
Encarna Sánchez i Pau Garsaball 
en el muntatge de
L'enemic del poble, d’Ibsen, 
realitzat iper Manuel Lara.

els realitzadors catalans 
despais dramàtics

Darrerament hem vist dues obres dramà-
tiques a la pantalla: El tragaluz de Buero 
Vallejo, en castellà però enregistrada a 
Barcelona a cura de Mercè Vilaret, i la 
versió catalana de L'enemic del poble de 
Henrik lbsen, dirigida pel també veterà de 
la realització dramàtica a Miramar Manuel 
Lara.
L'avinentesa d'aquestes dues adaptacions 
d'obres teatrals ens ha fet tornar a rumiar 
sobre com, d'uns anys ençà, la televisió 
desaprofita els nostres realitzadors de dra-
màtics. I això és tant per la minva dels 
espais que hi són dedicats —abans teníem 
«Teatre català» un cop per setmana— com 
per l'escàs interès que hi han dedicat més 
de quatre dirigents de Miramar els darrers 
temps.

L'obra d’Ibsen, potser una mica anacrònica 
escènicament, però que, malgrat ¡'obligada 
reducció, manté molts aspectes que la fan 
digna d’una revisió seriosa, ens ha resti-
tuït l'apreciat director d'espais dramàtics 
Manuel Lara. Durant un parell d'anys, Lara 
havia estat ocupat en d'altres feines «me-
nors» dins la televisió: recordem el recent 
«Passem-ho bé», dedicat a l’esbarjo i a 
l’espectacle. Tanmateix, és prou palès que 
Lara és un home cultivat, apassionat per 
I adaptació i la realització d'espais dramà-
tics: ]¡ recordem treballs tan excel·lents 

com El quadre d’Eugène lonesco, Maqui-
llatge i, sobretot, dins «Taller de comè-
dies», aquella magnífica Violeta de Jo-
sep M. Carandell, el personatge principal 
de la qual era una noia que, integrada en 
una companyia de comediants en temps 
de la Revolució francesa, es feia passar 
per home i interpretava papers femenins 
quan encara no eren admeses les dones 
artistes, si més no en certs teatres poc 
o molt dependents de l’Església. Encara 
tinc molt present la gran interpretació de 
Magüi Mira al moment que Violeta se sap 
estimada pel marquès, però sense saber 
si ell li ha descobert l’autèntica personali-
tat femenina. I aquella escena es devia gai-
rebé en tot a la subtilesa del realitzador, 
Manuel Lara: aconseguí l'atmosfera adient, 
mitjançant l’adequada valoració dels objec-
tes i de la llum, i amb una planificació 
exemplar, i a més a més tragué el màxim 
partit dels actors, dirigits amb mà segura. 
Doncs a desgrat de tot això, i de tantes 
altres coses que no em cabrien en aquest 
comentari, TVE s'ha permès mantenir Lara 
allunyat de la seva feina. Sortosament ara 
l’hem retrobat, i ens ha tornat a demos-
trar la seva eficiència, malgrat les tristes 
i habituals limitacions que pateix —i que 
no sabem quant temps encara ha de pa-
tir— el nostre capítol d’espais dramàtics 
en català, un capítol que ens cal fomentar 

i fer créixer tant com puguem, atès el 
paper primordial que té en el camí de la 
normalització de la nostra llengua i de 
la nostra cultura dins la televisió.
Lara ens donà la mesura del seu talent en 
presentar-nos aquesta obra que, estrenada 
el 1882 amb el títol de Folkefiende, fou 
discutida i engegà polèmiques per la pre-
gona sàtira que representa contra la hipo-
cresia d’una petita ciutat de província que 
viu sobretot del seu freqüentat balneari; 
un ardit metge, que en denunciarà la con-
taminació de les aigües, finalment restarà 
aïllat dins la seva honestedat.
La llàstima, és clar, fou que la pobresa de 
l’ambientació i el poc encert d'alguns dels 
principals intèrprets en deslluïssin l’adap- 
tació. Tot amb tot, Lara menà les imatges 
amb tota cura i obtingué seqüències real-
ment esplèndides.
Fem vots, doncs, perquè Manuel Lara torni 
definitivament a la direcció d'espais dra-
màtics, un lloc que sense cap dubte me-
reix.
I, pel que fa a El tragaluz, una de les 
millors realitzacions que hem vist a Mercè 
Vilaret, també massa temps allunyada de 
la direcció dels espais dramàtics, em plau-
rà de parlar-vos-en més endavant.

JOAN F. DE LASA

[289] 97


