancs i els torrats clars, els quals, 
sense adonar-nos-en, ens porten a les imat
ges de les velles fotografies cremades pel 
pas del temps. Les imatges, un moment 
estàtiques, s'animen i ens permeten de pe

netrar en uns esdeveniments i uns anhels 
que sentim del tot contemporanis.
La Setmana Tràgica, com tota reconsidera
do d’un fet històric, en suposa la inter
pretació. És més, en el cas present la in
terpretació no ha estat defugida sinó que 
en bona mesura ha determinat l’estructura 
dramàtica de l'espectacle. En efecte, hom 
ha admès el protagonisme històric de la 
classe treballadora, que no solament pro
voca els esdeveniments del 1909 sinó que 
els dóna un sentit de canvi, de pas enda-

Alejandro Lerroux:
«Antes de pactar con esa chusma envilecida
por el amor al ochavo, que es quintaesencia de su regionalismo 
separatista, estoy dispuesto a rebelarme contra todo el mundo».

L; .....  ,___ i
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Escoltant el bandel capità general:
«Se suspenden temporalmente
en las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona 
las garantías expresadas en los artículos...»
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Trinitat Torra: «No en tenen prou amb 
endur-se’n els homes; han de tancar també 
les dones perquè no se senti ningú».

vant en l'evolució de la societat; si al 
capdavall aquest canvi no es consuma és 
per la Incapacitat dels partits polítics, o 
sigui, de l'estructura pública, per a apro
fitar degudament el ferment revolucionari. 
Davant aquesta incapacitat l’esclat popular 
es resol en violència, destrueix sense pers
pectiva de reconstrucció. Segons la inter
pretació de la Setmana Tràgica que Lluís 
Pasqual i els seus col·laboradors han dut 
a terme, l'opció popular i revolucionària 
veu barrada la seva sortida natural a causa 
de dos impediments insuperables: d'una 
banda, els partits catalans que es troben 
en l'oposició del règim —Maura és al po
der— són definibles, en darrera instància, 
com a burgesos i no es decideixen de 
posar-se al davant d’un moviment que 
pot posar en perill els interessos de les 
classes que representen: d’altra banda, el 
partit radical anima la causa obrera només 
fins al punt en què pot frenar el desenvo
lupament de la presa de consciència cata
lana i afavorir així, de retruc, la vella oli
garquia castellana, que subvenciona els 
líders del partit radical. El moviment sorgit 
arran del 26 de Juliol de 1909, doncs, i que 
portava en germen una revolució de signe 
obrer i nacional, manca d’uns quadres diri
gents que facin pressionar les energies 
desenrotllades en el sentit que aquestes 
mateixes energies auspiciaven.
La Setmana Tràgica havia de complir una 
altra missió abans d'endinsar-se en la in
terpretació dels fets. En un país com el 
nostre on la història, àdhuc la més recent, 
ha estat curosament difuminada i tergiver
sada, calia informar al públic actual d’allò 
que ocorregué seixanta-clnc anys enrera. 
Aquest vessant informatiu de l’espectacle 
ha estat dut a terme amb habilitat, o sigui, 
sense enfarfegaments pseudo-didàctics. La 
informació es fon amb la interpretació de

manera que els fets no se'ns apareixen 
partits de manera arbitrària, 1 en podem 
seguir l'entrellat sense perdre mai les apa
rences d’un encadenament lògic.
Lluís Pasqual ha hagut de comptar amb 
uns actors novells, alguns dels quals s'en
frontaven amb el públic per primera ve
gada, i això ha comportat algunes limita
cions. Val a dir que els mesos de treball 
metòdic esmerçats en la preparació de 
l'espectacle han permès de dar als intèr
prets un to coherent, així com de remar
car les qualitats excel·lents d'alguns. És 
indubtable que en més d'un moment el 
clima creat hauria pogut ésser molt més 
tens, però també ho és que abans de caure 
en el perill dels efectismes fàcils Lluís 
Pasqual ha preferit acollir-se a un equili
bri que dóna a l'evocació dels fets una 
tonalitat matisada. En tot cas, la interpre
tació mereix la qualificació de correcta, 
i en el cas d'alguns actors, de notable. 
La Setmana Tràgica no solament assenyala 
per al nostre teatre un camí ple de possi
bilitats, sinó que l'inicia. I juntament amb 
Alias Serrallonga, dels Joglars, se’ns apa
reix com un dels muntatges més impor
tants d'aquests darrers anys. L'audiència 
aconseguida per La Setmana Tràgica —al 
moment d'escriure aquestes ratlles, dues 
setmanes després de l'estrena, les locali
tats s'han exhaurit a cada una de les re
presentacions— és un símptoma de l'in
terès que el tema i el tractament que hom 
li ha donat han despertat en el nostre 
públic.

XAVIER FÀBREGAS

«EL MILITAR FANFARRÓ»»
DE PLAUTE
Versió lliure de Joan Castells. Grup de 
Teatre «L'Escotilló». (Vilanova i la Geltrú, 
18 de gener.)
Malgrat algunes vacil·lacions d'ordre lin
güístic —falta de concreció a l'hora d'en- 
frontar-se amb la manera de parlar deter
minada de cadascun dels personatges—, 
cal considerar força interessant aquesta 
versió de Joan Castells. L'aspecte teatral 
—d'acció, de moviment, de ritme— hi és 
aconseguit de manera plena. Joan Castells 
ha reduït l'acció de Plaute a l'esquema més 
simple bo i conservant la claredat de les 
dades que informen de les enrevessades 
situacions. Cal remarcar, a despit del re
tret amb el qual comença aquesta crònica, 
que el llenguatge n'és planer I ple de 
frases expressives, girs. sentències i re
franys; així l'obra de Plaute se'ns hl pre
senta pròxima i plena de vitalitat. Potser 
s’hi troba a faltar una intenció crítica més 
aguditzada —només s'insinua al final de 
l'espectacle—, la qual cosa fa que l'obra 
sembli un simple divertiment. «L'Escotilló» 
de Vilanova, que ja havia representat l'o
bra en una sessió de pre-estrena a Arenys 
de Mar, ha donat al text de Joan Castells 
un to de commedia dell'arte que ha posat 
més en evidència les irregularitats de la 
interpretació. Irregularitats lògiques —hl 
havia qui actuava per primera vegada— 
que es posaren més de manifest per l'alt 
grau de nerviosisme que s’apoderà dels 
actors. Força encertat, el dispositiu escè
nic assenyalava amb els colors de diverses 
cortines el lloc de l'acció. L'obra aconse
guí moments ben brillants que captaren 
l’atenció d'un públic jove I nombrós.

JOAQUIM VILA I FOLCH 
Fotos: Barceló.

LES DUES MEMÒRIES
Una de les virtuts més difícils i admira
bles de l’home és la Constància. Aquesta 
és, precisament, la virtut que més infor
ma la feina de «Les amis du cinema» 
perpinyanesos. A més de les sessions ha
bituals de cineclubs i de les sessions es
pecials de filmoteca que organitzen, a 
més de la mostra anual que presenten 
i que anomenen, amb raó, «Confronta- 
tion», ara han llançat una nova iniciativa, 
les «Rencontres», trobades amb personat
ges representatius del cinema actual. Així, 
el desembre tingué lloc una trobada amb 
André Dclvaux i la seva obra completa, 
i així també aquest febrer n'hi haurà una 
altra amb Elio Petri. Per al mes de gener 
van triar la figura de Jorge Semprún i 
un tema ben important per a nosaltres: 
«La guerre d’Espagne». Tant en la no
vel·la com en la poesia, el tema de la 
guerra civil ha estat tan emprat i de tan
tes maneres que, en la ment de molts 
creadors i intel·lectuals ha arribat a esde
venir un mite, o, més ben dit, una sèrie 
de mites. A l’historiador o a l'estudiós 
d’altres camps toca sovint la feina, de 
vegades no gaire agradable, de destruir 
els mites, o, si més no, d’interpretar-ne 
la càrrega útil, de separar-ne el gra de la 
palla. Aquesta era la intenció dels orga
nitzadors de les sessions a les quals que
dà demostrada la vigència de Terre d’Es- 
pagtie de Joris Yvens, la maduresa de 
L’Espoir, la nimietat de For whotn 
de bells tolts, la poca consistència fílmi
ca del sartrià Le Mur... i hom presentà 
Les deux mèmoires, curiós assaig de 
Semprún.
Fem servir el mot assaig perquè creiem 
que és el que més s’acosta a la intenció 
de l’autor, ja que la cinta fuig de tot 
caràcter de ficció però s'escapa també de 
la denominació «documental». La idea és 
presentar a la gent d'avui testimonis de 
les dues parts en presència, sense, però, 
oblidar d'incloure-hi alguns representants 
del present. Dirigents de totes dues ban
des, per bé que amb predomini del cos
tat republicà, exposen una visió actual 
els fets del passat. Hi ha, doncs un en- 
trecreuament entre passat i present, entre 
els uns i els altres. La versió exhibida a 
Perpinyà dura dues hores llargues de les 
sis que Semprún havia fet, i això potser 
crea uns certs desequilibris o explica al
gunes mancances. El conjunt és tanma
teix d’un interès apassionant. Confirmació 
de posicions, reafirmació d’idearis, exà
mens de consciència, autocrítiques, testi
moniatges punyents s’hi succeeixen i s'hi 
intercalen bo i constituint un material de 
reflexió pública com poques vegades hem 
vist reunit. El seu autor diu que el des
tinatari de la cinta és l’espanyol actual, 
per bé que ja sap que difícilment passarà 
en projecció normal a la Península. Tam
bé sap que la tria de personatges i tot 
el que hi diuen haurà canviat d’ací a 
pocs anys. Però ell és conseqüent a rea- 
Iitzar-lo avui. No tot hi té el mateix to, 
la mateixa alçada o la mateixa vàlua, 
però això no li lleva validesa. Per a nos
altres, potser l'únic defecte resideix en el 
fet que per a una comprensió real de les 
intencions indubtablement polítiques del 
film es necessita molta informació prèvia 
i de primera mà, la qual els joves no 
tenen perquè no poden tenir memòria 
d'allò que no han viscut.

MIQUEL PORTER
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