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TEATRE CAIALA POCS IMALAIflNGUTS
per Francesc Boada i Moret

La impressió que els qui d'alguna ma-
nera formem part del món del teatre 
català som pocs i malavinguts, ja fa 
temps que em balla pel cap. Ara, però, 
després de la lectura del llibre d’Antoni 
Bartomeus Els autors de teatre català: 
testimoni d'una marginació, aquesta im-
pressió m’ha quedat confirmada plena-
ment, i fins i tot reforçada i augmen-
tada.
El llibre té la virtut de parlar directa-
ment per boca dels autors i, en una 
segona part molt més reduïda, per boca 
de diverses persones relacionades ínti-
mament amb el teatre català. Vull dir 
que no és A. Bartomeus que interpreta 
opinions o idees d’altri sinó que trans-
criu entrevistes i enquestes passades a 
aquesta gent. Això fa que cadascú parli 
sense intermediaris —i, particularment, 
confio en la fidelitat de la transcripció 
de les diverses converses que componen 
el llibre.
Fent-ne una anàlisi superficial, però no 
tant com podria semblar-ho, ens ado-
nem d’un seguit de conflictes i de con-
tradiccions que incideixen directament 
en l’esmorteïment del fet teatral català.
En primer lloc, unes coincidències: la 
situació és anormal; l’Administració fa 
el que pot i més per tal de no deixar 
que els grups s’expressin i evolucionin 
lliurement; problemes de dedicació no 
professional o de malviure dels profes-
sionals; problemes de manca de locals 
disponibles, de manca d’empresaris, de 
manca de subvencions o simplement 
d’ajudes al teatre. Però també situació 
més o menys esperançada pel que el 
fet teatral actual té de represa i d’in-
tent de normalització després de la des-
feta de l’any 1939; coincidència en la 
valoració dels fets o de les fites impor-
tants que s’han anat assolint progressi-
vament i isoladament des de fa uns 
quinze o vint anys. Finalment, coinci-
dencia en el fet de pensar que potser 
el que més es podria retreure al teatre 
català dels darrers anys és la manca 
duna coordinació dels múltiples grups 
i/o dels estaments que han anat sorgint 
i morint, de tal manera que cadascun 
ua fet la seva via independentment del 
que feien els altres. En una paraula: 
manca d’una política teatral comuna, 
dherent i coordinada de tot el teatre 

català.O ,
e perfectament que aquesta coordína-
lo no hauria estat pas fàcil —ni ara 
mpoc no en seria, de fàcil—; tanma- 
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Fins aquí semblaria que d'allò que 
dèiem, de malavinguts, no res. Les con-
tradiccions comencen ara quan, deixant 
de banda totes aquestes coincidències, 
passa el següent: tots els estaments cri-
tiquen tots els altres dient que no estan 
prou preparats; la crítica ho diu dels 
autors, dels actors i dels directors, i 
aquests opinen que la crítica és una 
mena d’«ecos de sociedad» de l’olla tea-
tral. Els autors es queixen de no poder 
estrenar per raons diverses —algunes 
alienes, naturalment, a la voluntat de 
tothom—, però que els grups no els vo-
len —o no els demanen— les obres és 
una altra de les acusacions que surt 
amb freqüència. La crítica es carrega 
espectacles amb una tranquil·litat abso-
luta, ignorant, sovint, olímpicament la 
anormalitat de la situació, que fa que 
els grups s’han de moure en unes condi-
cions precàries a tots els nivells (natu-
ralment, això no vol dir que no s’hagin 
de constatar les deficiències i les limi-
tacions de cada espectacle, però hi ha 
moltes maneres de fer-ho, i, d'això a la 
carregada, hi ha un bon tros). I encara 
alguns crítics fan acusacions personals, 
gravíssimes en alguns casos, que no te-
nen res a veure amb l'espectacle, però 
que serveixen de base a tot un article 
valoratiu del muntatge que comenten. 
Una altra acusació que es fa és la de 
constatar en la crítica, o en alguns crí-
tics per a ser més exactes, que tots els 
judicis valoratius els posen en funció 
d’unes idees personals sobre el fet tea-
tral prescindint de la qualitat intrínse-
ca de l’espectacle que critiquen i igno-
rant, a més —i això és més greu—, que 
hi poden haver d’altres concepcions del 
teatre tan vàlides o més que la pròpia, 
per bé que els sembli estar molt segurs 
de llurs conviccions. Finalment, la dar-
rera acusació és la de formar capelletes, 
amb tot el sentit pejoratiu del mot, i 
més si pensem que la influència de la 
crítica pesa.
Aquesta darrera acusació també se sol 
fer per l’altre costat. S’ataca diversos 
grups —d'autors especialment— de for-
mar un clan que pretén ésser hegemò-
nic i així marcar les directrius que ha 
de seguir el teatre català. S’acusa els 
autors d’escriure teatre asseguts tran-
quil·lament al seu estudi, sense mantenir 
una relació directa amb els grups i ni 
tan solament amb els escenaris; fins i 
tot de no seguir de prop el fet teatral 
del país —i dels altres països. S’acusa 
els actors de falta de tècnica i d’estudi 
i de confiar massa en la intuïció: de 
manca de professionalitat, en dues pa-
raules. S’acusa els directors de copiar

fórmules foranes, buides, i de no cercar- 
ne de pròpies. S'acusen els uns als altres 
de no cercar públics nous malgrat que 
aquesta sigui la finalitat enunciada per 
tots. En fi, tothom critica tothom. Una 
mica sembla que totes les persones que 
ens movem dins el món del teatre ca-
talà, independent i professional, prete-
nem convertir-nos en el millor de tots, 
marcar les línies mestres que el teatre 
ha de seguir; en definitiva, ésser els pri-
mers. Ara bé, això que es podria fer a 
base d'una superació constant i d’un mi-
llorament en tots els aspectes de cada 
grup i de cada individu, es procura asso-
lir a còpia de carregar-se els «adversa-
ris» amb totes les armes que es tenen 
a mà.
D’acusacions encara n’hi ha més, si bé 
es busca, però em penso que ja n’hem 
exposades prous. Ben segur que totes 
tenen part de raó —unes més i d’altres 
menys, és clar-—, però, com a tais acu-
sacions, s'haurien pogut estalviar gaire-
bé totes. Parlo d’acusacions, no de críti-
ques, perquè, si bé la situació és anor-
mal —o potser precisament per això— 
i qualsevol intent és d’agrair, la crítica 
—ben entesa— és absolutament indis-
pensable. I quan dic crítica no em refe-
reixo només a la que surt impresa a la 
premsa...
Jo crec sincerament que el que es pot 
criticar de veres, amb ganes que s’hi re-
flexioni i es corregeixi de seguida, són- 
les dues coses següents:
1. Tota aquesta gent que fem teatre 
d’alguna manera, i que pretenem portar 
una línia més o menys esquerrana, no 
hem reeixit a sobreposar-nos al sistema 
competitiu imposat socialment per a as-
solir el col·laboracionisme que exigeix la 
situació per poder tirar endavant.
2. La gran dosi de «super-progressia» 
i d’esnobisme que omple els cercles tea-
trals i parateatrals esdevé una càrrega 
ben feixuga per a un desenvolupament 
normal del teatre català en les circums-
tàncies actuals. I això, per dues raons: 
la primera és que aquesta mena de gent 
ja està de tornada de tot, mentre que 
en aquest país no podem tornar de res, 
car encara no hem anat enlloc; i la se-
gona és que el treball teatral —fins i tot 
el d’investigació— en surt sovint dismi-
nuït a causa de la manca d’un veritable 
interès pel fet teatral que molts d’a-
quests nuclis demostren.
Si mai s’arriba a formar una coordina-
dora general del teatre català, el primer 
acte que haurà de fer serà una crida 
pública que digui més o menys això: 
«Deixem de tirar-nos els plats pel cap!».
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