
una sortida a l’exterior

PUBLICACIONS DE TEATRE
per Josep A. Vidal

L'activitat editorial és, pel que 
fa a la publicació de textos dra-
màtics, més aviat minsa. Però 
és precisament en funció de to-
tes les mancances que qualsevol 
aportació assoleix una més gran 
importància. Si l'acte creador 
d’escriure una obra dramàtica 
no s’acompleix del tot fins que 
arriba al públic a través de 
l’escenari, mai la producció edi-
torial no podrà ésser normal 
mentre no ho sigui la nostra 
activitat teatral. I parlo d'unes 
companyies estables, d’uns cir-
cuits prou amples i d’uns meca-
nismes de difusió que s’adiguin 
amb aquesta situació, sense 
oblidar que tota proposta dra-
màtica, com qualsevol proposta 
cultural, com qualsevol fet col- 
lectiu, és alhora una proposta 
política i que cal per tant una 
situació política que en garan-
teixi la viabilitat. No és aques-
ta certament la situació actual, 
malgrat els esforços i les darre-
res accions de la part més com-
promesa de la professió teatral.

En aquest context, la migradesa 
de les publicacions no pot sor-
prendre. En realitat, el que re? 
sulta sorprenent és llur pervi- 
vència. Amb tiratges molt re-
duïts, troben els lectors gene-
ralment entre la gent mateixa 
de teatre; llur camp de difusió 
és encara més petit que el dels 
espectacles; els resultats pura-
ment comercials que obtenen 
són sempre deficitaris.

Doncs bé, ara surt al mercat 
una nova col·lecció, Edicions Ro- 
brenyo, de «teatre de tots els 
temps». Constitueix un enriqui-
ment important. La seva apari-
ció va, però, acompanyada de 
totes les incerteses imaginables. 
A més de les dificultats que es 
deriven del panorama general 
i dc Ics ja sabudes provinents 
de l'Administració —el primer 
número. La Setmana Tràgica,
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no va ser autoritzat i ha estat 
retingut des de l’estiu passat—, 
l’equip responsable se situa al 
marge dels plantejaments co-
mercials habituals, sense comp-
tar amb un capital que ofereixi 
alguna seguretat per a l’etapa 
de llançament. És una operació 
evidentment arriscada que vol-
dríem veure reeixir.

Els primers títols publicats, a 
més de La Setmana Tràgica, són 
Dansa de la mort d’August 
Strindberg, i La mort de Dan- 
ton de Georg Büchner.

Des d’unes primeres obres en-
cara sota la influència romàn-
tica de Byron i de Schiller, 
Strindberg evolucionà fins a 
una forma dramàtica personal. 
Fou un esforç de penetració en 
la seva pròpia identitat; com 
una barrina que penetrés des 
del món exterior —és a dir, des 
de l’entorn— fins a traspassar 
les fronteres de la consciència 
i endinsar-se al món inexplorat 
del subconscient. Així el jo pro-
fund surt a l’exterior, violent, 
i desplaça o transforma la rea-
litat. Strindberg no ens mostra 
l’esforç de l’home per adaptar-
se a una realitat adversa; ens

A tfovòs de lo «historio exemplor» 
do Joana Dar*, puls carrers de 
Chicago, Bttrtoll Srecht ens parlo, 
un cop més, de les- rolaría'; d® 
producció.

Els llibres de l'Escorpí 
Teatre

el Galliner 31

mostra la irrupció violenta, tor-
rencial, del jo dins la realitat, 
omplint-ho tot, transformant-ho 
tot, i creant una realitat supe-
rior. Dansa de la mort, escrita 
l’any 1901, que reprèn en certa 
manera el tema de Fadren (1887) 
i és considerada una de les se-
ves obres cabdals, representa la 
culminació del seu període rea-
lista abans que Strindberg s’en-
dinsés en l’aventura gairebé sur-
realista dels darrers drames.

La mort de Danton és una altra 
fita essencial per al coneixe-
ment del teatre modern. Escrita 
l’any 1835, anticipant les formes 
dramàtiques de l’expressionis-
me, sense deixar, però, d’estar 
fortament arrelada al seu mo-
ment. Büchner, el jove mort a 
vint-i-quatre anys, va mostrar, 
a través de Danton i dels pei >o- 
natges del drama, tot el senti-
ment de fracàs del revolucionari 
que constata el contrast entre 
allò que ell pretenia i el que 
han fet la realitat històrica i la 
ignorància dels homes. No es 
tracta, però, d’una postura reac-

cionària. Arribat el punt en què 
allò que semblava essencial es-
devé accessori, en descobrir que 
la revolució que ha enderrocat 
el poder no era sinó el primer 
pas de l'autèntic procés revolu-
cionari, hi ha una mena d’asto-
rament total; cal replantejar-ho 
tot: tots els fets que han passat, 
àdhuc la pròpia vida, esdevenen 
accidentals. Quelcom d’incom-
prensible i terrible plana sobre 
la consciència de l’home i des-
dibuixa totalment els límits de 
la realitat històrica. En assolir 
aquesta lucidesa l’home cau en 
el buit, la seva valoració de la 
realitat ha de fer un tomb. I és 
precisament en aquest moment, 
que els esdeveniments s’ajunten 
fatalment en contra de Danton; 
la maquinària històrica posa en 
marxa els seus engranatges per 
a anihilar-lo.

Algú pot pensar que aquests tex-
tos, malgrat llur interès cultu-
ral, no responen a les exigèn-
cies del moment actual, i con-
siderar-ne, doncs, poc oportuna 
la publicació. No hem d’oblidar, 
però, que el que té el teatre de 
proposta política es troba preci-
sament en el llenguatge dramà-
tic. I és cert que tant Strind-
berg cqm Büchner obriren, en 
proporcions diferents, nous ca-
mins al teatre modern. I encara 
afegirem que tant Feliu Formo-
sa com Carme Serrallonga ens 
ofereixen, dels textos que co-
mentem, una traducció preocu-
pada bàsicament per la viabili-
tat escènica.

Un exemple molt clar del que 
diem es troba a l'obra de Ber- 
tolt Brecht que Edicions 62 ha 
publicat recentment al núm. 31 
del Galliner, Santa Joana dels 
Escorxadors, en versió de Joan 
Abellan. Aquest títol pertany a 
la fase político-didáctica dc 
Brecht, al primer momenl del 
seu activisme. Parodiant les for
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mes del teatre clàssic alemany, 
concretament Die Jimgfrau von 
Orleans de Schiller, i el Faust 
de Goethe, Brecht penetra en 
les estructures de poder i les 
manipulacions ideològiques de 
la societat capitalista, fent ser-
vir com a anècdota una vaga 
als escorxadors de Chicago i les 
intervencions d’una jove mili-
tant de l'Exèrcit de Salvació, 
Joana Dark, la qual després de 
les seves incursions als baixos 
fons arribarà a comprendre i 
acceptar les raons del radicalis-
me marxista. En el seu darrer 
missatge als oprimits diu: «Per-
què no hi ha cap més recurs 
que la violència per sobreviure 
on regna la violència». Malgrat 
que és una obra volgudament 
política, hom no pot deixar de 
considerar que per a l’especta-
dor d’avui la denúncia resulta 
potser excessivament elemental; 
però no per això deixa de ser 
vàlida, perquè, com dèiem 
abans, tota la força li ve preci-
sament de la seva estructura, 
és a dir, de la seva voluntat dc 
trobar la definició d’unes for-
mes dramàtiques que, contrapo-
sades a les del teatre burgès, 
serveixin per a transmetre uns 
nous continguts i unes noves 
realitats, adreçant-se al sentit 
crític de l’espectador més que 
no pas al seu sentiment.

És per això que la publicació 
d'un text no pot donar-nos mai 
la mida exacta de la seva signi-
ficació. No vull entrar en consi-
deracions sobre l’oportunitat del 
muntatge d’obres que ja formen 
part de la història del teatre, 
però se’m fa difícil d’imaginar 
una situació de normalitat en 
la qual el públic no pugui gau-
dir de totes aquestes obres, com 
no entendria que els afeccionats 
a la música només poguessin 
accedir al coneixement, posem 
per cas, de Bach, Beethoven o 
Penderecki, a través de les par-
titures.
I en aquest punt, vull citar, ni 
que sigui com a exemple de to-
tes les nostres limitacions i ne-
cessitats, l’esforç coordinat, no 
sé si reeixit o no, de quatre 
grups de Girona per muntar 
el Macbeth de Shakespeare, fa 
poc més d’un any, en una ver-
sió molt ben resolta, des del 
punt de vista de la seva viabili-
tat escènica al moment actual, 
per Jordi Pujol Cofan, i que ha 
estat també publicada en un ti-
ratge molt curt per Edicions de 
Teatre Independent, de Girona.

JOSEP A. VIDAL

institució cabdal 
de l’autonomia

EL PARLAMENT DE CATALU-
NYA (1932-1936) de Joaquim de 
Camps i Arboix. Col·lecció «Cultu-
ra Catalana Contemporània». 
Edicions 62, Barcelona 1976.
Pa fins i tot una certa angúnia te-
nir a les mans l’obra, recentment 
editada, d’un autor a qui la mort 
ha privat del goig de veure’n exem-
plars a les llibreries, com és el cas 
d’aquesta història del nostre Parla-
ment que va escriure, amb tanta 
il·lusió com minuciositat, Joaquim 
de Camps i Arboix, traspassat e, 
gener del 75, poc més d’un any 
abans d’ésser posat el volum a la 
venda.
Deixo de banda aqueixes considera-
cions personals, motivades per l’a-
mistat que m’unia a Camps, al qual 
vaig dedicar, a les pàgines d’aquesta 
revista (març de 1975), una nota 
necrològica on referia com l’antic 
militant d’Acció Catalana que tin-
gué una destacada intervenció com 
a periodista, com a regidor i, final-
ment, com a alcalde de la seva 
Girona natal, en tornar de l’exili 
(on havia impulsat la interessant re-
vista «Quaderns» de Perpinyà), co-
mençà a escriure sobre temes jurí-
dics, agraris i de divulgació històri-
ca, cosa que li donà un gran pres-
tigi i li obrí les portes de l’Acadè-
mia de Jurisprudència i Legislació 
de Barcelona. En aquell anterior es-
crit meu al·ludia a un remarcable 
aspecte de la seva producció biblio-
gràfica, l’especialitzada a recordar 
els aspectes més apassionants dels 
inicis del nostre recobrament polí-
tic: el tancament de caixes, la So-
lidaritat Catalana, la Mancomuni-
tat... però no podia preveure que 
ara, una vegada mort, Camps i Ar-
boix ens oferiria un treball cabdal 
sobre la màxima institució de l’Es-
tatut de Catalunya: el Parlament. 
L’obra no pot ésser més oportuna 
avui que els temes relatius a la 
Segona República i a l’Autonomia, 
no sols han deixat d’ésser tabú, sinó 
que són de rabiosa actualitat pel 
fet que són contínuament suscitats 
en periòdics, conferències, debats, 
reunions de corporacions i àdhuc a 
molts carrers i places de Catalunya.
El llibre, doncs, és extremament 
útil. Serveix per a recordar, posem 
per cas, com el cèlebre Estatut d’Au-
tonomia invocat ara cada dos per 
tres pels més diversos sectors no 
fou sinó el resultat d’un regateig i, 
com a tal, una disminució sensible, 
per obra dc les Corts Constituents

Joaquim de Camps i Arboix.

espanyoles del 1931, de les aspira-
cions polítiques de Catalunya con-
cretades al text redactat a Núria, 
aprovat per la majoria dels Ajunta-
ments catalans i sotmès a un ple-
biscit de resultats impressionants. 
Hom oblida sovint, en les referèn-
cies a l’Estatut d’Autonomia, que 
el seu organisme representatiu, la 
Generalitat, es fonamentava en tres 
pilars: el President, el Consell exe-
cutiu i el Parlament, i que aquest 
darrer no era el de menor impor-
tància.
Camps analitza minuciosament la 
tasca duta a terme pel nostre cos 
legislatiu, que era competent per a 
dictar, amb plena sobirania, el rè-
gim aplicable en matèries adminis-
tratives i civils (la dubtosa interpre-
tació com a matèria de tipus social 
reservada al poder legislatiu de la 
República espanyola, de l’ordenació 
dels contractes de conreu que la 
Generalitat entenia com a pròpia del 
Dret civil, donà lloc al lamentable 
conflicte que, per l’apassionament 
de les dretes i de les esquerres, fou 
la causa remota dels successos d’oc-
tubre del 34, que potser expliquen 
la manca de la imprescindible co-
hesió espiritual que hauria permès 
a Catalunya d’afrontar W<.Alzamien-
to-» i la Revolució i mantenir el 
país «au dessus de la melée»), Tor-
nant a la legislació emanada del 
Parlament català, afegiré que l’autor 
d’aquest llibre tan útil es complau, 
com a jurista que fou, a assenyalar 
les excel·lències d’uns textos modè-
lics: els de les lleis de majoria i ha-
bilitació d’edat, de capacitat jurídica 
de la dona, de la successió intesta-
da, qualitats que no són d’estranyar, 
ja que les disposicions en qüestió 
responien, bàsicament, a projectes

formulats per la «Comissió Jurídica 
Assessora» composta per eminents 
personalitats de la jurisprudència 
catalana.
També és força suggeridora aquesta 
obra pòstuma de Joaquim de Camps 
i Arboix quan pondera, amb l’apor-
tació de dades concretes i de fets 
anecdòtics, l’encert amb què saberen 
exercir llurs càrrecs de la Cambra 
legislativa, primer Lluís Companys 
i després Joan Casanovas, i el cap-
teniment de la majoria dels dipu-
tats, persones que al cap de dos 
segles i escaig de la promulgació 
del funest Decret de Nova Planta 
tornaven a estar capacitades per a 
la formació de les lleis de Catalu-
nya. I dic «de la majoria» perquè 
gairebé fou unànime l’esperit de 
col·laboració en aquella gran tasca. 
Hi hagué alguna taca negra, com 
ara l’actuació dels socialistes Esta- 
nislau Ruiz i Ponsetí i Joan Fron- 
josà, que sovint es comportaren com 
els «jabalíes» de les Corts republi-
canes; la retirada del Parlament, al 
començament del 34, de la minoria 
de la Lliga, els directius de la qual 
obraren moguts pel despit d’una 
derrota electoral; determinades in-
tervencions del regionalista Lluís 
Duran i Ventosa, molt més modera-
des de to que no les dels socialistes 
esmentats però no menys feridores 
per la seva intenció (algú digué que 
al Parlament, on cadascú defensava, 
a la seva manera, la causa de Cata-
lunya, Duran cregué trobar-se, en-
cara, a l’Ajuntament barceloní on 
havia hagut de combatre els enemics 
d’aquella, representats pels tèrbols 
lerrouxistes). Una honorable excep-
ció calia fer en favor del regiona-
lista Abadal, que donà mostres d’u-
na dignitat i d’un coratge personals 
que Camps i Arboix consigna amb 
tota l’estima que aquell polític es 
mereixia, consideració que —també 
és just consignar-ho— li mostraren 
la majoria dels diputats i d’una ma-
nera especial el president Casanovas. 
El text d’aquest treball de Joaquim 
de Camps, encertadament il·lustrat, 
encara resulta més valuós pel fet 
que exposa els antecedents de la 
constitució del règim autonòmic, les 
llistes dels governs de la Generalitat 
del desembre del 32 al juliol del 36, 
el projecte de l’Estatut de Núria, 
l’articulat de l’Estatut que aprovaren 
les Corts dc la República i el con-
tingut de! que se’n digué, amb una 
impropietat que fautor també re-
marca, Estatut Interior de Catalu-
nya — ENRIC JARDt.
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