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Introducció

L'estudi de la dramatúrgia en els currículums acadèmics convencionals ha es-

devingut, moltes vegades, subsidiari d'altres matèries, però en el grau de Llen-

gua i Literatura Catalanes de la Universitat Oberta de Catalunya la comple-

mentarietat entre l'assignatura Teatre català i La representació teatral permet

d'abordar la importància i la projecció cada cop més rellevants de les arts escè-

niques en la societat actual.

L'objectiu principal de l'assignatura Teatre català és la lectura aprofundida d'un

seguit d'obres essencials del teatre en llengua catalana del darrer segle i mig,

que pivoti en les reflexions i les propostes de diferents especialistes reconeguts

en la matèria: Ramon Bacardit, Francesc Foguet i Boreu, Enric Gallén, Miquel

M. Gibert, Jordi Lladó i Vilaseca i Xavier Serrat i Brustenga. No es pretén, doncs,

oferir una història del teatre a l'ús, ni una visió exhaustiva del context soci-

al, històric i cultural a l'entorn del qual s'han generat les peces i autors esco-

llits, per bé que aquests elements són apuntats i remarcats tant en els diferents

mòduls com en l'antologia d'estudis de referència que s'ofereix en el material

complementari de l'assignatura. El nombre de dramaturgs tractats s'ha limitat

a nou –Àngel Guimerà, Santiago Rusiñol, Josep Maria de Sagarra, Joan Oliver,

Salvador Espriu, Joan Brossa, Josep M. Benet i Jornet, Sergi Belbel, Jordi Galce-

ran–, amb un total de trenta-nou peces. De totes elles, trenta-dues tenen una

extensió convencional, mentre que les restants són significativament breus

per bé que presentades sota formats diversos: en aquest sentit, hem considerat

En companyia d'abisme i altres textos de Sergi Belbel com una sola obra, en tant

que conjunt de reeixits exercicis breus que responen a un programa col·lectiu.

L'arc temporal de l'assignatura abraça, doncs, des del període dominat pel fun-

dador del teatre català contemporani –Guimerà– fins a tres dels autors que so-

bresurten en l'actualitat, tots ells d'edats diferents i en plena activitat creativa

–Benet i Jornet, Belbel i Galceran.

El constrenyiment a aquestes obres i autors es justifica pel fet que hom pretén,

per damunt de tot, que l'alumne accedeixi a un corpus bàsic amb la finalitat

que pugui aplicar a posteriori el seu treball en aquest camp a altres dramaturgs

i peces no presents a l'antologia. Sense ignorar la dilatada tradició teatral que

des de l'edat mitjana i fins al segle XVIII va donar fruits ben apreciables, la

nostra llengua no assolí a l'escena d'abans del segle XIX ni la riquesa ni la con-

solidació ni el ressò de les grans literatures teatrals nacionals presents a l'edat

moderna: les de Castella, Anglaterra i França, especialment. Tampoc hem cen-

trat el punt de mira en autors del segle XIX com Josep Robrenyo o Frederic

Soler que, tot i llur alta qualitat i la considerable popularitat que obtingueren

a l'època, considerem encara precursors en tant que se situen en unes coorde-

nades essencialment locals.
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En aquest sentit, la tria d'Àngel Guimerà com a primer autor llegit es justifica

en tant que autèntic consolidador del teatre del país més enllà dels límits de

l'escena vuitcentista, tant pel que fa a la gran projecció i excel·lent recepció de

què gaudí dins i fora del país com per la pròpia ambició i qualitat estètica. En

aquesta línia de seguiment de la pròpia tradició acarada a les troballes estran-

geres de la modernitat escènica, ubiquem la figura de Rusiñol que, com Gui-

merà, apostà per la conciliació de la qualitat literària i la professionalització. La

mateixa línia, però en un context cultural ben diferent, seguirà anys després

Josep Maria de Sagarra, qui a la llum de la seva formació en el noucentisme

i en la poesia popular, obtindrà a través de diferents estratègies retòriques i

continguts diversos, el favor del públic i de l'empresariat sense trair l'ambició

estètica. És ben cert que en la trajectòria d'aquests tres grans puntals de la pri-

mera gran embranzida de l'escena catalana moderna, de molt variada i prolí-

fica producció, hi ha una desigual plasmació quant als resultats de les seves

obres, però se n'han escollit les que més concilien la definició de l'estil i el cos-

mos dramàtic propi amb l'encert escènic, o bé aquelles que s'incardinen amb

més propietat dins les coordenades internacionals de la literatura escènica.

Anys més tard, Joan Oliver volgué endegar el mateix camí de normalització

de l'escena tot renegant de la pròpia tradició, i actualitzant i posant al dia el

teatre propi, a la llum de la peça ben feta del bulevard francès o de la comèdia

psicològica. El pes de la guerra civil i la immediata postguerra amara una part

substancial de l'obra escènica d'Oliver i serà essencial en el molt reduït però

indefugible corpus teatral de Salvador Espriu que, a través de la tragèdia i el

grotesc, circumstanciarà el mite clàssic i la pròpia llengua i cultura a l'empara

dels terribles fets històrics que assotaren el país. I és també la postguerra, tant

amb el seu llast històric com en la seva renovació creativa, la que justifica la

tria del següent autor, Joan Brossa, un notable experimentador escènic que, en

el pràctic anonimat, beu de les troballes de l'avantguarda i de la pròpia tradició

popular per dreçar una vasta literatura escènica al servei del compromís cívic

amb el país, per al qual basteix un indefugible llegat de mica en mica recuperat

a l'altura que mereix.

En la dècada particularment aperturista dels seixanta, encara sota la tenalla

del franquisme, irromp l'obra de Josep M. Benet i Jornet influïda per diferents

corrents i poètiques intricades en el context internacional: és la primera baula

d'una llarga trajectòria personal que travessa la transició i es manté en una

de les etapes més dures per a la dramatúrgia literària catalana, la dècada dels

vuitanta i principis dels noranta. Durant aquests anys, el dramaturg esdevé un

dels defensors aferrissats del teatre de text en un moment en què els escenaris

professionals i institucionals de Barcelona opten en la seva pràctica majoria

per les traduccions i les produccions no textuals d'autoria col·lectiva. Benet

acabarà connectant a finals dels vuitanta amb una nova fornada de dramaturgs

que sota el signe de la postmodernitat impulsen un rebrollament del teatre

de text. Entre aquests joves, Sergi Belbel, el següent autor llegit, n'esdevindrà

un dels cultivadors característics i amb més significació fins a l'actualitat: amb

ell, una onada de nous creadors contribuiran al rellançament i a la visibilitza-
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ció de l'autoria teatral, feia poc postergada. Dins aquest clima de revisitació i

vindicació del teatre de text, un nou autor sorgirà de l'escena amateur, Jordi

Galceran, el darrer treballat i llegit a l'assignatura: l'excel·lent acollida de les

seves comèdies assoleix una multitudinària fita amb El mètode Grönholm, peça

de factura clàssica immersa en la contemporaneïtat que obté un ressò com-

parable al gran clàssic de Guimerà i de tot el teatre català, Terra baixa. Amb

l'èxit de Galceran cloem un multiforme arc que abasta des del drama rural ro-

manticorealista i la tragèdia històrica del segle XIX fins a la comèdia urbana

contemporània del segle XXI.

Tot i alguns indicis o processos importants de descentralització, el teatre català

té el centre de gravetat a l'escena de Barcelona, en tant que urbs propulsora i

centre del poder polític i econòmic, però el seu abast va més enllà de la capital

i del Principat, i traspassa, és evident, el dels nou autors ací triats. La tradició

catalana –més llunyana o més recent– necessita un procés de revisió que en

faci lluir la qualitat i la varietat, no sempre realçades: els prejudicis en tots els

sectors existeixen i es veuen desmentits quan els directors han dut a l'escena,

amb bon reconeixement, obres poc representades o gairebé inèdites, tant dels

autors aquí estudiats –com per exemple En Pólvora de Guimerà– com d'altres

no recollits en aquests mòduls –Ignasi Iglésias amb La barca nova o Ambrosi

Carrión amb La dama de Reus, posem per cas. Quant a autors vivents podríem

remarcar, en el mateix sentit, el bon ressò de peces de Rodolf Sirera –El verí del

teatre– o de Lluïsa Cunillé –Barcelona, mapa d'ombres i Après-moi, le déluge–, per

bé que aquests autors que a vegades aconsegueixen saltar les fronteres del país

amb bon ressò, discorren encara en bona part, en els marges.

Davant d'aquesta realitat, caldria considerar com a primer pas imprescindible

el coneixement d'aquells creadors teatrals que en llarga perspectiva han estat

els més beneïts alhora pel públic, l'acadèmia o pel sector productiu del gènere

mateix, en una línia propera al concepte de cànon que considerem represen-

tada en la tria efectuada, però que en cap moment es pretén definitiva. Ara

mateix comptem arreu dels Països Catalans amb una ampla nòmina d'autores i

autors que, amb els resultats desiguals que hom vulgui admetre, contribueixen

a corroborar la vitalitat del gènere que ha patit i pateix, com pocs, els condici-

onaments minoritzadors que tenallen la nostra llengua i literatura, molts dels

quals de caire econòmic. Començar, doncs, per l'estudi dels més consagrats i

els menys perifèrics és una opció útil per a endinsar-se més endavant en un

coneixement més complet i aprofundit del panorama de conjunt.

Essent com és el teatre un art caracteritzat per la polifonia de signes i de codis,

aquest curs pretén posar uns fonaments, dins el conjunt d'autors i peces esco-

llides, que no sols permetin estudiar l'evolució del nostre teatre contemporani

a través de les dècades, sinó oferir una gamma prou rica quant als gèneres,

les modalitats i la relació de la literatura teatral amb l'estricta escena. Dins de

l'atenció preferent i central a la lectura, el curs no ha bandejat, com dèiem, la

importància dels factors contextuals i del pensament teòric dels autors quan

aquest ha estat o és tan estimable com les seves peces, exercici més justificat
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encara en la lectura dels dramaturgs i comediògrafs desapareguts. Així s'explica

que en autors prolífics com Guimerà, Rusiñol, Oliver o Sagarra s'hagi recor-

regut a una periodització mínima que en facilités una visió completa, enllà

de l'atenció preferent a les obres. Un primer cas a banda és el de Brossa, de

qui s'ha considerat tant la importància de les seves aportacions "postliteràries"

amb el que això exigeix d'aparell referencial indispensable, com la de les peces

més convencionals; i un segon cas encara és el de Sergi Belbel, en tant que la

seva tasca com a director i experimentador en formats diversos sovint iguala

i condiciona la faceta literària strictu sensu. Per contra, aquesta periodització

i contextualització extraordinàries han estat omeses en els treballs sobre els

dramaturgs més pròpiament literats com Josep M. Benet o Jordi Galceran o en

autors la producció dramàtica dels quals és escassa, com és el cas d'Espriu.

Esperem que la matèria infongui en els estudiants de Llengua i Literatura Ca-

talanes de la UOC el gust per la lectura teatral, exercici que vindiquem com a

necessari complement de la representació. El teatre català va assolint, cada cop

més, la seva pròpia marca singular, delimitant-ne la personalitat més enllà,

fins i tot, de la pròpia llengua que usa. Aquesta assignatura pretén realçar-ne

alguns dels carreus més sòlids que l'han fet possible, aquells autors i peces in-

dispensables per a entendre'n la primordial i destacada naturalesa.

Jordi Lladó i Vilaseca
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Àngel Guimerà
Ramon Bacardit

1. El context de l'obra guimeraniana

2. Entre Shakespeare i Schiller: un model de tragèdia romàntica

3. La descoberta del naturalisme i el camí cap a una visió tràgica moderna

4. La consagració definitiva. La temptació messiànica

5. Conclusions: un valor encara vigent

Mòdul didàctic 2
Santiago Rusiñol
Jordi Lladó i Vilaseca

1. El camí de l'artista cap a l'escena: formació i concepcions teatrals

2. Cap al modernisme: una escena de "delicadeses tristes"

3. Autor de moda, autor polèmic

4. Al marge del noucentisme, la pervivència d'un teatre ambiciós en un

període de crisi

5. Conclusió: l'artista modern a la recerca del públic

Mòdul didàctic 3
Josep M. de Sagarra
Miquel M. Gibert Pujol

1. Introducció

2. Un model eficaç de teatre poètic

3. El teatre sagarrià i la creació d'un públic

Mòdul didàctic 4
Joan Oliver
Miquel M. Gibert Pujol

1. Introducció

2. Per un teatre català de bulevard

3. Un teatre renovador que es va quedar a mig fer

Mòdul didàctic 5
Salvador Espriu
Jordi Lladó i Vilaseca

1. El teatre d'Espriu com a encaix d'un cosmos miticoliterari

2. A tall de conclusions: el teatre espriuà com a aportació a la dramatúrgia

èpica del segle XX

Mòdul didàctic 6
Joan Brossa
Xavier Serrat i Brustenga
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1. L'autor: formació i consolidació d'una obra

2. La poesia escènica

3. Teatre d'acció

4. Teatre literari

5. Conclusió

Mòdul didàctic 7
Josep M. Benet i Jornet
Enric Gallén

1. Una dramatúrgia en procés de revisió permanent

2. Nous reptes dramatúrgics per al segle XXI

Mòdul didàctic 8
Sergi Belbel
Francesc Foguet i Boreu

1. Qüestions prèvies: postmodernitat i praxi teatrals

2. Del cicle literari a l'exploració dels límits

3. Les relacions violentades

4. L'obertura temàtica

5. Corol·lari: les costures de la postmodernitat

Mòdul didàctic 9
Jordi Galceran
Jordi Lladó i Vilaseca

1. Una entrada fulgurant...

2. Balanç final: una flor que va fer estiu?


	Teatre català
	Crèdits
	Introducció
	Continguts


