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Aproximació al tema d'aquesta investigació 

La tesi doctoral que presentem está dedicada a elaborar un estudi de la represa 

teatral produída a Catalunya durant els anys cinquanta, sorgida des de les aules 

universitáries i específícament de dos coMectius, l'Agrupació de Teatre Experimental i 

el Teatre Viu, ambdós grups sorgits amb voluntat de renovar el panorama teatral 

barceloní de postguerra. 

E l nostre estudi es centrará sobretot en analitzar el Teatre Viu, una agrupació 

escénica de carácter experimental i amateur que sorgí a Barcelona durant la segona 

meitat deis anys cinquanta i que després d'una serie de transformacions, de tipus 

conceptual, estructural i organitzatiu, va desaparéixer ais inicis de la década deis 

seixanta, donant pas a noves formulacions escéniques que sorgien amb for9a i reberen el 

nom genéric de "teatre independent",' denominació que s'estengué en el teatre cátala i 

espanyol durant els anys seixanta i setanta, i que en bona part foren hereues de l'esperit 

innovador que impregna de dalt a baix la concepció escénica d'aquests grups 

universitaris. 

Els primers intents de renovació de l'escena catalana de postguerra es produiren 

cap a fináis deis anys quaranta, amb l'aparició de diverses agrupacions de teatre de 

cambra en Uengua castellana que oferien en sessions úniques alguns deis textos 

' Sobre l'origen d'aquest terme tan utilitzat i, al mateix temps, poc conegut, vegi's: José Marial, El Teatro 
Independiente, Ediciones Alpe (Col. Nuestra expresión), Buenos Aires, 1955. L'autor estableix una 
profiínda diferencia entre teatre experimental i teatre independent en afirmar el següent: «Es frecuente oír 
llamar a los teatros independientes -y una crítica bastante desinteresada de nuestra historia dramática así 
les denomina a diario- "teatros experimentales". Naturalmente, los teatros independientes no son teatros 
experimentales aunque su planteamiento general de búsqueda y estudios les lleve en ocasiones a realizar 
experiencias, muchas de ellas incorporadas más tarde a la práctica general de nuestra escena.», (p. 189) 
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dramátics mes importants i reveladors del segle XX. La representació d'aquestes obres 

esdevingueren veritables cárregues de profunditat que per la seva propia idiosincrasia 

minoritaria, no alteraren en res el rumb de les coses a un país que es trobava sota la 

dictadura del General Franco, que imposava amb má de ferro els drets de conquesta 

aconseguits mitjan9ant la guerra. El teatre en llengua catalana quedava restringit a 

pregones recuperacions de signe folklóric, i a l'aparició i consolidació d'un teatre 

comercial sorgit a l'entom de l'emblemática figura de Josep María de Sagarra qué, 

malgrat els intents per crear un teatre de caire existencialista (La fortuna de Silvia, 

1947), acaba exercint com a referent d'ima línia teatral oficialista de caire popular que 

es mostrava totalment incapa9 d'iniciar el procés de renovació de les arts escéniques a 

Catalimya. 

Malgrat tot, és de justicia assenyalar que durant aquests anys aparegueren 

temptatives digníssimes que intentaren recuperar el teatre representat en llengua 

catalana, com els espectacles organitzats peí Foment de l'Espectacle Selecte i Teatre 

Associació (FESTA), o, la aparició de la Companyia professional Maragall, que 

culmina amb la creació del Cicle de Teatre Llatí, al Teatre Romea, l'any 1958, festival 

que serví d'aparador de companyies teatrals estrangeres i de les propostes de teatre de 

cambra que restaven prácticament anónimes per la manca d'actuacions publiques. 

L'aportació del Teatre Viu a aquest procés de renovació i , mes essencialment, al 

que podríem anomenar "reftindació" del teatre cátala, fou múltiple i decisiva, donat que 

aposta per introduir a la nostra latitud teatral algunes de les troballes mes importants de 

l'escena europea de la primera meitat del segle X X , vinculant-se a una estética 

d'avantguarda i esdevenint el primer grup teatral que actuant principalment en llengua 

catalana, assumia el repte de conrear un teatre cátala partint totalment de 

rexperimentació, element que refería considerablement en integrar-se com a "secció de 
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teatre experimental" de l'Agrupació Dramática de Barcelona (ADB). Aquesta darrera 

entitat, que existí durant el període 1955-1963, constituí el primer intent serios per crear 

un veritable teatre nacional, emparant-se en la burgesia catalanista i trobant l'escalf 

d'alguns deis mes destacats intel-lectuals de postguerra que protagonitzaven l'anomenat 

"exili interior". 

L'Agrupació Dramática de Barcelona va representar per primera vegada després 

de la Guerra Civil un repertori propi i universal en Uengua catalana, malgrat les moltes 

mancances d'aquesta entitat com l'abséncia de formació deis actors i el fet d'ésser un 

coMectiu amateur que en la major part de les ocasions estava condemnat a fer 

representacions en sessions úniques, rebutjant la idea d'esdevenir un teatre professional. 

Malgrat aqüestes mancances el seu paper esdevingué central en el procés general de 

recuperado del teatre cátala durant la postguerra i el Teatre Viu, en formar-ne part, 

constitueix una part de la seva trajectória. 

En definitiva, la hipótesi que plantegem a l'inici de la nostra investigació es 

comprovar si el Teatre Viu es constituí en precedent i condició de possibilitat de la 

posterior aparició a Catalunya del Teatre Independent i si aquest fet es produí perqué 

esdevingué el primer grup teatral cátala d'avantguarda del període de postguerra 

inaugurant, per tant, un nou periode de la historia del teatre a casa nostra. 

* * * 

Les aules universitáries acompliren un paper fonamental en l'oposició al régim 

franquista propiciant l'aparidó i consolidado d'una cultura democrática i catalanista. 

Un símptoma d'aquesta oposició la simbolitzaren revistes com Curial i Hidra, en les 

quals participaren els creadors del Teatre Viu. A un nivell purament escénic el gran 
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precedent del Teatre Viu fou l'Agrupació de Teatre Experimental (ATE) sorgida a fínals 

de 1953, essent el primer gmp de teatre universitari barceloní que sorgí al marge del 

Teatro Español Universitario (TEU), i per tant desvinculat de 1'estructura cultural i 

política del régim franquista, organitzant diverses sessions publiques a diferents indrets 

de la ciutat, cercant un aixopluc altematiu al que oferien les entitats oficiáis 

imiversitáries. 

La etapa de major esplendor s'iniciá a fínals de 1957 quan el Teatre Viu es 

vincula a l'Agrupació Dramática de Barcelona (ADB), com a secció de teatre 

experimental. En aquest període fou quan aconseguí una regularítat en les 

representacions així com una certa repercussió pública en els mitjans de comunicació. 

En aquest període central de la seva trajectória s'introduiren técniques interpretativas 

com el brechtisme i els métodes naturalistes, amb voluntat d'esbrínar els nous camins 

de la mise-en-scéne, atorgant una dimensió mes sociológica que dramática a les 

sessions. En aquest període es consolida un repertori propi basat en els temes «a 

soggetto» —inspirant-se en la Commedia dell'Arte que fou un deis grans models del 

grup—, les pantomimes i els temes donats peí públic. 

La noció mateixa de representació fou modificada en el plantejament de les 

sessions del Teatre Viu, donat que les «sessions» es dividien en tres parís i no seguien 

l'estructura habitual d'una representació. E l grup definí les sessions com un 

«experíment escénic» rebutjant els plantejaments del teatre tradicional i , molt 

especialment, del teatre comercial d'aquells anys tancat a qualsevol innovació, anellat 

en els esquemes de la comedia burgesa menys exigent i a una interpretació declamatoria 

allunyada de tot realisme i versemblan9a. La renovació devia trencar amb aquests 

esquemes i cercar-ne d'altres que fossin válids per a la nova etapa que s'iniciava. 
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El Teatre Viu proposá un canvi profund en la recepció del fenomen teatral, donat 

que el públic estava cridat a ésser protagonista actiu de l'espectacle, proposant una 

mena de sociodrama. Una part de les sessions sorgí deis temes que proposava el públic 

que interpretaven els actors a partir d'improvisacions. Aquest fou el primer 

plantejament del grup i el que oferí la singularitat al Teatre Viu. La resta de la sessió la 

formaven breus escenes mimades o recreacions d'escenes quotidianes assajades 

préviament, tractats des d'una perspectiva sociológica. Técnicament és recorría a la 

Commedia dell'Arte i , concretament, a la noció de «soggetto», és a dir, la recerca d'uns 

gestos que sorgien al llarg deis assaigs i que permetien oferir uns personatges estudiats i 

mesurats, seguint un model extret de la realitat. 

La noció escénica de «situació dramática» explica amb claredat la concepció 

teatral que serví com a base del Teatre Viu. No resultava tant ímportant explicar una 

historia sencera com recrear un fragment signifícatiu de la mateixa. Hi havia una 

voluntat explícita de mostrar la realitat a través de petits retalls de vida que no 

suposaven en cap cas una narració completa sino im simple esbós, i que dins la seva 

brevetat esdevenien un genere i un recurs que pensem es pot relacionar amb el cinema 

primitiu i , en concret, amb l'anomenat cinema cómic, aquells magnífics curts que eren 

molt populars ais cinemes i que foren im altre element d'inspiració de la proposta 

escénica a nivell dramatúrgic i com a font de temes i models.^ 

L'element central de les representacions es centra a explorar les múltiples 

possibilitats que el treball de Factor oferia, retomant a plantejaments que rebutjaven, a 

priori, la tradició del teatre literari occidental, anant cap una recerca on Tactor esdevenia 

('. 

^ Podem establir una vinculació entre el repertori creat peí Teatre Viu i els petits esquetxos filmats per 
Adriá Gual per ais Espectacles i Audicions Graner, el 1904 i que es visionaven a la Sala Mercé, espai 
reformat i decorat per Antoni Gaudí. En relació a aqüestes filmacions vegi's: Miquel Porter, Adriá Gual i 
el cinema primitiu a Catalunya (1907-1916), Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 
1985. 
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artífex máxim de la creació escénica treballant amb totes les eines que li permetia el seu 

eos, el gest, la mímica i , fins i tot, la dicció, donat que el Teatre Viu no fou im teatre 

mut, sense páranles. Hi havia la necessitat d'investigar i experimentar una concepció 

integral del comediant que ens remet a la millor tradició del teatre popular i tenia les 

seves arrels dins la millor tradició clássica, especialment, aquella que a partir de la 

Comedia Nova grecollatina, cercava un teatre basat en l'expressió corporal i en la 

creació d'un tipología de personatges que representessin els principáis carácters de la 

societat del seu temps.̂  

El Teatre Viu proposá en l'ámbit escénic la renovació total del treball de Tactor i 

la necessitat de convertir el teatre en Uoc privilegiat de reflexió sociológica, transmutant 

parcialment el plantejament teóric del psicodrama per convertir-lo en vma primera versió 

del que seria, posteriorment, el sociodrama, un genere parateatral dedicat a mostrar a un 

públic concret les seves preocupacions, temors o esperances, fent deis actors una mena 

de mirall on es reflectia la imatge proposada peí públic, que en aquesta modalitat 

escénica ocupava el lloc reservat al dramatm-g. 

Malgrat que fou mitjan9ant un altre procediment mes espontani, la proposta del 

Teatre Viu tractava de respondre a la mateixa inquietud procedint d'ima manera simple, 

pero al mateix temps demolidora: proposá la desaparició del dramaturg, la figura 

essencial del teatre clássic en sentit aristotélic, substituít peí públic i els actors que 

seguien els seus impulsos sense remetre's a ima intenció previa, atorgant a la inspirado 

o, millor, a la improvisado el pes central de la creació. La noció de faula —fonamental 

en el teatre clássic—, fou transformada en fragment o «situado dramática», im simple 

esquema que intuía mes que mostrava. Pero el propi Estagirita havia previst la 

^ En aquest sentit creiem fonamental esmentar l'aportació de Teofrast, deixeble de Aristótil que intenta 
classificar els carácters des d'una perspectiva negativa, asocia!. Vegi's: Teofrasto, Caracteres, Editorial 
Credos S.A., (Biblioteca Básica Credos, 37), Madrid, 2000. [Introducció, traducció al castellá i notes 
d'Elisa Ruíz García.]. 
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possibilitat d'un teatre sense autor i , fins i tot, d'un teatre que imites la realitat fent 

servir només el gest o el ritme, i que tenia com a eina principal la improvisació com 

descrivia arran les seves reflexions sobre l'origen de la poesia: 

«Venint-nos, dones, la imiíació, Vharmonia i el ritme (perqué els altres metres 

és evident que son una part deis ritmes) aquells que des del comengament hi eren ben 

dotats per natura, fent avangar a poc a poc aqüestes coses, feren néixer la poesia de 
4 

llursprimeres improvisacions.». 

La supressió del dramaturg afecta al que técnicament es denomina en el 

llenguatge escénic «idea previa» de l'espectacle i , per tant, a la seva estructura básica si 

seguim els preceptes clássics que han esdevingut hegemónics des de l'Antiguitat. «Joc 

improvisat davant un públic participatiu», aquesta podría ésser una primera defínició 

d'alló que el Teatre Viu posa en escena a les darreries del anys cinquanta. Com a 

fenomen artístic naixí a un ambient cultural d'élite, universitari i iMustrat, i la seva 

propia concepció experimental, esdevingué un espai propici de formació per ais seus 

creadors. Progressivament, el Teatre Viu ana introduint métodes de treball i 

concepcions escéniques mes complexes i científiques. A la nostra análisi cercarem les 

claus estétiques per comprendre l'evolució del Teatre Viu cap una recerca cada vegada 

mes científica, mes exigent i mes rigorosa, introduint en el teatre cátala de postguerra 

una nova actitud que tenia com a eix fonamental la reflexió sociológica. 

Aquesta progressiva complexitat en els ámbits teóríc i práctic del Teatre Viu es 

degué, en bona mesura, al coneixement de la tasca duta a temie per alguns deis 

principáis creadors escénics de la primera meitat del segle X X com Max Reinhardt, Otto 

Brahm i Jacques Copeau, en els quals s'emmiralla l'experiment escénic proposat peí 

Teatre Viu. Son aquests il-lustres precedents un altre element que cal teñir present en el 

Aristótil, Poética, cap. IV, [Tradúcelo de J. Parran i Mayoral], Fundació Bemat Metge, (Escriptors 
grecs), Barcelona, 1926. 
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desenvolupament de la present investigació, que ens han de permetre clarificar i ubicar 

el paper del Teatre Viu en el context mes general de la teoria i la práctica escénica 

contemporánies. 

El darrer període del Teatre Viu es caracterítzá per la creació d'ima entitat 

anomenada Assemblea Teatre Viu, integrada per un grup d'actors vinculats a l'anteríor 

etapa sorgits de l'Agrupació Dramática de Barcelona. Aquest coMectiu deixá de 

ftmcionar al llarg de 1962, fiísionant-se amb nous projectes com el Teatre Experimental 

Cátala (TEC), amb una orientació forga diferent, que tractava d'oferir un repertorí 

d'obres dramátiques en llengua catalana i fer-les arribar arreu de Catalunya. Les 

actuacions del Teatre Viu en aquest període eliminaren les pantomimes i els temes «a 

soggetto», basant-se exclusivament en el recurs a la improvisado que fou, sens dubte, 

l'element distintiu del Teatre Viu. Un altre element important d'aquesta darrera etapa 

fou l'aparició en Tintermedi de les sessions de les prímeres actuacions publiques deis 

primers membres de la Nova Can9Ó. 

Signifícat del Teatre Viu en el context historie, cultural i teatral 

Com a precedent i model del Teatre Viu cal esmentar el canvi de mentalitat que 

per a la cultura catalana de postguerra significa l'aparició de Dau al Set com a referent i 

tendencia artística a seguir. Veurem com a un deis programes de má d'una sessió de 

Teatre Viu organitzada peí Club 49, apareixia un dibuix de Joan Pon? extret de 

l'esmentada revista i , com a les primers sessions celebrades al domicili de Josep Porter, 

hi foren presents, entre d'altres, Modest Cuixart, Joan Brossa i Antoni Tapies, 

interessats per la síntesi que representava aquest experíment escénic. Hi ha una afinitat 
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de plantejaments, especialment, en el primer periode, quan el Teatre Viu articula el seu 

discurs teóric en dur a l'escenari la noció de Vobject trouvée surrealista, utilitzant la 

improvisació com a element central de les sessions amb un Uenguatge proper a les 

avantguardes históriques. 

Una altra vinculació directa cal establir-la amb la Nova Can^ó que aparegué 

oficialment ais inicis de la década deis seixanta, pero que té un primer moment que cal 

relacionar directament amb el Teatre Viu, com es pot comprovar a la present recerca. 

Aquesta relació, no només era evident per la participació en ambdues aventures 

artístiques de Miquel Porter Moix, sino per la voluntat de tot im grup d'artistes, 

intel-lectuals o simples ciutadans de fer de la cultura catalana, de nou, una llengua d'art i 

de cultura que crees un teatre i imes canfons hic et nunc, en el moment en que realment 

resultaven imprescindibles cara al present i , sobretot, al futur. La visió i l'oportunitat 

histórica d'aquestes propostes contribiüren, juntament amb moltes altres de tipus literari 

o plástic, a aquest procés que té en l'ambient cultural generat a l'entom de la familia 

Porter Moix, un ciar exponent de com foren les iniciatíves privades, lógicament, les que 

donaren les primeres passes en aquesta recuperació d'una tradició i d'una llengua. Les 

primeres actuacions de la Nova Can^ó sorgiren de manera, mes o menys fortuita en els 

intermedis de les sessions de Teatre Viu i la seva estreta vinculació, fíns i tot, els remet 

a un origen teóric comú on ambdues experiéncies artístiques serien el resultat d'un 

mateix plantejament cultural, social i polític envers la cultura franquista. 

Finalment, podem establir ima relació com a conseqüéncia de l'aparició del 

Teatre Viu. Ens referim a l'Escola d'Art Dramátic Adriá Gual (EADAG), iniciativa que 

en certa mesura n'és l'ampliació i la continuitat del projecte. Fou en aquesta escola on 

es dugueren a la práctica moltes de les técniques, métodes i intuícions emprades peí 

Teatre Viu en el camp de la formació de Tactor i de la posada en escena. L'abast 
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d'aquest nou projecte fou molt superior peí que fa a la seva transcendencia per al 

conjunt del teatre cátala, pero pensem que hi ha ima continuitat amb els plantejaments 

anteriors. El recurs a la técnica del mim i a la pantomima tindrien a partir de la década 

deis seixanta un paper molt signifícatiu a la historia del teatre cátala de la segona meitat 

del segle X X . Companyies com Els Joglars, a la seva primera etapa, i d'altres grups 

teatrals sorgits dins l'anomenat teatre independent i al llarg de la transició democrática 

farien del treball gestual la base de la seva recerca. 

* * * 

Com a conseqüéncia d'aquest fet, la nostra investigació reivindica el paper que 

el Teatre Viu jugá en aquest ámbit particular com a peoner i introductor de corrents 

escéniques que proposaven una renovació de la técnica interpretativa a partir del gest, al 

llarg de la segona meitat del segle X X . 

Metodología i fonts 

Hem tractat d'organitzat la present recerca a partir d'una visió diacrónica i 

sincrónica deis coMectius estudiats tenint en compte, per tant, el context social, polític i 

cultural en que sorgiren, així com la trajectória escénica d'aquests grups fíxant les 

etapes de la seva existencia, les actuacions, el repertori i els métodes de treball. 

L'Agmpació de Teatre Experimental i el Teatre Viu formaren part d'un entramat 

cultural, social i polític moh mes ampli que protagonitzá la represa de la cultura 

catalana durant el franquisme. La nostra investigació, per tant, no pretén ésser només 
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una crónica del que fou i significa el Teatre Viu. Es per aquest motiu que hem tractat 

d'introduir-nos a l'época estudiada mitjaníant la lectura de Ilibres, revistes i 

publicacions del període 1956 - 1961, per tal d'establir les evidents connexions 

d'aquest coMectiu teatral universitari i amateur amb l'emergent cultura catalana deis 

anys cinquanta. Amb aquesta voluntat d'aprofundir en el període estudiat, hem 

confeccionat una cronología,^ que recull els principáis esdeveniments polítics, socials i 

culturáis succeíts a Barcelona durant aquest període. 

Hem procedit a l'estudi del Teatre Viu esbrinant quins foren els seus precedents 

immediats. En primer Uoc, ens referirem a les activitats culturáis i teatrals sorgides a la 

Universitat de Barcelona durant els anys cinquanta que son el punt de partida de la 

nostra recerca. 

* * * 

En un segon nivell del nostre análisi, hem procedit a dividir en tres etapes 

l'existéncia del Teatre Viu. En im primer moment, el grup inicia la recerca d'un 

llenguatge propi, moment en qué oferí un nombre molt limitat d'actuacions prívades al 

domicili del llibreter Josep Porter, conreant un treball basat en la improvisació i el 

psicodrama, vinculant-se a una estética d'avantguarda, recorrent a nocions com «object 

trouvée» per definir el seu projecte escénic. A aquest moment fundacional el seguiren 

dos períodes nítidament definits que configuraren l'evolució en els plantejaments i en 

les persones que protagonitzaren cadascun d'aquests moments del Teatre Viu 

' Vegeu l'apéndix documental "Cronología: La Cultura a Barcelona entre 1956 i 1961", pp.463-724. 
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Per poder desenvolupar la present investigació hem ordenat tots els materials 

relacionats directament o indirecta amb el Teatre Viu. D'una banda, per fixar la 

seqüéncia temporal de les diferents etapes de la seva existencia i , d'un altre, per establir 

la relació amb d'altres models estétics i teatrals que ens permetin observar la seva 

aportació global al teatre cátala. Hem dividit en quatre apartats les fonts de la recerca 

sobre el Teatre Viu, essencials per a desenvolupar una investigació doctoral: 

—Converses i entrevistes amb els principáis protagonistes del Teatre Viu per tal 

d'esbrinar quins foren els plantejaments teórics i els models que varen inspirar el seu 

treball. Les entrevistes mostraran com xma part molt important d'ambdós coMectius no 

es plantejá mai arribar a fer del teatre una professió i , per tant, que de la renovació del 

teatre cátala de postguerra fou protagonitzada per grups amateurs que fugien deis 

plantejaments deis teatre oficiáis i comerciáis. 

—^Recopilado de documents a l'entom de les activitats del Teatre Viu. A partir 

deis programes de má de les sessions confegits al llarg de l'existéncia d'aquesta 

agrupació teatral apareixen un seguit de textos que considerem veritables manifestos i 

mostren l'evolució en els seus plantejaments. Aquests programes per ells mateixos no 

son suficients per elaborar un treball científic, per la qual cosa comptem amb la major 

part de les actes aixecades, tant deis assaigs com de les sessions publiques que van 

d'agost de 1958 fins a maig de 1959, periode que concentra la major activitat del Teatre 

Viu peí que fa a les sessions publiques i a la seva repercussió en els medis de 

comunicado, que ens permet establir els diferents métodes de treball i l'evolució 

posterior del repertori del grup a partir de les sessions d'assaig. Els comentaris de 
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premsa han estat un altre material fonamental per esbrinar el paper del Teatre Viu en el 

context cultural i teatral d'aquells anys, que hem consultat i recopilat, per comprovar 

com la iniciativa fou valorada en el seu moment com ima proposta dinamitzadora del 

panorama teatral d'aquest periode. 

—L'análisi de les pantomimes publicades sota el títol genéric "Sis pantomimes" 

i robra breu "Els espies", que son l'únic testimoni literari del Teatre Viu, especialment 

important, per estudiar les pantomimes i veure la creació i fixació de personatges 

arquetípics, objectiu d'aquesta part de les sessions, per tal de comprovar la seva 

dimensió social i política, que pensem son fonamentals.̂  

—Consulta documental i bibliográfica dedicada a mostrar el context cultural, 

social i polític a la ciutat de Barcelona durant els anys d'existéncia del Teatre Viu 

(1956-1962), que ens ha permés conéixer amb major precisió el moment historie 

concret, tractant de potenciar la perspectiva de la represa de 1'activitat cultural en 

llengua catalana, on creiem que s'ha de situar l'aportació escénica i cultural d'aquest 

coMectiu de teatre experimental. 

Per procedir a verificar la hipótesi de treball, hem tractat de vincular el Teatre 

Viu amb moviments i grups artístics sorgits durant aquells mateixos anys i que 

utilitzaren la llengua catalana com a element de reivindicació d'una identitat negada peí 

franquisme i que aspiraven a iniciar un procés de recuperació de la cultura i de les 

Ilibertats individuáis i coMectives. 

* Ricard Salvat, Mort d'home. Editorial Molí (Raixa, 64), Palma de Mallorca, 1963. Hem reproduit a 
l'apéndix documental aquests textos fonamentals per l'estudi del Teatre Viu, pp.359-377. 
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Dins aquest context artístic i cultural pensem trobar la veritable transcendencia 

d'aquest projecte escénic totalment amateur, format per actors vocacionals i que, a partir 

de la recerca experimental, propiciaren l'aparició d'una tendencia dins el teatre cátala 

vinculat a la gestualitat de Tactor, fos mitjanfant el recurs a la pantomima, o bé emprant 

les técniques de la Commedia dell'Arte o del mim, seguint els principáis mestres 

francesos dedicats a conrear aquest genere escénic que havia estat oblidat a favor de la 

declamació decimonónica. 

A la nostra recerca tractarem de vincular el métode de treball seguit peí Teatre 

Viu amb algimes de les principáis temptatives de renovació escénica sorgides a partir de 

Timpacte que les avantguardes históriques tingueren en Tart i , mes concretament, en el 

món de les arts escéniques. Aquest procés afecta de forma molt important a la noció 

mateixa d'espectacle que durant la primera part del segle es veié sacsejat per 

aportacions tant radicáis com les propostes deis grups surrealistes i dadaistes arreu 

d'Europa, els quals destruíren totes les convencions del teatre clássic i atacaren, fins i 

tot, els principis de narrativitat i d'intel-ligibilitat, fent de la representado un acte de 

comunicado simple en el qué el contingut no perseguía cap fínalitat fora de si mateix i 

Texpressivitat de Tactor i els seus gestos i moviments adquirien tot el protagonisme. 

Com a conseqüéncia de l'evolució de la noció d'espectacle a fínals deis anys cinquanta 

aparegué ais Estats Units el Happening que transforma el concepte mateix de 

representado i obrí múltiples possibilitats a la fusió de les arts plástíques amb el món de 

les arts escéniques. 
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Objectius de la recerca 

L'objectiu d'aquesta investigació és fixar el paper jugat per aquests dos 

coMectius i , concretament, peí Teatre Viu en el conjunt del procés de renovació iniciat 

peí teatre cátala durant la postguerra espanyola i que culmina a les darreres décades del 

segle X X amb la normalització de l'escena catalana dotada d'unes institucions 

adequades per assolir els reptes de fiítiu". 

Aquest punt de partida ens ha permés comprovar com en els darrers anys de la 

década deis cinquanta, el Teatre Viu es presenta com un experiment escénic 

d'avantguarda, trencant amb l'empobrit clima cultural de postguerra i iniciant un procés 

que lenta pero fermament ana quallant a les següents generacions d'actors, dramaturgs i 

directors teatrals. La importancia real del Teatre Viu creiem que está avalada, en bona 

part, pels currículums professionals i académics deis seus creadors, pero, també per la 

vinculació amb institucions tan significatives com la Universitat de Barcelona i 

l'Agrupació Dramática de Barcelona i , de forma intensa pero menys directa, amb 

moviments i coMectius tan destacats com ara la Nova Can9Ó, el Club 49, la Biblioteca 

Alemanya, Els Joglars, i artistes i intel-lectuals com Alexandre Cirici i Pellicer, José 

María Valverde, Joan Brossa i María Aurelia Capmany, entre molts altres protagonistes 

de la cultura catalana del segle X X , que estigueren vinculats d'una manera o altre amb 

el grup objecte del present estudi. 

Com a experiment teatral pensem que el Teatre Viu fou la primer avantguarda 

teatral catalana de postguerra i , com a tal, introdui en el discurs escénic deis anys 

cinquanta nocions radicalment noves com foren la improvisació, la técnica del 

psicodrama i els models d'interpretado i posada en escena a partir deis esquemes de la 

pantomima o de la Commedia dell'Arte. En vav segon moment, el Teatre Viu també 
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introduí técniques o métodes com el brechtisme que marcaren el desenvolupament de 

l'escena catalana a la década següent, concretament a partir de 1962, amb la creació 

d'espectacles molt mes polititzats en im context social i económic substancialment 

diferent. Un deis elements mes simptomátics d'aquest plantejament innovador fou que 

les representacions del Teatre Viu eren considerades "sessions" en les quals el paper del 

públic esdevenia determinant peí seu propi desenvolupament, proposant una experiencia 

nova que obria perspectives sociológiques i pedagógiques a l'espectacle teatral. 

L'aparició del Teatre Viu coincidí amb l'inici d'ima nova etapa socio-económica 

del franquisme, amb l'aprovació de l'anomenat «Plan de Estabilizacióm>, l'any 1959, 

que significa l'aproximació de l'economia espanyola al model europeu, que tot just 

fundava, a fináis deis anys cinquanta, la Comunitat Económica Europea, com un acord 

exclusivament comercial, pero amb la íntima esperan9a que seria el desUorigador del 

perpetu conflicte franc-alemany i , per tant, rinici d'un període de convivencia i de 

coMaboració entre paisos i cultures histórícament enfrontades. Aquest fet, així, com 

l'aclaparadora presencia histórica de la tensió entre blocs antagónics l'anomenada 

«Guerra Freda», amplifícats per uns mitjans de comunicació de masses controlats 

ideológicament, penetraren en el discurs del Teatre Viu a través de la creació de 

pantomimes de profunda lectura sociológica i que, en moltes ocasions, substituíren les 

páranles, Uavors, prohibides, per expressar sentiments compartits per actors i públic. 

Pensem que el nostre primer deure com a investigadors del fenomen artístic i , 

concretament, dins el camp de la historia de les arts escéniques, ha de teñir com a 

premissa rescatar la memoria deis artistes, grups i tendéncies teatrals que son 

absolutament fonamentals per explicar la situació actual del teatre a Catalunya. Molts 

d'aquests creadors han estat malauradament oblidats i ignorats en la valoració de la 

represa cultural viscuda a partir deis anys cinquanta, el moment historie que propicia 
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raparició de múltiples iniciatives en Uengua catalana, on creiem que el teatre va jugar 

un paper de primera línia en els camps de la investigació, la renovació i adopció de nous 

métodes de concebre la nova cultura catalana que emergía malgrat les moltes tanques 

imposades per la dictadura. 

Actualment, entre les moltes opinions i declaracions sobre el teatre cátala es 

tendeix a situar, cada vegada mes, el naixement del teatre cátala contemporani l'any 

1976, arran la fundació del Teatre Lliure, produít en un moment clau de la historia 

recent que coincidía amb el canvi de régim polític a Espanya, generalitzant-se 

progressivament el convenciment que el teatre anterior, és a dir, l'escrit, interpretat, 

dirigit i produít durant el régim franquista no tenia ni la qualitat ni el risc estétic, ni la 

voluntat política que assolí el teatre en el període democrátic. 

Aquest oblit no permet adomar-nos del lent i feixuc procés de normalització de 

l'escena catalana iniciat a la década deis anys cinquanta, a partir de les propostes de 

coMectius escénics sorgits a l'ombra del teatre oficial i de carácter marcadament polític, 

com el Grupo Gil Vicente i La Pipironda; en aquest mateix moment historie d'altres 

grups reivindicaven un teatre en Uengua catalana, digne i allunyat deis subproductes 

comerciáis, com el conreat per l'Agrupació Dramática de Barcelona i , evidentment, peí 

Teatre Viu, els quals varen conrear un teatre que experimentava amb les noves corrents 

de l'art dramátic tractant d'oferir un teatre ne consonancia amb la societat a la que 

pertanyia, Uuitant contra unes institucions culturáis reaccionáries i posant les bases d'un 

teatre adult, lliure i democrátic. 

Amb la perspectiva histórica que ens atorga el nou segle, pensem que cal posar 

les coses fínalment en el seu Uoc, relativitzant l'esclat eufóric de la transició 

democrática i observant com per produir-se l'eclosió del actual teatre, i 

fonamentalment d'institucions com per exemple el Teatre Lliure o el Teatre Nacional de 
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Catalunya, o l'éxit de grans companyies com poden ser actualment Comediants o la 

Fura deis Baus —per citar exemples coneguts del nostre teatre actual—, fou important 

el treball fose i previ que va anar incorporant els nous llenguatges de l'art dramátic, 

creant im repertori d'espectacles en llengua catalana i acostant-se a la realitat histórica 

de Catalvmya. No cal oblidar el paper que les subvencions han jugat en el 

desenvolupament del teatre a partir de la década deis vuitanta que ha convertit el teatre 

en tm sector important dins el món de la ctiltura com a disciplina de prestigi mes enllá 

deis Paísos Catalans. 

Volem constatar com el Teatre Viu esdevingué un precedent directe d'aquesta 

eclosió que abasta altres disciplines artístiques per la seva voluntat d'ésser un teatre 

d'avantguarda, en un context historie en que aqüestes actituds havien estat liquidades, 

utilitzant actituds i nocions teatrals plenament contemporánies, assolint im paper 

renovador que compartí amb d'altres propostes generacionals, Uuitant per superar el 

clima polític, económic i social que imposava la dictadura franquista, amb les eines de 

la creació pura, sense molts deis artifícis posteriors. 

Volem demostrar amb la present recerca com el Teatre Viu trenca amb els 

paradigmes escénics vigents a la postguerra, iniciant im procés de creació basat en la 

investigació i rexperimentació que conduí a moltes de les troballes teatrals posteriors, 

en concret, dins el teatre independent que assumí moltes de les troballes d'aquesta 

primera renovació escénica. És, per tant, una tasca urgent revisar la historia del nostre 

teatre del segle X X per veure com l'oblit s'ha instal-lat com a métode, incitant al 

desconeixement de la nostra propia historia cultural i escénica, privant-nos de models 

que encara avui poden ésser útils en la práctica i la teoria escéniques, malgrat que s'hagi 

obviat la seva existencia. 
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Creiem, dones, que l'estudi del Teatre Viu i de l'Agrupació Teatre 

Experimental, que la precedí, ens ha de pemietre verificar i valorar la seva aportació a 

les arts escéniques a Catalunya sota el régim franquista, en pie període de represa de la 

cultura catalana i , al mateix temps, el seu paper en la introdúcelo d'uns métodes, 

estratégies i plantejaments que acostaven la pregona realitat del teatre cátala a una 

dimensió propia, mes contemporánia i universal, donant un prímer pas per assolir la 

normalització, creixement i consolidado del fenomen teatral a casa nostra. 





CAPÍTOL I 
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CONTEXT HISTÓRIC, SOCIAL I CULTURAL 

1.1. CONTEXT mSTÓRIC 

1.1.1. El Mercat Comú Europeu 

A l llarg deis anys cinquanta assistim a la confíguració d'un panorama 

internacional abocat de pie cap a la globalització, grácies a la consolidació i progressiu 

creixement deis mitjans de comunicació de masses que esdevindrien un deis principáis 

exponents de la cultura de l'oci, que creiem fou conseqüéncia directa de tot aquest 

procés que naixia en aquest període historie. 

L'Europa de postguerra estava dividida en paísos de l'órbita soviética, uns pocs 

paísos neutrals i en democrácies pariamentaries, aliades deis Estats Units. Una bona part 

d'aquests darrers Estats conformaren la naixent Comunitat Económica Europea, en un 

context de fort i sostingut creixement económic i tecnológic. Pero el comú denominador 

de la situació geopolítica del vell continent durant els anys cinquanta fou el temor 

davant l'amenaía d'un nou conflicte bél-lic de conseqüéncies apocalíptiques. 

Espanya, a partir d'aquesta década, es vincula política i económicament amb els 

paísos occidentals malgrat no poder establir cap deis grans compromisos assolits entre 

ells per la manca de garanties democrátiques del régim del General Franco, que tot just 

el 26 de setembre de 1953, s'incorporava a l'anomenat bloc occidental amb la signatura 

de l'anomenat Convenio defensivo amb els Estats Units que donava pas a una 

coMaboració en el camp militar que, mes tard, s'ampliaría a temes económics, 

esdevenint el final de l'aillament internacional d'Espanya. Aquest era oficial des de la 

década deis quaranta arran, primer, de la conferencia de Postdam (2 d'agost de 1945) i , 

posteriorment, essent exclosa de la naixent Organització de les Nacions Unides (ONU), 
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que el condemnava com a régim feixista, acordant la retirada deis ambaixadors i 

adoptant sancions económiques contra Espanya, que suposaven raíUament i la 

condemna a l'autarquia. 

L'aparició de renovades iniciatives artístiques, a partir d'aproximadament el 

1955, entre les quals cal incloure el Teatre Viu, significa una primera glopada d'aire 

frese després deis llargs anys d'aíUament, introduint técniques, temes i models que 

pertanyien a aquest nou periode d'obertura cap a 1'exterior, en im context económic i 

social que estava en un moment clau de la seva transformado. 

Deu anys després del final de la Segona Guerra Mundial encara eren ben visibles 

arreu d'Europa la destrucció produída peí conflicte, essent els anys cinquanta un període 

eminentment de reconstrucció i de canvis profunds a tots els nivells. E l panorama 

polític internacional estava dominat per l'escenari de la "Guerra Freda" i , a nivell 

estrictament europeu, per la fundació de la Comunitat Económica Europea (CEE), amb 

la signatura del Tractat de Roma que entra en vigor el 31 de desembre de 1958.̂  

Aquest és im moment historie decisiu peí replantejament que a tots nivells 

significa la creació del Mercat Comú Europeu i per 1'enorme transcendencia que assolí 

en les décades següents com a factor fonamental d'estabilitat, de creixement económic i 

de punt final de les tensions i conflictes intereuropeus. Hi ha una evident sintonía entre 

els canvis produíts a l'economia i a la societat espanyola, i aquest magne projecte 

supranacíonal, que serviría per acabar amb la Uarga Uista de greuges territorials i 

' L'anomenat Tractat de Roma, es signa el 25 de mar9 de 1957 per part de Bélgica, Franfa, Holanda, 
Italia, Luxemburg i la República Federal d'Alemanya. Es creaven dues organitzacions: la Comunitat 
Económica Europea (CEE) i la Comunitat Europea d'Energia Atómica (EURATOM), que venien a 
culminar el procés iniciat el 18 d'abril de 1951, amb la creació de la Comunitat Europea del Carbó i 
I'Acer (CECA), que posava fí a la histórica rivalitat francoalemanya, iniciant un període de coMaboració 
entre ambdós paísos i posant les bases de la futura Unió Europea. 
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d'episodis bél-lics que havien assolat cíclicament el vell continent fins l'esclat de la 

Segona Guerra Mundial.^ 

Aquest procés d'obertura pensem que és fonamental per explicar com alguns 

joves estudiants universitaris catalans, especialment, de la generació que ens ocupa al 

llarg de la present investigació, varen poder accedir a 1'ampliado d'estudis a les 

universitats de l'Europa occidental, foimant la nova generació de polítics, intel-lectuals i 

artistes que donarien les passes decisives en el tránsit cap a la futura democracia i 

posterior integrado d'Espanya a la Unió Europea. 

E l Mercat Comú jugá, a fínals deis anys cinquanta, un paper determinant en el 

canvi d'orientado de la política económica espanyola que tractá d'imitar les mesures 

económiques d'aquests paísos, creant l'anomenat "Plan de Estabilización Económica", 

de 1959, mirant d'ímitar la seva forma de vida que era vista des d'Espanya com a 

paradigma ínabastable, donat l'abisme industrial i tecnológic que separava a la societat 

espanyola de postguerra de les principáis potencies occidentals com Fran9a o 

Anglaterra. 

L'any 1965, Alberto UUastres (1914-2001), Ministre de Comer9 des de 1957, 

fou nomenat ambaixador d'Espanya davant el Mercat Comú, acomplint aquesta tasca 

fíns el 1976, moment en que s'inicia la Transició democrática. Tres anys abans d'aquest 

nomenament, el 1962, el régim franquista havia sol-licitat ofícialment l ' inid de 

negociacions amb vistes a la futura integrado d'Espanya en aquest organisme malgrat 

els molts obstacles que la situació política imposava a l'hipotétic ingrés en aquest 

' Així ho expressava l'enginyós "Judici de l'Any" que es publicava al recull anual Cap d'Any 1958, 
Editorial Molí, (Raixa), Palma de Mallorca, desembre de 1957, pp. 13-14: «Els paísos europeus / s'aniran 
acostumant / a la idea d'ajuntar-se / per poder-se defensar, / mentre els russos, com és lógic, / desunir 
procuraran / els d'occidcnt pcrquc siguin / mes fácils de dominar.». 
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selecte club de paísos que lideraren un projecte que cinquanta anys mes tard encara es 

troba en plena procés d'execució amb successives ampliacions i difícultats de tot tipus.̂  

En algtms sectors polítics i económics hi havia l'íntima aspiració, ja en aquells 

moments, de que Espanya formaría part d'aquella Europa unida ima vegada el régim del 

general Franco fos substituít per un estat democrátic i les condicions del 

desenvolupament económic s'acomplissin. Moltes de les decisions de l'élite económica 

del franquisme tractaven d'acostar-s'hi, malgrat el nivell enrederít de l'economia i , 

sobretot, per la forta repulsa que 1'estat feixista provocava en la nova societat europea 

que precisament fugia d'un passat dominat peí totalitarísme, del qual el régim polític 

espanyol era el darrer supervivent. Per a la població espanyola aquesta fritura inclusió 

era una simple quimera donat el molt precarí nivell de vida i les condicions polítiques i 

socials deis anys cinquanta.'" 

Dos Estats que formaren el nucli original del Mercat Comú Europeu esdevenen 

particularment importants per a la present recerca: Fran9a i la República Federal 

Alemanya, veritables referents polítics, económics i cuhurals de l'época. Aquesta 

vinculació es deu, d'una banda, a factors ambientáis, com la influencia que el 

pensament d'esquerres francés tingué entre els joves intel-lectuals catalans o l'admiració 

Cap a fináis deis anys seixanta Alberto Ullastres, ambaixador davant el Mercat Comú Europeu, 
assenyalava les difícultats per a la integració d'Espanya: «El problema es económico a corto plazo, 
político, quizás a largo. Lo que le digo es que en la Comunidad Europea nadie tiene gran interés en que 
nosotros cambiemos de Régimen. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el protagonista de la 
Historia es el Tiempo; cuando llegue el momento de la total integración de España en la Comunidad 
Europea, ya veremos si existe o no algún problema político. España, ahora, tampoco podría entrar como 
miembro de pleno derecho porque los condicionamientos económicos no lo permiten. Entonces, ¿a qué 
planteamos el tema político antes de tiempo?», a Salvador Pániker, Conversaciones en Madrid, Editorial 
Kairós, (Kairós-Documento), Barcelona, 1969, p. 27. 

En relació a aquest hipotétic ingrés d'Espanya al Mercat Comú afirma Ricard Salvat: «Nosaltres de 
totes aqüestes qüestions i, en particular, de la Unió Europea ens n'adonávem ben poc. En el moment de la 
íundació de la Comunitat Económica Europea tot just havia acabat els estudis a la Universitat de 
Barcelona. Aquest moment historie em va agafar a la República Federal Alemanya (RFA), i per tant, a 
una democracia. En conseqüéncia, ho vaig viure d'una altre manera amb la profunda convicció de que tot 
aixó no anava amb nosaltres i que si es creava, finalment, la Unió Europea no hi participaria Espanya. 
Aquesta és la sensació que teníem en aquell moment, o que al menys jo tenia.». Vegi's entrevista amb 
Ricard Salvat a l'apéndix documental, p. 428. 
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de l'anomenat "miracle alemany", acompanyat de les successives onades d'immigrants 

espanyols que anaven a Alemanya fugint de la miseria i rendarreriment general del 

país; com a factors individuáis, cal explicar que Ricard Salvat i Miquel Porter, creadors 

del Teatre Viu, establiren unes relacions molt particulars amb ambdós paísos. Ricard 

Salvat, abans d'anar a principis deis anys cinquanta a Barcelona per estudiar música i 

filosofía, a la Tortosa natal llegia amb fiíiició diverses publicacions gal-Íes com Les 

Nouvelles Littéraires a la que estava subscrit, que li serviren per entrar en contacte amb 

la cultura fi-ancesa de l'época; mes tard, cap a fináis deis cinquanta, després d'obtenir la 

Llicenciatura en Filosofia a la Universitat de Barcelona, treballá en una fábrica de 

Colonia i amplia estudis de Ciéncies Teatrals i Sociología a diverses universitats 

alemanyes, vinculant-se decisivament amb el teatre i el pensament d'aquest país. D'altra 

banda, Miquel Porter contragué matrimoní, a mitjans deis cinquanta, amb la ciutadana 

francesa Guillemette Huerre, que ha estat la seva companya durant mes de quaranta 

anys, fins la seva mort, tenint sis filis i formant una familia oberta i , en molts sentits, 

modélica. La vinculació de Miquel Porter amb la realitat francesa és profunda i es 

remunta ais anys cinquanta, quan prengué com a referents i models les millors 

realitzacions teatrals i cinematográfiques gal-Íes. 

1.1.2. La Guerra Freda 

En aquest context de transformado a tots els nivells que visque Catalunya en els 

anys cinquanta, no podem oblidar la influencia deis grans fets histories succeíts a nivell 

mundial, que adquiriren una presencia aclaparadora a la societat del franquisme i es 

convertiren en una font importantíssima peí que fa ais temes i models de la cultura de 

l'época. 
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A partir del moment en qué la humanitat entra a "l'era atómica", inaugurada 

perversament amb les bombes llenfades per l'aviació nord-americana sobre les ciutats 

japoneses d'Hiroshima i Nagasaki, el 1945, el món no toma a ésser el mateix. Aquesta 

constatació es reflectí en tots els aspectes de la societat europea, espanyola i catalana, 

que poc a poc van anar aprenent a conviure amb aquesta nova situació. La victoria 

aliada a la Segona Guerra Mimdial dona com a conseqüéncia l'inici del període de la 

"Guerra Freda", amb el larvat enfrontament entre soviétics i nord-amerícans que 

marcaría bona part de la historia de la segona meitat del segle X X . ' ' 

Una de les passes mes signifícatives en aquest camí de consolidació de 

renfrontament entre blocs es produí l'any 1955, quan es crea el Pacte de Varsóvia, 

alianpa defensiva entre la Unió de Repúbliques Sociahstes Soviétiques (URSS) i els 

paísos satéMits de l'Est d'Europa, que naixia com a resposta a la creació el 1949 de 

r Organització del Tractat de 1'Atlantic Nord (OTAN), que impulsaren els nord-

amerícans amb la immediata adhesió de franceses i británics. Aquell mateix any 1955, 

la República Federal d'Alemanya entra a formar part de rAlian9a Atlántica, 

incrementant considerablement la tensió i posant fí a l'aillament de l'Alemanya 

occidental des del final de la Segona Guerra Mundial. 

Durant els anys cinquanta l'enfrontament entre nord-amerícans i soviétics 

consolidava un món dividit en dos blocs aparentment irreconciliables, coneguts 

eufemísticament en el Uenguatge períodístic com a "superpoténcies", que vivien una 

paroxística carrera armamentística, contemplant el planeta com un enorme taulell 

d'operacions estratégiques i militars i , per damunt de tot, provocant la por de quasi bé 

Entre els liibres consultats volem destacar els següents: Max BeloíF et altri. La Guerra Fria, Ediciones 
Troquel, Buenos Aires, 1966, i Donald G. Brennan (recopilador). Desarme, control de armamentos y 
seguridad nacional, SeixBarral, (Testimonio), Barcelona, 1964. 
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tothom.'̂  E l món s'estremia cada vegada que es produien nous assaigs amb armes 

atómiques, com les proves deis Estats Units a l'atol de Bikini (maig de 1956), o les 

múltiples efectuades per l'exércit soviétic, enmig d'un gran secretisme. 

L'escalada prebél-lica arriba a la máxima expressió a principis de la década deis 

seixanta amb la construcció del mur de Berlín (agost de 1961), que dividía els sectors 

occidental i oriental de la ciutat, una mostra de la ignominia a que s'havia arribat;'̂  poc 

després, durant la crisi deis míssils cubans (octubre de 1962), durant la presidencia de 

John F. Kennedy, la guerra semblava imminent i inevitable. 

La divisió d'Alemanya i , concretament, la ciutat de Berlín foren els principáis 

símbols de la Guerra Freda. S'inaugurava un periode historie que duraria quasi trenta 

anys, els que van entre la construcció i la caíguda del Mur de Berlín (1961-1989), 

moment en que la política internacional estava dominada per un escenari de tensió 

permanent, essent les negociacions sobre els caps de míssils nuclears que apuntaven 

respectivament cap a objectius de russos i nord-americans, la única possibilitat de 

redre9ar aquesta espiral. 

La Guerra Freda inspira una rica iconografía que el Teatre Viu conrea en la seva 

recerca deis arquetips contemporanis, oferint-ne una lectura fonamentalment 

Un deis moments mes difícils fou el fracás de la Comissió de Desarmament de les Nacions Unides, 
celebrada a Ginebra (Suissa), el desembre de 1957, quan l'escalada béMica prenia tons veritablenient 
dramátics, com es desprén del següent fragment d'un article de Josep Pía: «Ante una situación como la 
presente no hay más que un camino de salida: intentar una política no de desarme utópico, desorbitado, y 
por desorbitado, imposible -dados los enormes intereses en juego-, pero si un desarme paulatino, real y 
eficaz. Produce una auténtica depresión constatar que todas las llamadas realizadas a favor de los 
armamentos atómicos -realizadas incluso por eminentes hombres de ciencia, que no es necesario 
recordar- no han dado el menor resultado. Esta política de desarme es una de las pocas ilusiones generales 
que ic quedan al hombre de hoy, si es que le queda todavía esta ilusión después de tantos fracasos en este 
campo.». "El fracaso de la conferencia de desarme", a Destino, n. 1060, Barcelona, 20 de desembre de 
1957, pp, 25-27, D'una forma mes irónica ho reflexava el "Judici de l'Any"; «F.ls dos "grans" la guerra 
freda / continuaran practicant / amb el perill que l'un o l'altre / deis "grans" arribi a esclatar / i amb el seu 
pus empastifí / la innocent humanitat...», a L'Endevinaire, "Judici de l'Any" dins el volum Cap d'Any 
1957, Editorial Molí, (Raixa), Palma de Mallorca, desembre de 1956, p. 15. 
" «De l'altra banda d'Europa / alearan set pams i mig / una paret de plorera / i d'esclavatge estantis.», a 
L'Endevinaire n, "Judici de l'Any" dins el volum Cap d'Any 1963, Editorial Molí, (Raixa), Palma de 
Mallorca, 1963, p. 9 
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sociológica.''* Un context que també propicia l'aparició de les primeres organitzacions 

no govemamentals com el Consell Mundial de la Pau, de la qual Ricard Salvat fou un 

destacat activista,'^ que Iluitaven des de l'ombra i amb la rao com a única arma, per 

evitar im nou conflicte bél-lic que tots temen apocalíptic. En el món de l'art i la cultura 

hi ha evidents mostres d'aquest temor i una pel-lícula mítica d'aquesta década com El 

seté segell, d'Ingmar Bergman (1956), creiem que no pot ser compresa plenament si 

Taíllem d'aquest context. 

Les continúes cimeres entre els líders mundials per tractar la necessária 

distensió, especialment entre els soviétics i els nord-amerícans, planaven constantment 

en l'ambient polític, social i cultural d'aquests anys, essent mitjan9ant fastuoses posades 

en escena, els protagonistes absoluts deis mitjans de comunicació, en ima época 

d'espionatge que tants bons arguments fílmics, novel-lístics i teatrals varen 

proporcionar. '^ 

Pero amb el naixement de l'era atómica també s'iniciava una nova era en l'ámbit 

económic. La producció industrial i , molt especialment, el sector vital de l'energia, 

adoptava la central nuclear com a font energética fonamental, esdevenint infraestructura 

básica del progrés económic de les grans potencies. L'any 1954 els russos inauguraren 

la central de Obninsk, que podia generar cinc megawatts d'electricitat, sufícients per fer 

front a les necessitats energétiques d'una població d'uns cinquanta mil habitants. Dos 

anys mes tard, la inaugurado de la central nuclear anglesa de Calder Hall, iniciava tot 

un seguit d'actuacions que obrien defínitivament la perspectiva d'un ús económic de 

El Teatre Viu, en diverses pantomimes tractará directament o indirecte el tema de la Guerra Freda. 
Vegi's la pantomima Núvols espessos darmmi la frontera, a Ricard Salvat, Mort d'Home, Ed. Molí, 
(Raixa, 64), Palma de Mallorca, 1963, pp. 95-96 

Durant la década deis seixanta Ricard Salvat fou president de la secció catalana del Consell Mundial de 
la Pau, amb d'altres polítics i intel-lectuals com Jesús Rodes, Caries Carreras, Jaume Rodri i Josep Verde 
i Aldea. 

En el repertori del Teatre Viu podem citar la breu pê a Els espies, de Ricard Salvat. Vegi's, R. Salvat, 
Op. cit., pp. 75-90. [Text reproduit a l'apéndix documental pp. 359-367.]. 
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l'energia atómica, amb una mentalitat que encara no trobava cap sentit al mot ecología, 

que no s'ompliria de contingut fíns després de 1968, assolint im veritable relien polític 

en les décades fínals del segle X X . Malgrat tot, l'any 1961 es crea la Worl Wildlife 

Fundation, organització ecologista que tenia com objectiu detenir i invertir el procés de 

destrucció de la naturalesa per part de la civilització industrial. La imatge publicitaria 

d'aquest moviment fou un ós panda xinés, símbol d'aquesta naturalesa a pimt d'ésser 

destruida per la má de l'home. 

Associada amb la polarització entre el món capitalista i el món comunista, cal 

fer esment de les primeres passes en la cursa espacial que enfronta els dos blocs 

antagónics cap a fínals deis anys cinquanta. Aquest repte imaginat per visionaris com 

Julius Veme o Georges Méliés, i , com a somni possible i proper per Hergé, prenia eos 

en aquesta nova era tecnológica en la qué la Humanitat desafíava reptes abans 

inimaginables. Aquesta cursa cap a l'espai, tenia com a meta principal dipositar tm 

astronauta a la Lluna, i fou viscut pels dirigents, científícs i població d'arreu del món 

civilitzat amb un esperit, entre esportiu, tecnológic i , sobretot, com a símbol del poder a 

que havia arribat l'espécie himiana.'^ 

A grans trets cal recordar els principáis episodis d'aquesta cursa com el 

llan9ament de la ñau Sputnik I, per part deis soviétics, el 1957, el primer satél-lit en 

órbita terrestre, i comprovar com fíns el 1965, els russos lideraren la cursa, en enviar el 

primer home a l'espai, luri Gagarin, el 12 d'abril de 1961, en un vol de poc menys de 

dues hores, que demostrava a tot el món l'abast de la tecnología soviética. 

Malgrat aquests éxits, els dubtes sobre la viabilitat del régim soviétic 

comenfaven a mostrar signes ben signifícatius com foren la sol-licitud d'asil polític a 

Durant la segona meitat de la década deis cinquanta es produiren molts altres avenfos de gran 
significació com la creació de la vacuna de la póliomelitis, l'any 1955, pe! científic nord-americá Joñas 
Salk; o el descobriment de l'estructura de l'ADN, peí qual, dos deis seus descobridors, els británics Jim 
Watson i Francis Crisk, aconscguircn el Prcmi Nobel de Química, l'any 1962. 
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Franca del gran bailan Rudolf Nureiev. tot just el mateix any de Téxit de Gagarin, o la 

controversia que aixccá entre les autoritats soviétiques la concessió del Premi Nobel de 

Literatura l'any 1958 a Boris Pastemak, el célebre autor de Doctor Zhivago, que 

fínalment renuncia al guardó.'* L'órgan suprem de decisió de la Unió Soviética, el 

PCUS. assistia a una histórica sessió on el nou líder Nikita S. Khruixtxov, denunciava 

davant els dclegats del XX Congrés, celebrat el 1955, les atrocitats comeses sota el 

régim de Stalin, propugnant una apertura que mai no es produí, malgrat formular la 

doctrina de la coexistencia pacifica amb les potencies occidentals, i mes concretament, 

amb els Estats Units. 

L'éxit final de la cursa espacial fou pels nord-americans que, malgrat no ésser 

cis primers en aterrar a la Lluna, si foren els primers en envíar-hi tripulants. L'any 1962 

l'empresa AT «S: T, finanfada per l'administració nord-americana, posava en órbita el 

primer satéMit de comunicacions, el Telstar, que permetia fer arribar imatges a EE.UU. , 

des de Gran Bretanya i Fran9a, i a la inversa. Molt després, el 20 de juliol de 1969, Neil 

Armstrong i Robert Aldrin trepitjaven la térra lunar, en el mitic viatge de la ñau Apollo 

XI. Aquesta data, malgrat la seva inqüestionable relleváncia, no ha quedat fínalment 

entre les dates claus que tots els estudiants de secundaria coneixen, en un món de 

récords múltiples i successius, malgrat la seva indiscutible importancia. 

Els Estats Units multiplica la seva presencia militar i económica a tot el món, 

malgrat els impediments a una expansió total, com succeí amb l'armistici que posa fi a 

" La concessió del Premi Nobel a Pastemak i els fets que succeíren posteriorment foren ámpliament 
rccollits i comentáis per la premsa catalana de l'época que aprofitava la situació per carregar contra el 
régim soviétic mentre restava en silenci davant la situació interna. Entre aquests comentaris volem 
assenyalar el següent; «Y nos preguntamos si será posible construir una gran nación llenándola de mentes 
borrcguiles y de almas de cántaro. El fruto natural de cierto tipo de tiranías, es la degradación de! país en 
todos los campos del pensamiento y de la acción. La tiranía zarista, tan criminal y estúpida como se 
quiera, por lo menos no supo impedir un Tolstoi, un Dostoiewslcy, un Chejov, un Gorki, y otros tantos 
rebeldes que, al fin y al cabo, son —ellos y sus semejantes— los únicos honores que le quedan a la época 
de los últimos zares.», a Rosendo Llates, "Pastemak" a Re\isía, n. 343, Barcelona, 8 de novembre de 
1959, secció: "Brújula", p. 2. 



47 

la Guerra de Corea (1950-1953), dividint el país en dos estats, que representaven el 

triomf de la bipolarització del planeta. Fou l'antecedent del que passaria, dues décades 

mes tard, amb la Guerra de Vietnam (1965-1973), quan rimperialisme nord-americá va 

sofrir una severa derrota. 

D'altra banda, a la política interior de l'estat democrátic mes gran del planeta, 

existien contradiccions profundes que queden perfectament especifícades en dos fcts 

concrets: d'una banda, la censura imposada ais intel-lectuals i artistes peí Comité 

d'Activitats Contraríes a l'América del Nord, cncap9alada peí senador Joseph R. 

McCarthy, que entre 1947 i 1954, investiga i sanciona —molt sovint sense proves—, a 

individus sospitosos d'ésser espies o infiltrats comunistes, que amplia en una furibunda 

campanya anticomunista a d'altres col-lectius com el propi l'exércit deis Estáis Units i 

els prohoms de la política nord-americana. El terme maccarthisme, defínit literalment 

com a "ca9a de bruixes", mostrava la pitjor cara d'América. Entre els casos mes sonats 

citar l'execució deis esposos Rosenberg i el procés a Alger Hiss, i les severes 

investigacions entom artistes com Dalton Trumbo, Arthur Miller, Bertolt Brecht o 

Erwin Piscator, qué en foren seriosament afectáis, iniciant els dos darrers el retom a 

Europa, cercant un clima polític mes obert. L'altre gran tema d'aquests anys a l'interior 

d'Estats Units fou el racisme que es manifestava com una remora al progrés general del 

país. La segregació patida pels individus de ra9a negra, amb successives crisis i 

reformes, culminaren amb la práctica igualtat de drets entre blancs i negres promulgada 

en la Llei de Drets Civils (1964), del govem del President Lyndon B. Johnson i 

impulsada peí líder negre Martin Luther King, que quatre anys mes tard seria assassinat. 

En aquest context sorgeix una jwtent cultura de ra9a negra que en el teatre trobá la seva 

máxima expressió amb el Negro Ensemble Company." Pero la gran imatge d'aquest 

" Sobre l'aparició d'aquest coMectiu vegi's: Luis Racionero - María José Ragué-Arias, "La Negro 
Ensemble Company", a Yorick, n. 27, Barcelona, setembre de 1968. 
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període ais Estats Units fou el magnicidi del President John F. Kennedy el 22 de 

novembre de 1963, que produí una gran commoció a nivell mundial. 

La tendencia a la bípolarització es manifestá plenament en els múltiples 

conflictes i revoltes produíts en els anys cinquanta: a tall d'exemple la revolta popular 

antisoviética a Hongria (octubre de 1956) posava de manifest el fracás social del régim 

comunista;̂ " contráriament, el triomf de la revolució cubana (1956-1959), mostrava al 

món la incapacitat deis régims capitalistes per gestionar temes com la discriminació i la 

pobresa, especialment, a les colónies i ais paísos no industrialitzats deis quals el régim 

castrista esdevindria model.^' 

L'aparent equilibri de la balan9a, que tres décades després s'inclinaria cap el 

triomf absolut de les tesis keynesianes, semblava mes igualada que mai en els anys 

cinquanta, quan la capacítat d'organització i les múltiples conquestes tecnológiques 

soviétiques, admirades arreu del món, no feíen pensar que la Unió de Repúbliques 

°̂ El 23 d'octubre de 1956, mes de mig milió de manifestants varen recorrer els principáis carrers de 
Budapest exigint la marxa de les tropes russes i el retom d'Imre Nagy, dirigent comunista que havia 
demanat el retom a una democracia parlamentaria, provocant un d'aU a baix en l'estructura del régim 
prosoviétic. El moment álgid d'aquest procés fou la declarado del president Nagy a la nació del 31 
d'octubre, on proclamava la retirada d'Hongria del Pacte de Varsóvia i la declarado de neutralitat 
perpetua. Davant aquest desafíament, Hongria fou envaida per mes de 200.000 soldats i 2.000 tañes 
russos provocant una massacre i restablint l'ordre anterior, davant la passivitat deis govems occidentals 
ocupats a resoldre la crisi del Canal de Suez. Imre Nagy va desaparéixer i fou executat l'any 1958 a la 
clandestinitat. 
'̂ Com afirma Jean Fran90is Fogel: «Para el llamado Tercer Mundo, Cuba se convierte en el sueño de un 

desarrollo con el que el pueblo se identifica. Sin embargo, es en el terreno de la política exterior donde el 
castrismo marca una época. Inicialmente, el país se zafa del abrazo de uno y de otro bando en el 
enfrentamiento Este-Oeste, pero Fidel descubre, al oscilar el péndulo hacia occidente, que el precio de la 
libertad cubana es la pertenencia al bando contrario. El 26 de octubre de 1959, Fidel Castro pronuncia por 
primera vez un discurso hostil a Estados Unidos. El 26 de octubre de 1962, Nikita Kruschev, que dirige 
los destinos de la Unión Soviética, ofrece al presidente norteamericano, John Kennedy, un acuerdo sobre 
seguridad de Cuba. De un 26 de octubre a otro, del desafio lanzado por Fidel a Occidente al acuerdo 
establecido entre el Este y el Oeste sin consultar a Fidel para salvar el régimen, el castrismo pasa de un 
campo a otro en la lucha que enfrenta a las dos superpotencias. Pero por sí solo, a medio camino entre los 
dos, del 17 al 19 de abril de 1961, derrota a una fuerza de invasión desembarcada en la bahía de Cochinos 
(playa de Girón, en la terminología de La Habana), en la costa sur de la isla, que pretendía acabar con la 
revolución.», a "El castrismo: la Revolución que cumplió los cuarenta.", a VV.AA., Protagonistas del 
sigloXX, Diario El País, S.A., Madrid, 1999, p. 438. 
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Socialistes Soviétiques (URSS), s'enfonsaria tant vertiginosament i , encara mes, sense 

produir un bany de sang.̂ ^ 

1.1.3.1. Els grans conflictes deis cinquanta 

La premsa espanyola d'aquells anys feia arribar puntualment noticies deis molts 

conflictes "regionals" que es succeíen de forma vertiginosa, essent alguns d'ells molt 

intensos i d'una gran transcendencia posterior, ja que els mitjans de comimicació 

estatals, controlats peí régim, restaven obligats a guardar silenci sobre els temes mes 

pimyents de 1'Espanya de postguerra. 

Grans revistes il-lustrades com Triunfo, Destino o Sábado Gráfico, s'abocaven a 

mostrar fotografíes, analitzar el remfons ideológic i debatre apassionadament sobre 

qüestions tant dispars com la creació de la V República Francesa, la Guerra 

d'Independéncia d'Algéria, el conflicte perpetu entre árabs i israelians, —amb la crisi 

del Canal de Suez com a qüestió central—, la revolta antisoviética d'Hongria i la 

revolució cubana contra el régim de Batista, entre molts altres episodis succeíts durant 

aquells anys. 

Les valoracions i informacions que oferia la premsa espanyola de l'época eren 

quasi sempre tendencioses i responien a la crisi de valors interna, que acabava 

deformant sistemáticament tot alió que arribava de l'exterior. E l món comunista era 

presentat pels mitjans espanyols com el triomf de l'imperi del mal sobre la Terra, i 

La Unió de Repúbliques Socialistes Soviétiques (URSS), deixá d'existir el 1991, només dos anys 
després de la caiguda del Mur de Berlín. El procés de desintegració s'iniciá el 1985 amb el nomenament 
de Mijaíl Gorbachov com a Secretan General del PCUS que posa en práctica el programa de govem 
anomcnat perestroika, csfondrant-sc els fonamcnts de l'ordrc europeu sorgit de la Segona Guerra 
Mundial. Sobre aquesta qüestió vegi's: Javier Tusell, La URSS y la perestroika desde España, Instituto de 
Estudios Económicos (Tablero), Madrid, 1988. 
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l'Espanya franquista com la nació católica i "reserva espiritual de Occidente", la seva 

acérrima enemiga.̂ ^ 

1.1.3.2. L'aparició de la denominació "Tercer Món" 

Pensem que un deis grans símbols creats a les darreries deis anys cinquanta fou 

l'aparició de la terminología Tercer Món que tanta transcendencia en tots els ámbits 

adquirí al llarg de la segona meitat del segle X X . Aquesta visió vertical i dialéctica entre 

Primer i Tercer Món, en els nostres dies tracta de trobar la seva síntesi amb l'aparició 

del concepte "multiculturalisme", sorgit a principis de la década deis noranta com a 

expressió d'una nova realitat cultural que reconeix el paper del mestissatge com a forma 

artística propia deis temps d'Internet i on els nous flux d'immigració adquireixen una 

dimensió social i política ais quals cal donar resposta. 

La conferencia de Bandung (Indonesia), celebrada entre el 18 i el 24 d'abril de 

1955, convoca vint-i-nou delegacíons de paisos que havien obtingut la independencia en 

riníci del procés de descolonítzació de les potencies europees. Els paísos impulsors 

d'aquest nou fórum internacional foren l'índia, Pakistán, Birmánia, Ceilan i Indonesia. 

Es reuníren per tractar de trobar una postura comuna enfront l'imperialisme deis dos 

grans blocs antagónics, davant el neocolonialisme de caire económic i el capitalisme 

ferotge del món occidental. 

La premsa d'esquerres francesa, en comentar la celebrado de la conferencia, 

introdui el concepte de "Tercer Món", per referir-se ais paísos pobres del món, els grans 

oblidats deis processos de creixement industrial i tecnológic, on apareixen cíclicament 

Reproduím el següent acudit publicat & Destino, n. 1024, Barcelona, 23 de marf de 1957, Secció sense 
signatura "A veces pasan cosas" p. 22, que iMustra Tanimadversió contra el régim soviétic: «Cirugía tras 
el telón": —La cirugía está muy adelantada en la Unión Soviética. —¿De veras? —Seguro. En cambio, 
cosa curiosa allí no se practica la extirpación de amígdalas aquí tan frecuente. —Será porque allí está 
prohibido abrir la boca.». 
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les grans hambnmes. A partir d'aquest moment, naixia en l'opinió pública occidental la 

necessitat de fer front a aquesta situació que vivien mes de la meitat d'éssers humans 

del planeta. La globalització donava un altre pas endavant. 

1.1.3.3. La crisi del Canal de Suez 

Els mitjans de comunicació atorgaren un gran protagonisme al llarg conflicte 

árab-israeliá qué vivia, durant aquells anys, episodis transcendents en qué es dilucidava 

el control estratégic del Próxim Orient.̂ '* La fundació del modem estat d'Israel, el 1948, 

iniciava ima época de grans tensions continuades que abasten mes de cinquanta anys i 

arriben fíns a l'actualitat, essent aquest sagnant conflicte entre jueus i palestins un deis 

principáis focus de tensió del món contemporani. 

En aquest context geográfíc i polític, el 1952 un cop d'Estat incruent acabava 

amb la monarquía corrupta del reí Faruk a Egipte, proclamant-se la República. El nou 

régim estava encapfalat per una junta militar que liderava el general Naguib. El govem 

egipci del coronel Gamal Abdul Nasser, que substituí al general Naguib, com a home 

fort el 1954, aconseguí signar un tractat amb el govem británic per a l'evacuació de les 

trepes angleses del Canal de Suez que es perllongava des de 1882. Dos anys després es 

produí la nacionalització del Canal (juliol de 1956). Nasser s'enfrontá a les potencies 

occidentals, per causa deis grans interessos económics occidentals que es movien a 

l'entom de la zona, soMicitant ajut económic per a la construcció de la gran presa 

d'Asuan, infraestructura vital per al desenvolupament de la economía egipcia. La 

denegació d'aquest ajut provoca un clima de tensió enorme que culminaría el novembre 

de 1956 amb la invasió de Port Said per part de Gran Bretanya i Franfa. Poc després, el 

«El Nord d'África i Arabia /l'avesper del món será / on els europeus incautes / bones picades rebran / 
entre Nássers i fellaghas, / Burghibas i reis Faisals, /' no sabrán per on girar-se / els pobres occidentals.», a 
L'Endevinaire, "Judici de l'Any" dins el volum Cap d'Any 1958, Editorial Molí (Raixa), Palma de 
Mallorca, dcscmbrcdc 1957, p. 14. 
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propi Nasser, convertit en líder del món árab, funda una confederació de nacions amb 

Siria, que bateja amb el nom de República Árab Unida (RAU), d'efímera vida, que 

tractava de potenciar la presencia árab a la zona.̂ ^ 

La segona guerra arab-israeliana (novembre de 1956), desenvolupada en el marc 

del conflicte del Canal de Suez, suposá una aclaparant victoria de Texércit israeliá, 

encap9alat peí general Moshé Dayan que conqueri, en una operació llampec, una 

superficie de territori major al propi estat dTsrael, que es convertiria en franja de 

seguretat i , mes tard, en materia de negociació sota la fórmula "pau per territoris", que 

tampoc ha obtingut resultats válids entrat el segle XXI. 

1.1.4. La Franca de postguerra amb la guerra d'Algéria al fons 

Son aquests uns anys de fortes convulsions, especialment, a la veína i molt 

influent República Francesa, on la greu crisi política dugué, de nou, al primer pía de la 

política al general Charles de Gaulle, que apadrina i tutela la creació de la V República 

(setembre de 1958).̂ ^ De Gaulle considerat el pare de la Franga de postguerra actuá 

d'una manera ambigua, molt propera en ocasions a les formes de la dictadura. El seu 

paper clau en l'estabilitat i creixement de Franfa queda entelat per la seva actitud davant 

la temptativa de cop d'Estat anomenada "Operació Resurrecció", impulsada pels sectors 

mes nacionalistes de l'Exércit francés, el maig de 1958. 

Després de la Segona Guerra Mundial, Franga passá a ocupar un Uoc central de 

la política internacional, formant part de pie dret deis órgans supranacionals que prenien 

L'esclat d'aquest conflicte provoca un gran temor a una nova Guerra Mundial com recorda Ricard 
Salvat: «Un deis fets que mes preocupa tothom fou la crisi del Canal de Suez, que pensó vaig reflectir a la 
novel-la Animáis destructors de liéis i a la versió teatral titulada Nord Enllá. En aquells moments estávem 
aterrits davant la idea d'una nou conflicte a escala mundial.». Vegi's entrevista amb Ricard Salvat a 
l'apéndix documental, p. 428. 

Charles de Gaulle, Memorias de esperanza, (2 vols.). Editorial Taurus, Madrid, 1970. [Tradúcelo a la 
Uengua espanyola de Florentino Trapero]. 
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les decisions, com el consell de seguretat de 1'Organització de les Nacions Unides, 

rOrganització del Tractat de TAtlántic Nord (OTAN) i de l'incipient Mercat Comú 

Etu-opeu. Fran9a tractá d'assolir una veu propia en aquests organismes, una certa 

independencia malgrat estar vinculada clarament al bloc occidental. A les universitats es 

comen9ava a parlar de maoisme, de revolució, i , París, malgrat donar pas a Nova York 

com a epicentre de l'art contemporani, recobrava el vigor del pensament de les 

avantguardes i nous grups de joves estudiants creaven grupúscles cada cop mes radicáis 

i conscients de la situació política i d'injustícia social.^' 

Els grans reptes que enfronta el país veí foren la reconciliació amb Alemanya 

vinculada a la creació del Mercat Comú, l'entrada en circulació del nou franc (1955) i , 

fonamentalment, el procés de descolonització del Nord d'África i els territoris asiátics, 

que s'iniciá amb la concessió de la independencia a la Indo-xina, Marroc i Tunísia 

(1956), i tingué com a pimt culminant la Uarga crisi i la posterior guerra 

d'independencia d'Algéria.^^ 

Aquest conflicte, amb una gran repercussió mediática Uigat al procés de 

descolonització i a la resposta del Tercer Món a aquesta situació histórica, s'iniciá amb 

la revolta de Sétif (1945) i la posterior concessió de l'estatut d'Algéria atorgat peí 

govem De GauUe.̂ ^ 

E l 1954 el Front d'Alliberament Nacional exigí un estat independent, democrátic 

i social recolzat en una organització armada. L'Exércit d'Alliberament Nacional, tenia 

un programa i unes consignes ben simples: una única fmalitat, la independencia, i un 

" El paper deis joves universitaris será determinant, ja a fmals deis anys cinquanta, per a la Revolta de 
1968. Cfr: Alfred Sauvy, La rebelión de los jóvenes. Editorial Dopesa (Documento Periodístico, 26), 
Madrid, 1971. 

A fmals deis cinquanta es produeix el veritable procés de descolonització francés, malgrat els intents 
franceses per deturar-la. El 1958, el general De Gaulle proposá la creació de la Cornunité Fran9aise, 
inspirada en la Commonwealt británica, que fracassá. La primera colonia de 1'África negra en 
independitzar-se fou Guinea Conakry (1958), a la que seguiren dos anys després Burkina Faso, Camerún, 
Costa d'Ivori, Togo, Senegal, Níger, Benín, República Centrafricana, Txad, Graben i Madagascar. 
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mitjá, la violencia. A partir d'aquest moment l'increment de la tensió visque un deis 

moments culminants amb l'assalt al Palau del govem central d'Alger (maig de 1958), 

que suposá el principi de la fí del periode colonial francés. Malgrat les moltes 

resisténcies de l'exércit francés i deis sectors mes nacionalistes, el 1962 es convoca un 

referéndum que atorgá, fínalment, la independencia. Naixia la República Popular 

d'Algéria, de la qual en seria l'home fort, Ahmed Ben Bella, encapfalant un govem 

militar del Front National de Liberation, i entrant a l'órbita prosoviética per distanciar

se radicalment de la metrópoli.^° 

Tot aquests fets afectaren, sens dubte, el desenvolupament polític, social i 

cultural de la Barcelona de postguerra, dins un món cada día mes globalitzat, on la 

cultiu^a francesa esdevenia el principal model a seguir pels intel-lectuals i artistes 

catalans. Els Ilibres de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Samuel Beckett, Eugene 

lonesco, i molts d'altres creadors, esdevenien models i referents essencials de la nova 

generació de postguerra que Iluítava per canviar l'empobrida realitat espanyola i 

catalana. Aquests models foren absolutament mimetitzats, adaptats i portats a l'acció 

política clandestina per les noves generacions d'intel-lectuals catalans que s'oposaven al 

régim franquista. 

'̂ Sobre la Guerra d'Independéncia d'Algéria vegi's: Jules Roy, La Guerra de Argelia, Seix Barral 
Editores (Testimonio), Barcelona, 1961. 
'° Aquest conflicte fou portal ais escenaris per Jean Genet a la seva pefa Les paravents de la qual 
comentava Ricard Salvat el següent: «El 1961 apareixia puhWcat Les paravents, {Les paravents) [...] Al 
marge i en front del poblé dominador, els árabs representen la seva existencia. El sacrifici i la magia 
esdevenen aquí la presencia deis morts: La Boca a través de la qual el mort parla. L'escena s'omple de 
morts. Les escenes evoquen una societat grotesca de dominadors, soldats, dones de bordell, autoritats 
civils i militars. Els árabs en la seva revolta, com els negres, assumeixen la seva defensa obscena. [...] És 
evident a través deis personatges de El paravent la simpatia de Genet a favor del poblé d'Algéria 
sacrifícat i humiliat, pero la simpatia de Genet no es resol en una defensa del seu heroisme, sino en una 
mística de la seva abjecció.», a R. Salvat, El Teatre Contemporani /2. El teatre és una ética - de lonesco 
a Brecht, Edicions 62, (Llibres a l'abast, 40), Barcelona, 1966, p. 35. 
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1.1.5. L'Alemanya de Postguerra 

L'estada a Alemanya de Ricard Salvat, on treballá i estudia en diverses estades 

entre 1956 i 1962, li va permetre observar de forma privilegiada la nova Europa que 

sorgia de les cendres de la Segona Guerra Mundial, entrant en contacte amb els grans 

referents culturáis del moment. 

Pensem que cal insistir, de nou, en la importancia fonamental de les estades a 

paísos europeus, principalment Anglaterra, Fran9a i Alemanya, de la nova élite cultural 

i universitaria, d'entre fmals deis anys cinquanta i principis deis seixanta, tot just iniciat 

el període d'obertura a l'exterior del régim. D'entre la generació del "Paranimf, que 

integra en bona part el coMectiu d'estudiants vinculats entom la revista Hidra i a 

l'Agrupació de Teatre Experimental, sorgida a les darreries de 1953, una part molt 

significativa amplia els estudis a l'estranger aprofitant el final de l'aillament del régim 

franquista: Feliu Formosa, Salvador Giner, Sergi Beser, José Antonio Zabalbeascoa, 

Rafael Bertrán Montserrat, Josep Maria Carandell, en son una mostra fefaent. Hi ha, per 

tant, una claríssima influencia d'aquestes cultures foranies en les seves personáis 

concepcions literáríes, artístiques i culturáis. 

Voldríem, ara, ocupar-nos de la realitat alemanya que Ricard Salvat va conéixer 

de prímera má cap a fináis deis anys cinquanta, que fou determinant per a la seva 

formació i futur artístic i professional. La societat alemanya de postguerra visque durant 

els anys cinquanta i seixanta una enorme expansió económica que s'ha batejat com el 

"miracle alemany", on l'orguU d'un país destruít, dividit i enfonsat económicament 

després de la caiguda del nazisme i el triomf de les forces aliades, esdevenia grácies a 

l'esfor? coMectiu, només quinze anys mes tard, térra d'oportunitats per ais joves 

espanyols, portugueses i tures. 
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Les fotografíes de grups de dones i nens traient la runa deis edifícis enfonsats 

pels bombardeigs a la década deis quaranta, son un símbol d'aquest esperit que donava 

noves esperances al món. 

Una penetrant i crítica análisi d'aquesta transformació ens l'ofereix el períodista 

alemany Heinz Abosch, en el seu Uibre La Alemania sin milagro^^ publicat 

orígináríament en fi^cés, l'any 1966. Abosch tractava de desmitificar aquesta 

denominació que globahnent es refereix al creixement económic de la República 

Federal Alemanya (RFA), mentre rera el mur i el teló d'acer, s'elevava entre 

l'admiració, el secret i ramena9a d'un nou conflicte bél-Hc, la República Democrática 

Alemanya (RDA), país satéMit de la Unió Soviética. 

És aquest un període defínitivament marcat per la divisió del país i l'amargor de 

la derrota, que posa a la llum pública els camps de extermini (Judiéis de Nüremberg, 

1945) i eleva a cotes inimaginables la crueltat i ignominia del Tercer Reich. Pero, les 

tensions no havien d'acabar, i Alemanya es trobava enmig del tauler deis dos blocs 

sorgits de les cendres del nazisme. El president Truman en denunciar a la IV Assemblea 

de l 'ONU (setembre de 1949), que la U.R.S.S. posseía la bomba atómica, iniciava la 

política de blocs amb la creació, tan sois uns mesos abans, de l 'OTAN (abríl de 1949), 

inaugurant una era marcada per l'amenafa constant d'una nova guerra, que en cas de 

produir-se molt probablement seria la darrera, donat que aquest conflicte comptaria amb 

armaments nuclears de destrucció massiva. La República Federal Alemanya neix el 23 

de maig de 1949, dins aquest context históríc, com a conseqüéncia deis pactes de les 

cimeres de Yalta (Ucraína) i , fonamentalment, de Postdam (RDA). E l 1945 arribaren 

americans, russos i británics, i només acabar la guerra a Europa, Alemanya es dividía en 

quatre territoris controlats respectivament pels EE.UU., Fran9a, Anglaterra i la U.R.S.S, 

" Heinz Abosch, La Alemania sin milagro, Ed. Nova Terra (El mundo y los hombres, 18), Barcelona, 
1967, versió española d'Esteban Riambau [1*. Ed: L Allemagne sans miracle. Rene Julliard, París, 1966]. 
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amb una comandancia conjunta amb seu a Berlín. Molt rápidament els territoris que 

pertanyien a les forces aliades s'integraren en la República Federal Alemanya. Aquest 

nou estat s'incorpora —malgrat els molt recéis de Franfa— al grup de paisos aliats, 

beneficiant-se deis ajuts nord-amerícans, i protagonitzant una reconstmcció fulgurant, 

en la que el poblé alemany demostrá la seva capacitat d'organització i de treball. 

Quina fou l'Alemanya que Ricard Salvat i alguns deis seus companys d'estudis, 

com, per exemple, Salvador Giner, Feliu Formosa i Josep Maria Carandell, es van 

trobar? En primer lloc, trobaren una Alemanya dividida i consagrada a la tasca de la 

reconstmcció d'un país desfet per la guerra. El seu coneixement d'Alemanya será 

parcial donat que només van poder treballar i estudiar a la Alemanya Occidental, país 

que sota el régim del canceller Konrad Adenauer havia girat defínitivament l'esquena al 

nazisme, a partir del suport económic que signifícá el "Pía Marshall", fínanfat per 

Estats Units, que, en contrapartida, sembrá de bases militars el territorí de la RFA. 

Aquest pía, engegat el 1947 per l'administració nord-amerícana encap9alada peí 

president Harry S. Truman, que succeí a Roosevelt després de la mort d'aquest l'any 

1945, rebé el seu nom del Secretarí d'Estat nord-americá, George Marshall. Els Estats 

Units, contribuien mitjan9ant im ajut d'uns 24.000 milions de dólars, desemborsats en 

un període de quatre anys, a la reconstmcció deis p^sos aliats d'Europa. A la 

Conferencia de Londres (febrer de 1948), Alemanya fou inclosa en el pía, esdevenint la 

principal eina per frenar l'expansió del bloc comunista, que no va veure amb bons ulls 

aquest pía económic de gran abast. Uns anys mes tard, la República Federal Alemanya 

ingressá a l 'OTAN, comprometent-se a no fabricar armes nuclears, químiques i 

biológiques, a no usar la for9a per a unificar Alemanya ni a modificar les fronteres 

fíxades el 1949. L ' O T A N , per la seva part, es comprometía a reconéixer a la República 

Federal com ríinic Estat alemany Uiure, legítimament constituit i representatiu de tota 
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Alemanya. És feia una menció expressa de la situació en que es trobava la ciutat de 

Berlín, dividida en sectors, i rodejada peí territori de la República Democrática 

Alemanya. Els aliats es comprometien a mantenir la presencia de trepes al sector 

occidental de l'antiga capital d'Alemanya, atorgant tm régim especial al Berlín oest, que 

esdevindria un símbol i un referent cultural de primer ordre en les décades següents." 

A propósit de Berlín occidental escriu Abosch: «Berlín occidental reviste el mayor valor para la 
República Federal. Por su situación en territorio de Alemania Oriental, ofrece inmensas posibilidades para 
debilitar la posición de este Gobierno sirviendo de "escaparate del mundo libre", misión que ha podido 
desempeñar gracias a las enormes subvenciones que percibe y que ascienden a más de 300 millones de 
marcos anuales. Pero la existencia del Berlín occidental depende por completo de la continuación de la 
guerra fría, pues su posición es tan enorme como sería la de un campamento militar en pleno territorio 
enemigo. Toda relación política, económica y cultural ha quedado interrumpida, y hasta la leche de cada 
mañana ha de recorrer una distancia de 500 kilómetros...». {Op. cit., p. 288) 
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1.2. CONTEXT SOCIAL 

L2. L Cap a la societat de l'espectacle 

La sociología com a disciplina académica,^' va gandir dm ânt les décades deis 

anys cinquanta i deis seixanta d'un creixement i diñisió extraordináries, essent aplicats 

els seus métodes analítics a l'estudi de múltiples aspectes de la realitat humana que, a 

partir d'aquest moment historie, es succeiren en una progressió constant. L'estreta 

vinculació d'aquesta disciplina amb el pensament polític va fer que les condicions del 

seu estudi a Espanya fossin molt difícils, motiu peí qual tots aquells joves que es van 

decidir per aquesta ciencia varen teñir que fer-ho a universitats de l'estranger, on van 

poder familiaritzar-se amb conceptes i terminologies que ni tant sois eren esmentades a 

les cátedres espanyoles. 

La reflexió sociología es produí des d'ámbits molts diversos de l'art i la cultura 

de postguerra i , pensem que aquest fou un deis trets característics que permeten definir 

el plantejament teóric del Teatre Viu, donat que moltes de les seves pantomimes o, fíns i 

tot, la seva particular concepció escénica responien a la voluntat d'introduir la reflexió 

sociológica en els escenaris de l'época. No cal oblidar que Ricard Salvat, a fínals deis 

anys cinquanta, estudia Sociología a la Universitat de Colonia i , sens dubte, el 

coneixement i estudi d'aquesta disciplina es veié reflectida en el repertori del Teatre Viu 

i , al nostre entendre, li facilita la comprensió i la introducció de les técniques 

brechtianes en el teatre cátala. 

Peí que fa a la discussió previa sobre la considerado de la Sociologia com a ciencia natural o 
humanística, voldríem citar unes aclaridores consideracions del professor Salvador Giner, Sociologia, 
Ediciones Península, (Col. de Bolsillo, 128), Barcelona, 1977 [1" ed. 1969], p. 19: «Por todas estas 
razones la cuestión de si la sociología es una ciencia natural positiva o si es solamente una rama del 
humanismo o de la filosofía social se hace superflua: la sociología, como otras ciencias humanas, es una 
disciplina bidimensional, con todo el atractivo y todas las dificultades que ello entraña.». 
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Les fotografíes en blanc i negre, a tota página, amb un poder de persuasió com 

mai fíns aleshores havien gaudit, anaven conformant nous mites de tota mena. A les 

incipients pantalles de la televisió es podien veure, tranquil-lament i Uuny de tot perill, 

els grans focus de tensió béMica, en una nova dimensió de la noció d'espectacle que 

acabaria fent fortuna amb el terme "societat de l'espectacle". '̂' 

La nova societat sorgida de les cendres de la Segona Guerra Mundial comen9ava 

a ésser qüestionada en els seus fonaments per grups de joves universitaris que centraven 

l'análisi en el poder i la manipulado deis mitjans de comunicado i les relacions socials 

que aquesta situació propici ava. Entre aquests grups radicáis, cal esmentar per la seva 

lúcida visió de la societat occidental la International Situationniste, creada a l'entom de 

la revista del mateix nom, a Paris, el 1957, i que es dissolgué a principis deis anys 

setanta. 

No ens podem resistir a introduir una de les moltes reflexions que l'análisi de 

Guy Debord aixecá molts anys després. Concretament, el professor Félix de Azúa, en 

referir-se a les aportacions teóriques del cap de la Internacional Situacionista escrivia: 

«En su primer y famosísimo ensayo de 1967, titulado La sociedad del espectáculo, 

describía Debord a las naciones postindustriales como obras de arte totales en su nivel 

más bajo, es decir, como obras de entretenimiento y diversión de la calidad más baja y 

degenerada. El espectáculo que exhiben es 

El reino autocrático de la economía de mercado, una vez ha accedido al estatuto de 

soberanía irresponsable, junto con las nuevas técnicas de gobierno que acompañan a 

su reinado."»}^ 

«Toda la vida de las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se anuncia como 
una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una 
representación.», a Guy Debord, La société du spectacle, Gallimard, París, 1967. [Citem la versió en 
Uengua espanyola de Jorge Diamant: Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1974, p. 69]. 

Félix de Azúa, Diccionario de las artes. Editorial Planeta S.A., (Diccionario de autor), Barcelona, 
1995, p. 143. 



61 

Guy Debord (París, 1931-1994) teóríc social i cineasta practicament inconegut, 

que es suicida ais seixanta dos anys, és encara avui un referent del pensament crític cap 

a la cultura i la societat del capitalisme tardá.^^ Diagnostica a fínals deis anys seixanta, 

amb una clarividencia extraordinaria, el rumb que prendria la societat industrial a partir 

de la inclusió deis mitjans de comunicado de masses en la vida quotidiana i el paper 

que l i tocaría assmnir a les arts i al pensament en aquest context. La seva aportació a 

mig cami entre la teoria, la práctica artística i l'aventura revolucionaria, ha estat 

considerada una aportació clau del pensament contemporani que s'ha anat afírmant amb 

el pas de les décades. 

Els dos-cents vint-i-un aforismes que conformen la seva obra mestre 

disseccionen, ima a una, les contradiccions de les societats industrialitzades deis 

cinquanta i deis seixanta utilitzant com a centre de la seva reflexió la noció d'espectacle 

que esdevé el nucli del seu discurs.^' 

E l pensament critic de Guy Debord i de la International Situationniste han tomat 

a la llum pública en els darrers anys, reivindicats des d'instáncies molt diverses com la 

darrera resistencia a 1'incontestable triomf en els darrers anys del segle X X , del 

pensament débil, del fínal de les ideologies, de la mort de l'art i de l'eclosió del 

38 
pensament postmodem. 

Guy Debord filma La société du spectacle, versió cinematográfica del seu famós Uibre. No en 
coneixem cap projecció ni versió, malgrat que intenta de dur a la noció de muníatge la seva visió crítica 
de la societat. 
"̂̂  A tall d'cxcmplc a l'aforismc 14 cscriví: «La sociedad basada en la industria moderna no es fortuita o 
superficialmente espectacular; es fundamentalmente espectaculista. En el espectáculo —imagen de la 
economía reinante—, el fin no es nada, el desarrollo es todo. El espectáculo no quiere llegar a ninguna 
pane que no sea sí mismo.». (Cfir: G. Debord, Op. cit, p. 72). 

En aquest sentit volem recoUir les següents afirmacions de Vicente Molina Foix: «El estilo de vida libre 
situacionista, dominado por las nociones de desarraigo y desamparo, es el último grito de rcbcldia y 
socorro oído antes de la acomodada palabrería posmoderna. En su deriva vital, Debord y compañía 
abogan, como okiipas de la nocturnidad y la demasía, por abrir al tráfico andante los tejados de las 
grandes ciudades, dejar abiertos de noche, pero a oscuras, los parques y jardines, dotar a las farolas de 
interruptores para que el alumbrado sea de control público. Alterar, invertir los cauces establecido.s 
buscando un "entorno funcional fascinante" por medio de la creación de situaciones -emotivas.». V. 
Molina Foix, "La ciudad es para mí" a El País, edició de Barcelona (secció La Cultura), dimarts, 8 de 
junyde 1999, p. 66. 
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Les figures emergents deis anys cinquanta i seixanta son convertides en icones 

deis medis de comunicació de masses, obtenint així ima dimensió universal mai abans 

aconseguida, i entrant a formar part de la societat de l'espectacle contemporánia 

transformada, a partir d'aquells anys, en consumidora de líders en tots els ámbits de la 

vida. Son, entre molts d'altres, el Che Guevara, Fidel Castro, Dwight David 

Eisenhower, Richard Nixon, Mao Zedong, John F. Keimedy, Nikita Khruixtxov, 

Charles de Gaulle, l'arquebisbe Makários, el sha de Pérsia, Joan XXin, Marilyn 

Monroe, El vis Presley, Grace Kelly. Mohs d'ells assoliren el carácter d'icones del segle 

X X , transformats, especialment, a partir de les obres d'Andy Warhol, mes enllá de les 

seves ocupacions i carrees respectius, en models Pop, esdevenint amb aquest tractament 

publicitari veritables símbols d'una nova era, marcada defínitivament peí poder deis 

mitjans de comunicació i la continua transformació tecnológica que no tenien aturament 

possible.''̂  L'artista novaiorqués adoptava la postura coherent de l'artísta enfront la 

societat de l'espectacle: «Business art és l'esglaó que ve després de l'art. Vaig 

comenfar com a artista comercial i vull acabar com a business art. Després que vaig fer 

aquesta cosa anomenada art, o, com siguí que s'anomeni, vaig anar cap Q\ business art. 

Jo volia ser un businessman o un business artist. Ser bo en business és la forma mes 

fascinant d'art.».'*° 

En el mateix sentit citar l'article d'Enrique Vila-Matas "Música de Maryland para Guy Debord" a El 
País, edició de Barcelona (suplement Cataluña), dimarts, 12 de gener de 1999, p. 2, del qual en volem 
reproduir un fragment: «En la sociedad del espectáculo produjo Debord páginas de una sobria belleza que 
raras veces se encuentra hoy en día. Y no sólo de una sobria belleza sino de una intuición política muy 
alejada de todo el pensamiento intelectual revolucionario del siglo, un pensamiento que hoy es 
inofensivo, porqué está muerto.». 
'̂ Sobre el moviment Pop a Estats Units vegi's: María José Ragué, California Trip, Editorial Kairós, 

(Ensayo), Barcelona, abril de 1971. 
Citat a Pilar Parcerisas, "Walter Benjamín & Andy Warhol", article publicat al diari Avui, ("Art & Co", 

secció "Art" p. XV), Barcelona, dijous 10 d'octubre de 1996. 
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1.2.2. Davant l'Aldea global 

Son els darrers anys de la década deis cinquanta els primers moments del que, a 

la década següent, es coneixerá com l'aldea global, concepte que va obtenir un gran 

predicament i que avaníava i intuía la revolució en els ámbits de les telecomunicacions i 

la informática de fínals de segle XX, on aquesta idea esdevé, fínalment, literal i certa. 

Aquesta idea fou definida el 1962 peí pensador canadenc Marshall McLuhan,'" 

des d'una perspectiva optimista i esperanfada davant els reptes de futur, quan fomiulava 

el famós "el mitjá és el missatge", que és convertía en slogan de la nova societat. Des de 

la perspectiva del nou segle XXI, el reconeixem com un fenomen mes complex i 

relacionat, tant amb l'ecologia com a opció política, com amb la sostenibilitat com a 

opció económica.''^ Pero, el cert és que la nova perspectiva provocaría un gran debat i 

una profunda reformulació del pensament tradicional de les esquerres, que en el anys 

cinquanta no es podía encara intuir i , molt menys a la societat catalana i espanyola, 

empobrida i endarrerida tecnológicament pels anys d'aíUament. 

L'actual concepte de globalització, amb totes les contradiccions que comporta, 

pensem que no és mes que una constatado de l'evolució del món a partir deis anys 

cinquanta, moment en que apareix ja perfectament definida Tactual cultura de masses i 

el pragmatismo de les principáis opcions ideológiques. 

Un deis elements clau per explicar-nos aquesta transformació és l'aparició de la 

televisió com a símbol deis nous temps, essent l'instrument quasi defínitiu per entrar a 

Marshall McLuhan, La galaxia Gutemberg, Edicions 62 (Llibres a l'abast, 110), Barcelona, 1972 
[tradúcelo de Francesc Parcerisas]. Tanmateix vegi's l'entrevista concedida a Maria Josep Ragué, 
«Entrevista a Herbert Marshall McLuhan», a José María Gasasús, Teoria de la imagen. Editorial Salvat 
(Grandes Temas, 29), Barcdona, 1973. 

«El propio Me Luhan, el primer apologista del espectáculo, que parecía el imbécil más convencido de 
su siglo, cambió de opinión al descubrh- finalmente en 1976 que "la presión de los mass media empuja 
hacia lo irracional" y que era urgente moderar su uso. [...] Sin embargo ingratos discípulos intentan hoy 
hacemos olvidar a Me Luhan y renovar sus primeros hallazgos emprendiendo a la vez la carrera en el 
elogio mediático de todas esas libertades que podrán "escogerse" aleatoriamente dentro d̂  lo efímero. Y 
probablemente renegarán de ello más rápido que su inspirador.».A Guy Debord, Comentarios sobre la 
sociedad del espectáculo. Editorial Anagrama, S.A. (Argumentos, 112), Barcelona, 1990, p. 47. 
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la societat de la informació. En les dues darreres décades del segle X X el final de la 

Guerra Freda i el triomf de la política neoliberal, proposava el terrible disbarat d'im 

món que havia aconseguit donar per acabada la Historia, amb majúscules, com a 

concepte hegeliá,'*^ i s'endinsava postmodemament cap un fiítur en constant 

transformació tecnológica, dins la vella idea capitalista del creixement infinit, aplicant 

la constant especulació com a forma básica del lucre. 

1.2.3. La nova societat de postguerra: La societat de masses 

En els anys seixanta també es produí, en l'ámbit social, un primer esclat —si es 

vol precari—, del que s'anomená "societat de la informació", que en el cas d'Espanya 

fi-anquista podríem definir de la desinformació per causa de la censura. 

A Catalimya es comenpa, a fináis deis anys cinquanta i principis deis seixanta, a 

teoritzar sobre el fenomen de la societat de masses i el nou marc d'actituds i conjuntures 

que comportava la seva penetració en la societat catalana del moment.'*'* El professor 

Salvador Giner i de San Julián (1934), és un deis principáis i mes reconeguts sociólegs 

catalans, i en els seus anys d'universitari fou membre fundador de l'Agrupació de 

Teatre Experimental i de la revista Hidra, ambdues sorgides a la Universitat de 

Barcelona i que foren l'antecedent directe del Teatre Viu. Malgrat aquests inicis 

vinculats a l'escena el seu veritable interés académic es centra en els estudis de 

Sociologia que no s'impartien a Catalunya per evidents raons polítiques, ampliant el 

seus estudis a la Universitat de Colonia i aconseguint el títol de Doctor en Sociologia a 

la Universitat de Chicago, vinculant-se com a docent ais Estats Units, sense donar 

''̂  Francis Fukuyama, "¿El fin de la Historia?" a Claves de razón práctica, n. 1 (Secció Documentos), 
Madrid, abril de 1990, pp. 85-96 
^ Salvador Giner, La societat de masses. Natura i fundó d'una teoria, Rafael Dalmau, editor (Panorama 
actual de les idees, 6-7), Barcelona, 1961. 
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r esquena a la realitat catalana. El professor Giner, per a nosaltres és un ciar exemple 

d'aquesta nova generació d'artistes i intel-lectuals que ampliaren els seus estudis a 

l'estranger, Uuny de les moltes limitacions que es vivien a Espanya. Fou im deis primers 

en incorporar a l'ámbit de la reflexió pública catalana les teories deis principáis 

sociólegs anglosaxons i germánics, entom el nou model de societat que es crea en el 

procés de desenvolupament industrial, económic i mediátic, que s'intma anava arribant 

a Espanya. 

Giner reivindicava en aquests primers treballs de la seva dilatada trajectória 

académica,'*^ im paper determinant deis estudis sociológics en el món desenvolupat i la 

necessitat d'usar eines científiques per explicar aquests processos. Considerava com un 

deis efectes immediats associats a la societat de masses, l'aparició de la cultura 

mediática i la conseqüent revolució social i cultural que aquest fenomen comportava."^ 

Aquesta nova rao comuna, hereua d'algima forma de la rao heraclitiana, 

convertía en iguals, informativament parlant, a tipus socials molt diferents, qué fins 

aquell moment no havien tingut mai un pimt de vista comú sobre la realitat social, 

económica i cultural. A partir del moment en que la informació, reflexió i tractament 

deis temes per part d'aquests mitjans de comunicació de masses, arriba a milions de 

persones, es produí una mutació en els costums i actituds quotidianes d'enorme 

transcendencia que, en unes poques décades, transformarien els models básics de 

comportament. 

Volem citar especialment dos treballs del professor Giner publicats en els anys seixanta: Historia del 
pemamiento social. Editorial Ariel (Ariel Sociología), Barcelona, 1967 i Sociología, Edicions 62 (Llibres 
a l'Abast, 57), Barcelona, 1968. 
^ «Una de les formes d'anivellament social mes clares de l'época contemporánia és la que s'opera a 
través de la cultura massiva. Per a vendré mes i mes, les revistes ¡Mustrades, per exemple, procuren 
d'assolir uns standards ambigus de presentació de llur material visual i literari de manera que puguin 
ésser venudes a obrers, industriáis, mestres, pagesos. Aqüestes revistes, ensems amb la televisió i la radio, 
han aconseguit de crear un fons cultural comú a tots els grups socials i, per tant, d'arribar a un grau elevat 
d'homogcnc'iíat de la cultura.». S. Giner, La societat de masses... Op. cit., p. 376 
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Pensem que aquest fenomen va néixer realment a Espanya i a Catalunya durant 

la segona meitat deis anys cinquanta i a principis deis seixanta, quan es consolidaria 

aquest procés i que l'aparició del Teatre Viu es fruit d'aquest nou context social. 

Un deis principáis símptomes d'aquest canvi fou, sens dubte, l'arribada de la 

televisió que, curiosament adopta 1'abreviatura TV, com les sigles del Teatre Viu. 

Aquest mitjá que inicia les seves emissions ais paisos mes industrialitzats abans de la 

Segona Guerra Mundial, no fou una realitat plena fíns el 1953, quan es comercialitzá ais 

Estats Units un aparell assequible per a la població. La televisió no aconsegui arribar 

plenament a la ciutat de Barcelona fíns febrer de 1959, tres anys abans ja emetia 

Televisión Española exclusivament per a Madrid.'*^ El nou mitjá suposá una revolució 

en molts ámbits culturáis, especialment, en el teatre que a partir de les ftmcions i les 

series per a la televisió deis anys seixanta consolidava tm "star system" d'actors 

espanyols que serien molt populars. 

1.2.4. Cap a la societat de l'oci ¡ el benestar 

Una de les conseqüéncies de l'aparició i consolidació de la societat de masses 

experimentada a l'Eiu-opa de postguerra fou l'aparició d'ima nova cultura de l'oci que 

responia a un increment del consum de productes no necessaris, tot creant expeetatives 

continúes de canvi. 

Entre els principáis exponents d'aquesta revolució de la vida quotidiana es feren 

familiars per a milions de persones nocions com vacances, rock'n roU o publicitat, 

essent capados d'esdevenir a partir d'aquells anys fenómens quotidians, quan en cap 

altre moment de la historia s'havia produit una extensió de temps Iliure entre tants i 

''̂  Molt abans d'aquesta data a Barcelona s'havien fet demostracions publiques de la televisió. La primera 
d'aquestes demostracions, a carree de Joaquín Sánchez-Cordovés, a la sala Werner, es remunta a 1934. 
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tants ciutadans. A Catalunya i Espanya, que sempre anaven a remole del que passava a 

Europa, Timpacte de la nova cultura de Toci fou progressiva i ja cap a fínals deis anys 

cinquanta alguns especialistes escrivien sobre nocions tant modemes com 

brainstorming o psicología del consum.''̂  

L'aparició del rock'n roll commocioná la societat nord-americana i , poc després, 

Teuropea, essent un referent cultural massiu, que apostava per la creació d'una estética 

juvenil, amb la que s'identifícava un segment fonamental de la població. No fou un 

simple fenomen comercial i passatger sino que, per primera vegada, un estil musical 

implicava d'altres nocions com la moda, un comportament i una actitud enfi-ont les 

coses, en defínitiva una ideología buida de contingut polític pero de gran efícácia social 

que iniciava el llarg cami que la música popular, amb tots els estíls, actituds i intérprets, 

va recorrer la década deis seixanta i setanta i arriba fíns ais nostres dies. La recepció del 

rock'n roll a TEspanya deis cinquanta fou molt similar, al nostre entendre, a la recepció 

de la pintura d'Antoni Tapies que triomfava a les galeries novaiorqueses i obtenía 

prestigiosos premis, de la qual es mofaven els diaris comparant-la amb les textures de 

Es constata una preocupació creixent peí que avui anomenem marketing i tot alió relacionat amb la 
publicitat i el consum. En aquest sentit volem citar uns breus parágrafs d'una serie d'articles signats per 
Jaime J. Puig, titulat, el primer d'ells, "Psicología del consumo. La motivación.", publicat a Destino n. 
1118, Barcelona, 10 de gener de 1959, p. 19: «La Investigación del Mercado y el Estudio de la 
Motivación. He aquí dos nuevos factores que se están introduciendo, poco a poco, en nuestro ambiente 
económico-publicitario, y que tanta importancia tienen en la moderna vida comercial. (...) 
«En todos los países de economía evolucionada como EE.UU., Inglaterra y Canadá, el problema de la 
productividad y del aumento de la producción, prácticamente no existe. Su economía se enfrenta con el 
complejo "distribución y consumo en masa" dado que, no sólo para los hombres de negocios, sino 
también para sus gobernantes "la causa primera de la riqueza de un país no es la producción, sino el 
consumo". 
«En España nos encontramos en la primera etapa, en la del desarrollo industrial, pero es necesario estar 
preparados para cuando sea preciso dar salida a los posibles excesos de producción. Esto sólo puede 
conseguirse empleando métodos científicos para investigar la organización comercial, la publicidad, la 
competencia: en una palabra, el mercado.». 
En el darrcr deis aríiclcs de Jaime J. Puig titulat "Psicología del consumo. Del "brainstorming"... a la 
publicidad invisible" {Destino n. 1120, Barcelona, 24 de gener de 1959, p. 21), acosta al lector una 
terminología totalment renovadora així com !es estratégies de mercat que proposa. F.n recollim un breu 
fragment: «Concretando, el "brainstorming" tiene sobre las reuniones clásicas el imposibilitar la discusión 
y la crítica de las ideas. El director de la sesión seleccionará, pn.steriormsnte, las ideas más interesantes de 
entre todas las expuestas. Facilitando, este método, mayor cantidad de sugerencias y mejores que las que 
pueden conseguirse encerrándose a pensar en una habitación.». 
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les parets deis carrers, és a dir, no les varen comprendre, com tampoc es comprenien els 

nous camins de l'art. En el cas del rock'n roU considerat com im entreteniment del 

moment, hi havia en els comentaris ima distancia que tenyia d'ironia el discurs. 

Un altre fet transcendent, sorgit a fínals deis anys cinquanta, que confírmava el 

progrés social que experimentava el món occidental, fou Taparició de la primera 

pindola abortiva, anomenada Enovid, que fou provada per primera vegada ais Estats 

Units el 1960."̂  La generalització en l'ús de la pindola fou un element principal de la 

gran revolució sexual deis anys seixanta i setanta, que arribaria a Espanya a través del 

turisme, un altre deis grans fets que conformaven l'anomenada societat de l'oci i el 

benestar. Pero el problema de la repressió sexual fou una de les qüestions claus en 

l'análisi de la societat espanyola deis anys cinquanta, dominada peí catolicisme d'arrel 

integrista, que tractaven de superar les noves generacions de polítics i intel-lectuals 

important teories i visions de la nova societat que sorgia arreu del món occidental.^° 

Des de mitjans deis cinquanta Espanya es convertí en destí turístic d'un gran 

nombre d'europeus que cercaven tranquíMítat, sol i platja. E l principal atractiu de la 

península era el seu exotisme i els baixos preus que feíen que un viatge a Espanya fos 

assumible per moltes capes socials fi-anceses, alemanyes i britániques. Fruit d'aquesta 

demanda el 1959 s'inauguraven els vols directes entre Manchester i Palma de Mallorca, 

i en els diaris es comen^ava a parlar d'un sector económic que esdevindria providencial 

per al creixement económic cátala i espanyol de les següents décades.^^ 

""̂  El 1961 la industria farmacéutica nord-americana posa a la venda les pastilles Valium, un compost que 
actuava com a relaxant muscular, antidepressiu i ansiolític, que a les décades següents es feu molt 
popular, especialment entre els estudiants, provocant entre els malalts crónics un alt grau de dependencia. 

Sobre aquesta qüestió vegi's: Herbert Marcuse, Eros i Civilització, Edicions 62 (Liibres a l'abast, 61), 
Barcelona, 1968. [Traducció de Jordi Solé Tura.]. 

«A Mallorca, com que abunda / el turisme, ja se sap: / cada setmana un hotel / i un bar s'inaugurará / 
les tendes de souvenirs I la barba d'or es faran, / i els pobres endevinaires / -que som els simples mortals-
/ pagarem els preus que ens vulguin / posar ais vestits o a la cam / com si en lloc d'ésser pessetes / la 
moneda que guanyam, / fossin dólars o esterlines / o bolívars o deutsch-mark.», a L'Endevinaire, "Judici 
de l'Any", dins el volum Cap d'Any 1960, Editorial Molí, (Raixa), Palma de Mallorca, 1960, p. 14. 
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1.3. L A POSTGUERRA ESPANYOLA: E L RÉGEM FRANQUISTA 

1.3.1. Barcelona sota el régim franquista 

Durant la década deis anys cinquanta, moment en que aparegué i es desenvolupá 

el Teatre Viu, és produí la consolidació internacional del régim franquista, primer amb 

la signatura del Concordat amb la Santa Seu (27 d'agost de 1953) i , quasi al mateix 

temps, amb els pactes militars i económics entre Espanya i els Estats Units (26 de 

novembre de 1953). A fínals de 1955, el reconeixement del régim de Franco per part de 

rOrganització de les Nacions Unides (ONU), consolidava l'Estat Espanyol dins el 

context internacional, fínalitzant el llarg període d'aillament que arrencava del fínal de 

la Segona Guerra Mundial. 

A partir d'aquell moment, el régim de Franco prenia posicions, en el gran taulell 

geoestratégic de la "Guerra Freda", del costat Occidental, com a enemic irreconciliable 

del comunisme. S'iniciaven així tot im seguit d'adhesions ais principáis organismes 

supranacionals, com el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial (maig de 1958), 

que tenien com a objectiu primordial rentar la cara a un régim il-legítim i dictatorial.^^ 

D'altre banda i , mirant a l'interior del país, el régim tractava de perpetuar-se 

amb la promulgació per decret de la "Ley de Principios Fundamentales del 

Movimiento" (18 de maig de 1958), que venia a ésser la plasmació de la Constitució 

franquista. Aquest text, aprovat sense cap tipus de consulta —ni tant sois, a les Corts 

franquístes, tant fácihnent manipulable—, definía Espanya com una "unidad de destino 

en lo universal", aixoplugada en una visió fonamentalista de la religió católica, 

considerada com "la única religión verdadera". Espanya, a partir de la promulgació 

«Com tenim un malalt crónic, / els metges li prescriuran / les mateixes cuUarades / que li daven l'any 
passat, / i injeccions viíaminades / d'origen americá / que diuen que fan miracles / a tal mena de malalts.», 
a L'Endevinaire, "Judici de l'Any", dins el volum Cap d'Any 1957, Op. Cit., pp. 12-13. 
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d'aquesta Llei, esdevenia per decret una Monarquía sense Reí, un estat dictatorial que 

aspirava a perpetuar-se amb els pactes exteriors i les reformes económiques, en im 

context internacional cada cop mes alié a les seves premisses ideológiques. 

Aquest fou un moment historie de gran transcendencia a tots nivells. La societat, 

la política i la economía tancaven una época de brutal repressió i iniciaven una nova 

etapa, anomenada anys després "Desarrollismo", que propicia una represa de la cultura 

a tots els nivells, malgrat les moltes tanques imposades peí régim, que seguía tenint a la 

seva disposició totes les eines per destruir tot alió que cregués immoral o subversiu. 

Francisco Franco Bahamonde compila, a fináis deis anys cinquanta, vint anys en 

el poder, pero, a partir de 1956 alguns sectors de la societat espanyola comen9aven a 

despertar, especialment les universitats i els sindicats, mostrant els primer signes 

evidents d'oposició al régim.^^ Cap el final d'aquest periode, les vagues deis miners 

asturians de 1962, sílenciades pels mitjans de comunicació de l'época, demostraven que 

hi havia una creixent sensibilització social que anava prenent forma, i que la por a la 

brutal repressió donava pas a la necessitat de fer front ais múltiples abusos que generava 

el franquisme. 

L'ofícialitat franquista empará ima oligarquía de burócrates i militars disposats a 

mantenir l'ordre establert i a viure en situació de privilegi, enfront la resta de la 

població. La máxima expressió del régim militar foren els carrees de "Gobernador 

Civil" i "Capitán general de la región Militar", dos deis noms que han quedat gravats a 

la memoria de les generacions que visqueren aquell moment de la nostra historia recent. 

Com a mostra d'aquest creixent malestar i oposició directa al régim reproduim el següent fragment 
d'un "Judici de rAny"corresponent a 1957: «L'organisme democrátic / seguirá funcionant;/ es convocará 
ais comicis / tot el eos electoral / perqué lliure es manifesti / la voluntat popular ./ Per una gran majoria / 
elegits resultaran / (prova clara, irrefutable / de llur popularitat) / els regidors mes idonis / i llests per 
treballar / i sostenir els principis / d'Espanya una, lliure i gran.», a L'Endevinaire, "Judici de l'Any", dins 
el volum Cap d'Any 1958, Op. CU., pp. 11-12. 
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A nivell d'oficialitat franquista, els principáis carrees polítics del régim a fínals 

de la década deis anys cinquanta a la ciutat de Barcelona, foren l'alcalde de la ciutat, 

José María de Porcioles, i el president de la Diputació de Barcelona, entre 1949 i 1967, 

Joaquín Buxó d'Abaigar, marqués de Castell-Florite. Tots dos exemplifícaven la 

imposició que a tots nivells suposá Tocupació franquista de la societat catalana de 

postguerra. 

Altres carrees amb gran representativitat política i que igualment encamaven el 

poder centralista, foren els caps militars Felipe Acedo Coluga i Pablo Martín Alonso; el 

primer, fou Govemador Civil de Barcelona, entre 1951 i 1960, representant, quasi vint 

anys després del triomf del cop d'estat encap9alat peí general Franco, l'expressió mes 

dura, crua i despietada de la insurrecció que provoca la Guerra Civil. Acedo era un 

exaviador, que havia partícipat en un prímer intent de cop militar, el 1932, i que, 

posteriorment, fou nomenat físcal deis consells de guerra durant la repressió a Astúries 

(1934-36), mantenint el carree de físcal militar durant i després de la Guerra. De la 

mateixa manera, el general Martín Alonso, fou nomenat Capitá general de la IV Regió 

Militar, l'any 1957, com a resultat d'una reestructuració molt amplia deis estaments 

polítics i militars del franquisme que comen9á peí propi Consell de Ministres, essent un 

deis máxims exponents d'aquesta minoría en el poder que mantenía la impunitat i la 

cormpció generada peí régim dictatorial. 

Entre els catalans que esdevingueren representants del poder franquista,̂ '* cal 

citar entre molts d'altres, Tindustrial Pere Gual Villalbí, que fou president del "Consejo 

Nacional de Economía", essent nomenat el 1957, Ministre sense cartera, convertit en un 

deis principáis impulsors de la nova política económica que acabaria amb l'autarquia, 

ideada des de l'ombra, pels també catalans Laureano López Rodó, nomenat el 1956, 

-' —• t 

Sobre aquest aspecte essencial per a la nostra recerca resulta imprescindible el Ilibre d'Ignasi Riera, Los 
catalanes de Franco, Plaza & Janes Editores, S.A. (Historia Viva), Barcelona, 1999. 
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"Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno" i el financer Joan Sarda 

Dexeus/^ director del servei d'estudis del Banco de España, entre d'altres. 

L'alcalde de Barcelona fou en aquells anys José María de Porcioles i Colomer 

(1904-1993), qui accedí al cáirec el 1957, com a conseqüéncia del terrabastall de canvis 

que es produiren en el régim, mantenint-s'hi fíns el 1973, substituint a l'anteríor batUe, 

Antonio Simarro. Aquest home del régim tractá d'impulsar projectes urbanistics tan 

controvertits i nefastos com la construcció de les ciutats dormitorí que envolten la 

ciutat, un llegat gens falaguer i fortament criticat, que tractava de pal-liar les 

importantíssimes defíciéncies en la construcció de immobles, davant el gran flux 

migratori, fomentant 1'especulació, la corrupció i la marginalitat deis inquilins d'aquests 

enormes blocs d'edifícis. La Llei de Bases Locáis, aprovada l'any 1945, preveía que 

l'elecció de l'alcalde d'ima població superior ais 10.000 habitants i de totes les capitals 

de provincia fos responsabilitat del ministre de Govemació, que el 1957 era el general 

Camilo Alonso Vega, nomenat a la remodelació del consell de ministres d'aquell mateix 

any, substituint a Blas Pérez, que duia en el carree quinze anys. Porcioles va centrar la 

seva obra de govem en l'impuls i aprovació de la "Carta Municipal de Barcelona", l'any 

1960, peí consell de ministres.̂ ^ Aquesta llei, clarament insufícient i del tot restrictiva, 

va voler donar una aparen9a de modemitat a la gestió de l'Ajuntament, que també 

introduí com a elements d'una pretesa transparencia, la publicació del debats deis plens 

municipals. 

Joan Sarda, en una entrevista concedida a Baltasar Porcel, expressava rarrelament de la burgesia 
fínancera catalana a Madrid: «En realitat, a Madrid, hi he fet la part mes important de la meva carrera, i 
sempre hi he trobat un suport. La Barcelona de la postguerra civil era molt poc atractiva: eren els anys de 
l'estraperlo.», a B. Porcel, Gratis catalans d'ara. Editorial Destino, (CoMecció El Dofí), Barcelona, 1972, 
p. 235. 

La Carta Municipal de Barcelona apareix recollida en el volum: Código de Barcelona. Ley de Régimen 
especial. Reglamentos de Organización y administración y de Hacienda Municipal, Ayuntamiento de 
Barcelona,Gabinete Técnico de Programación, Barcelona, 1965. Recopilación, notas e índices de Antonio 
Carceller Fernández y Alberto de Rovira Mola, que inclou un próleg del Excm. Sr. D. José María de 
Porcioles Colomer. 
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Sens dubte una de les cares mes temudes del franquisme fou el president de la 

Diputació de Barcelona, l'esmentat Joaquín Buxó d'Abaigar, un fose especialista en 

hisenda que no pertanyia a cap familia política del régim i que, en canvi, va estar 

practicament vint anys en el carree. Buxó, amant de les posades en escena franquistes, 

representa tot alió que mes odiem d'aquell totalítarisme: el cuite a la personalitat, la 

prepotencia i la comipció. La seva era ima postura totalment intransigent davant una 

possible reconcíliacíó entre vencedors i venfuts, mostrant en tot moment una actitud 

desafiant davant qualsevol possibilitat d'obertura del régim, demandada des d'alguns 

deis sectors mes moderats cap a fínals deis anys cinquanta.^' 

Entre els rostres mes representatius del régim, es feu tristament famós, Luis de 

Galínsoga, director de La Vanguardia, imposat per Franco des de 1939 fins el 1959, 

quan fou obligat a dimitir del seu carree després d'ima campanya orquestrada pels 

mitjans de comunicació catalans. La seva reacció, el 21 de juny de 1959, a una església 

barcelonina on rhomília es feía en cátala, el convertí en el paradigma del pitjor 

franquisme.̂ * La seva actitud en contra de la Uengua catalana aixecá una onada de 

protestes a favor del seu cessament com a director del rotatiu barceloní que, després de 

Com a mostra del que diem volem citar un fragment del discurs pronunciat per Buxó amb motiu de la 
commemoració de I'aixecament militar, e! 18 de juliol de 1958, on afirmava el següent: «El que a estas 
horas en España no crea de corazón, por ejemplo, en que la Guerra Civil fue un hecho inevitable, o bien 
en que c! Levantamiento Nacional tuvo razón substancial e indiscutible de producirse, debe considerarse 
como un caso perdido, y lo único que hay que pedir a éstos es que si no pueden colaborar de buena fe en 
el proceso común de la reconstrucción española, al menos no obstruyan con sus contumacias ideológicas 
y sus reticencias prácticas. [...] Pero creo que hay algo que debe hacerse notar en esta efemérides. Y es el 
afán de nuestros enemigos en plantear el presunto problema de una reconciliación política española como 
panacea de todas nuestras dificultades y nuncio de las mayores venturas patrias. Y es sobre este aspecto 
que debemos montar la guardia moral con celosa atención, para evitar que en las mentes ingenuas, 
especialmente entre las mentes jóvenes, se infiltre el sutil veneno que aquellas fi-ases encierran, [,.,] Si se 
trata de plantear una reconciliación nacional a base de una gigantesca esponja, de un «aquí no ha pasado 
nada», de otro demoledor «Pacto de San Sebastián» que nos puede llegar a costar otro millón de muertos; 
si se traía de aceptar la premisa de que un Indalecio Prieto [...] pueda volver a influir desde Madrid en los 
destinos públicos nacionales o de abrir nuestros brazos a los que causaron la muerte de nuestros deudos y 
de nuestros amigos, nosotros, desde luego, no somos "reconciliadores".», citat a W.AA. Historia de la 
Diputació de Barcelona (volum III), Diputació de Barcelona, Barcelona, mar9 de 1988, p. 44. 

Sobre com succcircn els fets que fcrcn "famós" a Galinsoga vegi's: Lloren? Gomis-, "El día que 
Galínsoga entró en la iglesia" a W.AA., Dietario de postguerra. Editorial Anagrama S.A., (Crónicas, 
36), Barcelona, 1998, pp. 55-82, 
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moltes vicissituds i de Taferrissada resistencia de Galinsoga a abandonar el carree, 

finalment s'acabá produint, essent substituít per Manuel Aznar a principis de 1960. '̂ 

1.3.2. L'oposició al régim franquista 

Malgrat les circimistáncies derivades de la manca de Ilibertats, els anys 

cinquanta també foren ima década de protestes davant les moltes injustícies que 

propiciava el régim dictatorial, on es demostrava que malgrat ésser cec i mut el poblé 

encara existia i estava disposat a Iluitar pels seus drets i la seva aspiració a la Uibertat.^ 

Els darrers dies del mes de febrer de 1951, la primera vaga de tramvies signifícá 

la primera gran protesta massiva contra el franquisme i el centralisme ferotge que 

practicava: els preus deis bitllets s'apujaren a Barcelona de 50 a 70 céntims, mentre a 

Madrid restaven al mateix preu sense registrar cap increment, i aixó va fer esclatar la 

protesta general de la població indignada per aquesta flagrant discriminado,^' que 

retomaria el 1957, a la segona vaga de tramvies, fíns que la corporació municipal 

adquirí, en una de les primeres mesures adoptades per l'alcalde José María de Porcioles, 

la propietat de tots els transports públics. 

A partir de 1956, comenfaren les protestes estudiantils i la mobilització obrera 

en protesta pels salarís vergonyosos, iniciant-se un nou episodi de l'evolució de la 

Entre els escrits que contestaren mes fermament l'actitud de Galinsoga destaquem el "Román? de 
Galinsoga", de Néstor Lujan i Josep Maria Espinas, que circula clandestinament entre els sectors 
contestataris a l'actitud anticatalana del director de La Vanguardia. Vegi's: Néstor Lujan, El pont estret 
deis anys 50. Memoria personal, Edicions La Campana, (La Campana, 103), Barcelona, 1995, pp. 168-
171. 
*° Per una aproximado general a aquest tema a nivell de tot l'Estat Espanyol, vegi's: Sergio Vilar, 
Historia del antifranquismo. Plaza & Janes S.A., Editores (Época), Esplugues de Llobregat, 1984. 

Vegi's: Félix Fanés, La Vaga de tramvies del 1951: una crónica de Barcelona, Editorial Laia (Les 
Eines, 28), Barcelona, 1977. Tanmateix, vegi's Néstor Lujan, El pont estret deis anys cinquanta, Op. Cit., 
pp. 52-57. 
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resistencia interior al franquisme, amb la reaparició deis sindicáis de la clandestinitat, 

que aniran guanyant cada cop mes terreny a la década deis seixanta.̂ ^ 

A nivell estatal el món imiversitari comen9á a donar símptomes de canvi a partir 

de 1953 quan el minisfre d'Educació, Joaquín Ruíz Jiménez —precedent del sector 

"Acción Católica", que despla9á els membres de la Falange—, organitzá l'anomenada 

"Asamblea de las Universidades Españolas", on s'aprovaren diverses resolucions 

encaminades a descentralitzar la universitat espanyola, i paraMelament el Sindicato 

Español Universitario (SEU) organitzá el "Congreso Nacional de Estudiantes" on es 

posa en relleu el procés de despolitització del sindicat feixista, que malgrat ésser de 

forma molt tenue, tendiren a canviar im xic el panorama anterior de brutal repressió a 

tots nivells. 

El primer de febrer de 1956 s'iniciá a Madrid la primera revolta estudiantil 

d'importáncia contra el régim franquista,̂ ^ que esclatá el dia 19 del mateix mes quan 

s'enfrontaren membres de l'anomenada "Primera Línea" del Sindicato Español 

Universitario (SEU) amb membres de l'íMegal Congrés d'Estudiants, resultant ferit de 

gravetat el jove membre de les Falanges Juveniles, Miguel Álvarez, per un tret disparat 

per un company enmig de l'escaramussa. Com a resultat d'aquest fet foren detinguts 

aquella mateixa nit els joves opositors Gabriel Elorriaga, Etuique Múgica, Alfonso 

Sastre i Ramón Tamames, entre d'altres, juntament amb distingits intel-lectuals i homes 

del régim com Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas, exministre franquista, i 

l'advocat José María Ruíz Gallardón, provocant-se un clima de terror per les represálies 

Sobre el paper deis universitaris catalans contra la dictadura franquista vegis l'important estudi: Josep 
Maria Colomer i Calsina, Els estudiants de Barcelom sota el franquisme, (2 vois.). Editorial Curial 
(Biblioteca de Cultura Catalana, 36 i 37), Barcelona, 1978. 

<d,'l de febrer de 1956 un grup d'estudiants de diferents ideologies que se solien reunir amb Dionisio 
Ridruejo i que realitzaven activitats culturáis, donaren a conéixer, per iniciativa deis estudiants del PCE, 
una carta a les autoritats, en qué demanaven eleccions Uiures al marge del SEU de cara a la celebració 
d'un Congreso Nacional de Estudiantes en el mes d'abril que pogués decidir sobre 'les qüestions 
associatives i les condicions d'estudi.», a J. M* Colomer, Op. cit. (vol.I), p. 108. 
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que aquest incident podia provocar en l'incipient front d'oposició que des de principis 

deis anys cinquanta s'anava creant i que va teñir en el polític i escriptor Jorge Semprún, 

alies Federico Sánchez, membre del comité central del Partido Comunista de España, 

un deis seus principáis impulsors.̂ '* 

Aquests fets no s'arribaren a conéixer amb la sufícient claredat a la Universitat 

de Barcelona per causa de la censura informativa, que centra bona part de les seves 

ferotges critiques cap els sectors mes reformistes del régim i , en especial cap a Dionisio 

Ridruejo, im deis representants d'aquest corrent.̂ ^ Les protestes deis estudiants 

barcelonins es produiren, d'una banda, davant la reunió celebrada a Madrid peí Consell 

de la UNESCO, quan encara no havien sortit de la presó els detinguts durant el mes de 

febrer. Aquest fet provoca la convocatoria d'una vaga d'estudíants a Barcelona pels dies 

12 i 13 d'abril, que fínalment no es dugué a terme; l'altre fet que anima els estudiants 

foren els fets d'Hongria de novembre de 1956. 

Aquests fets provocaren, fínalment, l'esclat a Barcelona d'un ampli moviment 

estudiantil de resposta que quallá el 21 de febrer de 1957, amb la tancada deis estudiants 

barcelonins al Paranímf, constítuíts com a "Primera assemblea lliure d'estudíants" que 

dona lloc a l'anomenada "Generació del Paranímf de la que fou membre Ricard Salvat, 

entre molts altres estudiants de la seva generació, la primera que planta cara al régim. 

Pero la contestado al régim no sorgia únicament d'entre les noves generacions 

d'estudíants universitaris o des deis partits polítics i sindicats clandestins. Cap a fínals 

deis anys cinquanta, apareixia un pensament cristiá critic amb el régim franquista que 

^ Com assenyala Javier Pradera els "fets del 56" foren molt signifícatius donat que: «... llevaron por 
primera vez a la cárcel en el mismo furgón policial y en nombre de la misma causa a hijos de los 
vencedores y a hijos de los vencidos en la guerra civil, tuvieron igualmente el significado de anunciar que 
las nuevas generaciones de españoles no estarían condicionadas en sus elecciones políticas por los 
prejuicios y los odios heredados por sus padres.», a "Franco sufi-e la primera crisis universitaria", article 
publicat al volum Protagonistas del siglo XX, Op. Cit., p. 410. 

«Contribuí a aquesta interpretació un deis increíbles editorials de Luis de Galinsoga a «La Vanguardia» 
—de fet, rúnica reacció notable que es registra a Barcelona— on, sota el títol Fichas conocidas, feia un 
ferotge atac, sense anomenar-lo, a Dionisio Ridruejo.». a J. M° Colomer, Op. cit. (vol.I), p. 109. 
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donaría alguns deis millors intel-lectuals espanyols de la postguerra, com José Luis 

López Aranguren (1909-1996), crídat a jugar un paper importantíssim a les décades 

següents com a símbol de la resistencia cívica enfront la dictadura, protagonitzant l'any 

1965, jtmtament amb els catedrátics de les universitats espanyoles —^Enríque Tierno 

Galván (1918-1986), catedrátic de Dret Polític, i Agustín García Calvo (1928), 

catedrátic de Filología Llatina—, im deis episodis mes vergonyosos del franquisme, 

com foren les seves respectives expulsions de llurs cátedres peí seu suport a Til-legal 

Sindicat Democrátic d'Estudiants de la Universitat de Madríd, tenint que abandonar la 

universitat espanyola, exiliant-se a l'estranger fins el final de la dictadura, l'any 1976. 

Aquesta mesura provoca 1'adhesió d'tm significatiu nombre de catedrátics i professors 

titulars d'arreu de l'Estat, entre els quals cal citar al catedrátic d'Estética de la 

Universitat de Barcelona, el professor Dr. José María Valverde, que s'exiliá ais Estats 

Units i Canadá. 

Aranguren, catedrátic d'Ética a la Universitat de Madrid des de 1955, fou un 

deis principáis impulsors d'aquest canvi de mentalitat que anava introduint-se en tots els 

ámbits de la vida espanyola, que es propaga inicialment cap a fmals deis anys cinquanta. 

La seva fou una actitud profundament ética que tractava de conciliar marxisme i 

cristianisme per vincular estretament a Tintel-lectual amb l'obrer, dins tma línia de 

pensament progressista que en els anys següents s'apoderaria d'una majoría social, 

ínclosos els joves sacerdots que adoptaren postures forqa. critiques envers el régim. Un 

altre deis grans representants d'aquest corrent ideológic fou l'anteríorment esmentat 

José María Valverde, home clau —com veurem en propers capítols de la present 

recerca—, en l'aparició del Teatre Viu, un deis pensadors compromesos amb aquesta 

línia de pensament. 
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1.3.3. De l'autarquia a la tecnocracia 

L'any 1957 fou decisiu des del punt de vista polític i económic, amb la 

remodelacíó del govem del general Franco que íncloía, per primera vegada, una majoria 

de ministres que no pertanyien a la Falange. Aquest gir en el camp polític coincidí amb 

el tomb donat a la política económica que acabaria amb l'autarquia de la primera 

postguerra. El canvi de rumb de l'economia espanyola aniria seguit d'un periode de 

creixement, al llarg deis anys seixanta, que pretenia acostar el país ais models exteriors, 

a les principáis potencies occidentals, que durant aquells anys protagonitzaven 

fortíssims nivells de creixement. L'aprovació de l'anomenat "Plan de Estabilización 

Económica", de l'any 1959 significa el primer pas cap a l'era tecnocrática.^^ Un any 

abans, durant el 1958, la crisi de l'Estat havia estat total donat que el fortíssim 

increment de la balan9a de pagaments va provocar que les reserves de divises es 

reduíssin, en alguns moments, fins a zero. Aquesta crisi fínancera va marcar el fínal del 

régim autárquíc i la transició cap el període tecnocratic. 

Jordi Solé Tura publica una didáctica dissecció de l'estmctura política i 

económica del franquisme, quan encara el régim no havia periclitat.^^ L'análisi del 

professor Solé Tura tenia com a eix l'any 1959 que separava dos moments determinats 

de l'estructura económica del franquisme i permetien analitzar els grans canvis que a 

tots nivells es produiren a la societat espanyola a fínals deis cinquanta.̂ * 

El primer periode analitzat, entre 1953 i 1959, es caracteritzá per 1'obertura 

política i económica cap a l'exterior, emparant-se en els pactes amb Estats Units i la 

Joan Sarda Dexeus resumeix en que consistí el Plan de Estabilización: "Reduint els termes, va consistir 
a afirmar que el dólar valia seixanta pessetes, i mantenir-ho, i a liberalitzar les importacions", a B. Porcel, 
Op. cit., p. 242. 
* Jorge Solé-Tura, Introducción al régimen político español. Ediciones Ariel, S. A., (Ariel Quincenal, 
51), Barcelona, 1971. 

J. Solé-Tura, Op. Cit., pp. 37-46. 
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Santa Seu.^' Mirant cap a l'interior, la imatge de les barraques que encerclaven la ciutat, 

amb la brutícia i el desarrelament deis seus ocupants, va ésser retratada amb especial 

for9a per Francesc Candel, im home compromés, preocupat essencialment per denimciar 

la vida en els suburbis i les difícultats de la massa immigrant per assolir la mes essencial 

dignitat7° 

Davant aquesta situació que incrementava progressivament el descontentament 

d'amplis estrats de la població, el régim vivia, també, sota la pressió exercida per la 

comimitat intemacional. Aquesta conjuntura va dur el fi-anquisme a donar un gir 

determinant a la política económica, amb un profiínd canvi de govem que inaugurava 

una nova etapa de la dictadura fi-anqiñsta que s'ha denominat "Tecnocracia", que en 

páranles del socióleg Amando de Miguel: «Representa la irrevocable decisión de 

engancharse al tronco del capitalismo desarrollado, la interrelación en el poder de los 

sectores burgueses-industriales y los que representaban a las clases medias de cuño más 

tradicional, el inicio de un pluralismo social algo más amplio y de la tenue 

liberalización en la vida económica y en la prensa, el auge de la ideología 

"desarrollista" y el culto a la ética del trabajo, la aceptación pragmática de los intensos 

«Se inició entonces un período de crecimiento tumultuoso y contradictorio. A la acumulación de los 
años cuarenta se unía ahora la nueva fuente de capitales exteriores, que no tardaría en incrementarse 
espectacularmente. Se modificaba con ello la estructura económica y social de España. Ganaba terreno la 
industria y lo perdía el campo. El crecimiento industrial requería mano de obra y ósta salía de las zonas 
agrarias, dando lugar a una intensa corriente migratoria hacia las ciudades y a la aparición de fenómenos 
urbanos como el barraquismo, la superpoblación, el déficit de servicios, etcétera. La inflación, ya 
utilizada como mecanismo de acumulación en el período anteríor, se hacía ahora galopante.» (Ibidem, pp. 
37-38). 
™ En una de les novei-les que Francesc Candel escriví en els anys cinquanta, Han matado un hombre, han 
matado un paisaje, José Janes, Editor, Barcelona, 1959, descriu aquesta realitat ocultada sistemáticament 
per les autoritats i els medis: «Can Pi era iina especie de Venecia en pequeño y en .sucio, sobre todo en 
sucio. Los canales que la cruzaban eran negros, fétidos, ponzoñosos. Los ríos de sus ah-ededores, también. 
Arra-strahan \OR detritus de las fábricas y !a porquería de las cloacas. Por sus calles deambulaban los 
cerdos, los patos y las gallinas. Todos sus habitantes eran basureros o traperos. En todas las casas habían 
grandes montones de papel, de trapo, de cristal, de botes de hojalata. Triaban y enfardaban. Sus 
alrededores no eran campos, eran venederos. Todo lo que la gran ciudad de Barcelona despreciaba, la 
pequeña ciudad de can Pi lo admitía de buen grado. Los carros verdes de la basura no paraban de ir y 
venir. Los camiones de escombros, también.» (p. 88) 
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movimientos de personas y capitales, la sumisión a una creciente dependencia 

tecnológica de los grandes paisas capitalistas, y de todo lo relacionado con ello.»7^ 

L'anomenada "Era Azul" comen9ava a quedar enrera, malgrat que la repressió 

militar seguia essent el principal motor del régim. El primer govem tecnócrata, del 26 

de febrer de 1957, continuava tenint una majoria de falangistes pero el seu pes especifíc 

en el govem era molt menor. Frait d'aquest canvi fou l'aprovació l'any següent, de la 

Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 18 de maig de 1958,̂ ^ on desapareixien 

les expressions "Imperio", "repudiamos el sistema capitalista" i "defendemos la 

tendencia a la nacionalización de la Banca", entre d'altres principis recoUits en els punts 

programátics de la Federación Española Tradicionalista (FET) i les Juventudes Obreras 

Nacional-Sindicalistas (JONS), donant pas a una retórica netament capitalista, malgrat 

les moltes expressions fonamentalistes que farcien el text. 

El segon periode analitzat peí professor Solé Tura, descriu el moment de 

desenvolupament económic arran l'aprovació del "Plan de Estabilización", de 20-21 de 

juliol de 1959, proposat pels ministres reformistes Alberto Ullastres Calvo (Comer9) i 

Mariano Navarro Rubio (Hisenda).̂ ^ Aquest protagonisme de la política económica 

coincidí amb l'entrada d'Espanya en els organismes multinacionals de carácter 

económic com el Fons Monetari Internacional (FMI), el Banc Mundial (BIRF) i la 

OCDE, l'any 1958, de la má del Ministre de Comer9, Alberto Ullastres, que ims anys 

mes tard declara a Salvador Pániker la relació de tot aquest procés amb el naixement de 

Amando de Miguel, Sociología del franquismo. Editorial Euros, S. A., Barcelona, 1975, p. 63. 
Reproduida íntegrament en el volum de Femando Díaz-Plaja, La España franquista en sus documentos 

(la posguerra española en sus documentos). Plaza & Janes, S.A., Editores (El arca de papel, 100), 
Esplugues de Llobregat, 1976, pp. 315-318. 
''̂  «En general, puede decirse que se pasó a una nueva fase en el proceso de acumulación. En vez del 
sistema anterior, basado en la mano de obra barata, en una tasa relativamente baja de inversión en capital 
constante, en una baja productividad de la mano de obra, compensada por la prolongación de la jomada 
de trabajo, etc., se pasó a un sistema acelerado del capital constante, de aumento de la productividad, de 
fomento de la concentración y centralización de capitales, de desarrollo del capitalismo en la agricultura, 
etc.», a Jorge Solé-Tura, Op. Cit., p. 40. 
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la Comunitat Económica Europea: «El 31 de diciembre de 1958 entró en vigor el 

Tratado de Roma. Felizmente, la prensa española mostró mucha sensibilidad y 

galvanizó a la opinión pública con grandes titulares. Comprendí que aquel era el 

momento adecuado para lanzarse a fondo y poner orden en la casa. No el orden por el 

orden, sino el orden como punto de partida para un proceso de desarrollo, primero, y de 

integración a Europa después. En mis discursos en aquellas fechas ya se animcian las 

cuatro fases del proceso: convertibilidad, estabilización, liberalización, integración.»,^'* 

Les contradiccions d'aquest canvi d'orientació política i económica de fínals 

deis anys cinquanta, repercutiren a les repetides protestes deis estudiants i treballadors, 

cada vegada mes conscients de la nova situació política, abocada a la creació i 

consolidació d'un sistema económic plenament capitalista, que es refermaria l'any 

1962, amb i m nou canvi ministerial, al que accediria el nou rostre del govem, Luis 

López Bravo, que fou nomenat Ministre d'Indústria. Malgrat aixó, l'ideóleg a l'ombra 

d'aquesta orientació política fou Laureano López-Rodó, acólit del general Luis Carrero 

Blanco, eminencia gris del régim que accedí al consell de ministres l'any 1965. Un nou 

grup de poder s'instaMá a la cúpula del régim: «El denominador común de todos los 

tecnócratas (en opinión de mucha gente, ya que ellos mismos lo consideran accidental) 

es su pertenencia al Opus Dei o al menos las conexiones personales por amistad o 

negocios con miembros destacados de la Obra. En último término debe atribuírseles tma 

fuerte religiosidad, desvinculada sin embargo de la jerarquía eclesiástica tal y como se 

proyecta en la "santa casa" (el grupo de empresas y organizaciones en tomo a la 

Editorial Católica).». 

D'ima manera creiem encara mes clara i contundent, d'altres destacats autors 

han assenyalat la clau de volta d'aquest gir govemamental cap a la tecnocracia, com un 

Salvador Pániker, Conversaciones en Madrid, Op. Cit., p. 25. 
-A., de Miguel, Op. Cit., p. 68. 
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procés clarament enfocat a la pérdua de pes de les ideologies en les societats 

industrialitzades.̂ ^ 

El procés de tímida obertura del régim amb l'arríbada del govem tecnócrata, 

tindria una gran repercussió a Catalunya on la Uengua i la cultura catalanes reprenien el 

pols perdut des de la fí de la Guerra Civil. En aquest nou període un deis grans debats 

que es produiren fou el tema del bilingüisme, una realitat que ja fou tractada durant 

aquells anys pels mes destacats fílólegs catalans. 

1.3.4.1. Cultura catalana I bilingüisme 

Un deis elements que varen caracteritzar la repressió franquista a Catalunya fou 

la prohibido de la Uengua catalana en tots els ámbits de la vida cultural i social, fíns 

arríbar a nivells indescriptibles, donat que la Uuita contra el catalanisme polític —el 

famós "separatismo" que invocava el régim per referír-se a catalans i bascos— va 

propiciar una persecució que lentament va anar perdent for9a i que cap a fínals deis anys 

cinquanta, malgrat les aparences seguia essent implacable, donat que la Uengua catalana 

no tenía cap estatut jurídic: «Todavía en 1957, cuando era titular del Ministerio de 

Justicia el tradicionalista y monárquico convencido —conocedor de la realidad vasca, 

nacido en Barakaldo, y catalana, en tanto que ex gobernador civil de Tarragona— 

«A niveles más inmediatos, el binomio tecnocracia-desideologización se manifiesta, en la zona de la 
actuación concreta del Estado, como burocracia-despolitización: la administración pretende sustituir a la 
política. Un estado fuertemente intervencionista y planificador precisa de un aparato organizativo 
burocrático de extensión y complejidad considerable: el Estado se constituye, decíamos, como Estado 
administrador o burocrático. En este sentido, y admitiendo este hecho como una necesidad objetiva de la 
sociedad industrial actual, puede decirse que el tipo de razones aducidas para un correcto entendimiento 
de la conexión técnica-ideología puede tener plena validez trasladadas al nivel administración 
(burocracia) - política.». (Vegi's: Elias Díaz, Estado de Derecho y sociedad democrática. Editorial 
Cuadernos para el Diálogo (Divulgación universitaria. Temas políticos, 5), Madrid, 1975, p. 112). 
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Antonio Iturmendi y Báñales, se insiste en el tema: el catalán, ni en las cárceles ni en el 

registro.».^' 

Com han constatat els principáis historiadors de la cultiu-a, a Catalunya durant la 

postguerra, es varen establir dos tipus d'exili: l'exili exterior, el d'aquells que varen 

abandonar la patria sota perill d'ésser empresonats i , fins i tot, executats, i des deis 

paísos on s'establiren varen difondre la cultura catalana a través d'agrupacions i 

publicacions que tenien com a principal fita el difondre la llengua; d'altre banda, l'exili 

interior, fou el que visqueren tots aquells que es van quedar a Catalimya, per una o altre 

rao, remmciant a la seva llengua, a la seva cuUura i a la seva Uibertat individual, ais 

quals es van anar afegint lentament tots aquells que varen anar tomant de l'exterior. 

La cruílla histórica de la década deis cinquanta marca el camí de retom de molts 

deis exiliats i la "nova" renaixen9a de la cultura catalana, en un entom pie de 

prohibicions i difícultats. Será a la clandestinitat on es podrá desenvolupar una cultura 

en llengua catalana i s'adoptaran plantejaments formáis radicáis i amb uns continguts 

ideológics d'esquerres, que progressivament s'aniran radicalitzant amb la progressiva 

presa de consciéncia de les noves generacions d'artistes i intel-lectuals. 

E l fenomen del bilingüisme es va convertir en un fenomen plenament assumit 

per les noves generacions que no havien viscut la Guerra Civil com adults. A la 

reconciliació produida a les aules universitáries entre filis de vencedors i ven9uts, seguí 

la presa de consciéncia de la necessitat de recuperar la llengua i la cultura catalanes com 

un anhel fonamentalment democrátic, esdevenint un deis fronts oberts entre els diversos 

col-lectius de resistencia activa al régim, que seria subscrita per la majoría de polítics, 

intel-lectuals i artistes, malgrat la seva llengua materna fos el cátala o el castellá. 

La situació de manifesta inferioritat de la llengua catalana enfront l'ofícialitat 

indiscutible de la llengua espanyola, va suscitar a alguns sectors, el temor a una 

Ignasi Riera, Op. cit., p. 98. 
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reducció en el seu ús que 1'aboques a la práctica desaparició com a Uengua de cultura. 

Malgrat les difícultats, la Uengua catalana es va anar recuperant en el transcurs de la 

postguerra amb penes i treballs, i grácies a la tasca deis intel-lectuals que no optaren peí 

cami de l'exili i de tots aquells que en retomaren. 

A mitjans deis anys cinquanta es produi un primer esclat de l'edició en Uengua 

catalana que, en certa mesura, apaivagava l'aclaparadora presencia de la Uengua 

espanyola en tots els ámbits de la vida barcelonina i catalana.'* 

En el cas del teatre, les temptatives per crear, en els anys cinquanta, un teatre de 

qualitat en cátala correspondran, practicament en exclusiva, a l'Agmpació Dramática de 

Barcelona, —qué practicament només oferia sessions úniques—, i a les representacions 

d'obres comerciáis al Teatre Romea; mentre, el teatre en castellá s'imposava de manera 

aclaparadora a la cartellera barcelonina. 

El cas del Teatre Viu es for9a particular peí que fa a l'ús de la Uengua catalana. 

Per la seva propia idiosincrasia —el factor públic era determinant—, algunes actuacions 

els dugueren a fer les representacions en cátala i en castellá, adaptant-se a les 

circumstáncies, malgrat prendre ideológicament un partit decidit envers la represa de la 

Uengua i la cultura catalanes. 

El professor Antoni M* Badia i Margarit assenyalava els gran problemes ais que 

s'enfrontava la Uengua catalana a principis deis anys seixanta: la insuficiencia deis 

Malgrat aquesta represa de l'edició en cátala cap a fináis deis anys cinquanta i, especialment, en els 
seixanta s'aixecaren veus critiques sobre la veritable dimensió d'aquest fenomen. Joan Fuster 
reflexionava sobre aquest fet en una entrevista concedida l'any 1967 a Baltasar Porcel, Op. cit., on Uegim 
(pp. 384-385): «Aquest "boom" de l'edició en vemacle ho demostra: dins uns límits estrets, els 
progressos son perceptibles. Ara: un lector en cátala no és encara un client de la literatura catalana. Fem 
aquesta distinció perqué aclareix les coses... Caldria teñir xifi-es a l'abast de la má per a continuar la 
conversa. El mercat s'alimenta de traduccions, per contra, encara no en fem prou... Tanmateix, hi ha un 
déficit escándalos d'autor indígena. Els editors van darrera el duro, de no perdre'l, si mes no; potser si no 
accepten mes origináis autóctons és perqué no es venen com ells tenien dret a esperar... Aquesta 
anomalía és tenebrosa. [...] Al pas que anem, tot quedará en uns quants llibres en cátala, molts llibres en 
cátala possiblement, pero amb l'evaporació absoluta de la literatura catalana. I pobres de nosaltres, si 
arribem en aquest extrem! Hi ha moltes formes de provincianisme... La culpa? Deis literats, en part, 
d'acord. Pero també deis lectors. I no ha de servir-nos de "consol" saber que en castellá també son 
minúsculs els tiratges i que hi dominen les traduccions...». 
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mitjans d'ensenyament i de difusió; la immigració en massa de gents no catalanes; i la 

distancia entre llengua literaria i llengua col-loquial7' 

La qüestió del bilingüisme, sorgida en un context de lenta recuperació de la 

llengua i la cultiu-a, ja fou contemplada com a problema a fínals deis anys cinquanta i , 

mes especialment, en els seixanta, essent defínit com im bilingüisme politic o 

ambiental.^" Una de les qüestions que mes preocupaven era la qüestió del bilingüisme 

que no permetia una plena recuperació de l'idioma en molts deis ámbits de la vida 

professional, académica i social. 

E l bilingüisme politic, amb tma única llengua de carácter ofícial i , l'altre, 

considerada simplement folklórica o, en páranles de l'época, vernácula, implicava una 

realitat cultural aclaparadora durant els anys cinquanta. La manca d'estructures 

editorials i de mitjans escrits en cátala feia que tot alió que arribava de l'exterior fos 

llegit o, en la llengua original o, en llengua espanyola. Autors fonamentals no podien 

ésser ni traduits ni editats, amb la qual cosa les possibilitats de creació quedaven 

restringides i mutílades per ais catalans. 

1.3.4.2. La realitat d'un cultura bilingüe 

Aquest progressiu retom a la propia cultura cmelment esbotzada amb l'esclat de 

la guerra, plantejaria un altre problema, amb el qual hauria de conviure la cultura 

catalana durant el franquisme: el bilingüisme ambiental o polític, una realitat socio-

Vegi's: A. Badia Margarit, Llengua i cultura ais Paisos Catalans, Edicions 62, (Liibres a l'abast, 
19), Barcelona, 1964, pp. 105-116. 
*° En relació al fenomen del bilingüisme, Antoni Maria Badia i Margarit declarava el següent: «... amb el 
mot bilingüisme es poden entendre moltes coses. Jo he dit i he sostingut sovint que normalment els 
catalanoparlants no som bilingües. Normalment. Científicament, ja hom considera bilingües els filis de 
matrimonis de Uengües diferents que s'adrecen ais filis en les dues llengües, perqué és fi-eqüent que, de 
comú acord, només els parlin en una de les dues. [...] Hi ha després, el bilingüisme que jo denomina 
ambiental o, si el mot no es prestes a equívocs, polític. Aleshores, ¿quin dubte hi ha que el cátala cultivat 
es, en una mesura o altra, bilingüe?». (Cfr. B. Porcel, Op. cit., p. 345) 
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lingüística que esdevindria hegemónica i seria una constant de la represa cultural fíns 

els nostres dies. 

Encara avui hi ha un debat entom la cultiu^a catalana consagrat a tractar la 

problemática que ha suposat i , suposa encara, considerar o no com a literatura catalana 

aquella que s'escriu en Uengua castellana. Alguns deis principáis escriptors nascuts o 

que han fíxat la seva residencia a Barcelona escriuen part o la totalitat de la seva 

prodúcelo literaria en Uengua espanyola. Només cal recordar el "boom" de la literatura 

Uatínoamericana viscuda a Barcelona en els anys seixanta. 

Formen les obres escrites en castellá per autors catalans part, amb tota 

legitímítat, de la nostra cultura? Qui s'atreveix a negar un lloc d'honor a escriptors com 

Manuel Vázquez Montalbán, Ramón [Terenci] Moix o Juan Marsé, entre els referents 

de les actuáis generacions de novel-listes? Un debat difícil on s'ha d'anar molt en 

compte, en la que s'oposen les visions nacionalistes amb les mes intemacionalistes, 

ambdues legitimes. La única realitat irrefutable és, al nostre entendre, que la cultura 

catalana és actualment bilingüe i , en tot cas, la major defensa s'ha de fer de la Uengua 

catalana que encara no ha assumít plenament la majoria d'edat dins la nostra cultura, 

amb uns mitjans de comunicació que s'expressen majoritáriament en Uengua espanyola 

i les moltes dependéncies del govera estatal en qüestions decisives que afecten aspectes 

essencials de la vida quotidiana. 

Hi ha una abundosa bibliografía sobre aquesta qüestió que ja comen9ava a 

preocupar durant els anys seixanta quan la Uengua catalana encara no havia assolit 

l'ofícialitat.*' Aquest debat, sovint estéril, posa una vegada mes de manifest que existek 

una complexa realitat cultural i social a Catalunya que, a l'actualitat en un moment 

Volem citar alguns d'aquest estudis: Ramón Roig, "El cátala no és Uengua de la classe obrera" a Nous 
Boriizons, n. 16, Barcelona, primer trimestre de 1969, pp. 13-19; Francesc Vallverdú, L 'escriptor caíala i 
el problema de la Uengua, Edicions 62, (Llibres a l'abast, 59), Barcelona, 1968. 
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historie dominat peí concepte anomenat multiculturalisme, no fará mes que augmentar 

sense aturador possible. 

Creiem que a l'evolució deis diferents grups teatrals investigáis a la present 

recerca, aquesta assumpció del bilingüisme va teñir un paper forga destacat, donat que 

moltes vegades l'ús de la llengua catalana podia no afavorir l'ús sociológic de les 

experiéncies escéniques i , per coimectar amb els sectors de la immigració, el recurs de 

la llengua espanyola era totalment imprescindible. La cultura catalana es veia en 

l'obligació d'acceptar l'hegemonia de la llengua espanyola per produir un canvi en les 

mentalitats de tots aquells que arribaven de fora. Amb la distancia deis anys, pensem 

que aqüestes temptatives foren un éxit que varen ajudar a impulsar la propia cultura 

catalana com a representant de l'aspiració a la Uibertat que fou el denominador comú 

deis darrers anys del franquisme. 
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1.4. ELEMENTS DE RESISTÉNCMI DE MECENATGE C U L T U R A L 

1.4.1. Una cultura marginada 

No descobrim res si afírmem que durant els anys quaranta i primers anys de la 

década deis cinquanta la cultura en Uengua catalana va viure marginada, reclosa ais 

domicilis particulars, els grups i coMectius folklórics i poca cosa mes. La situació al 

llarg deis anys cinquanta i principis deis seixanta va experimentar vma lleugera evolució 

cap a la represa en tots els ámbits, pensem que el Teatre Viu és una mostra d'aquest 

tímid, pero tanmateix fonamental, procés de recuperado que afecta a tots els ámbits 

artístics i culturáis. 

Una de les maneres que tenim de copsar aquesta represa és el creixent nombre 

de publicacions en Uengua catalana i , especialment, d'antologies en forma d'anijaris que 

comen9aren a proliferar, amb tiratges molt minsos, pero que deixaven ciar que existia 

una literatura propia recolzada en una tradició que es remuntava a la segona meitat del 

segle XDC. Aqüestes primeres temptatives les van dur a terme, fonamentalment, els 

intel-lectuals que havien viscut la Guerra Civil i protagonitzaven la resistencia interior al 

régim. 

Entre aqüestes iniciatives volem centrar-nos en dues publicacions distintes que, 

al nostre entendre, serveixen per veure el context cultural en qué sorgi el Teatre Viu. 

D'una banda volem referir-nos a l'Editorial Aymá S.A., que dirigí Joan Oliver, qué 

havia retomat de l'exili a Xile, l'any 1948. Oliver simbolitza la generació 

d'intel-lectuals catalans que havien perdut la Guerra i que a la década deis cinquanta 

Per a una cronología exhaustiva de la repressió patida per la Uengua i la cultura catalanes durant el 
franquisme vegi's: Josep M. Solé i Sabaté i Joan Villaroya, Cronología de la repressió de la Uengua i la 
cultura catalanes (1936-1975), Curial Edicions Catalanes (La mata de jone, 22), Barcelona, 1993. Per 
aprofundir en aquesta qüestió vegi's el volum ja clássic: Josep Benet, Catalmtya sota el régim franquista. 
Informe sobre la persecució de la lienta i la cultura catalanes peí régim del general Franco, Editorial 
Blume, Barcelona, 1978. 
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impulsaven de nou les seves carreres literáríes en llengua catalana després de la 

marginació soferta en retomar de l'exili, quan varen teñir que malviure acceptant 

encárrecs de qualsevol tipus, sense cap reconeixement al seu treball present i , molt 

menys anterior a la Guerra.̂ ^ L'esmentada editorial Aymá va continuar la tradició 

instaurada per l'editorial Alcides, de publicar el Llibre de l'Any, i , el 1956 va editar el 

volumMiscellánia 1956, on s'aplegaren escrits d'aquesta generació a la que pertanyia 

Oliver i a la que s'anaven afegint els joves que no havien viscut la Guerra com a 

combatents.̂ '' 

Un altra iniciativa molt similar a 1'anterior foren els volums Cap d'Any, que 

edita, a partir de 1956, l'editorial Molí de Palma de Mallorca, dins la seva magnífica 

coMecció "Raixa" que aplegá tm catáleg de primer ordre amb autors veterans i novells. 

Aquests liibres adregats també ais subscriptors, eren veritables anuaris de la cultura 

catalana, on es recoUien articles retrospectius sobre les di verses formes d'expressió 

literaria deis Paísos Catalans, amb cróniques del Principat, les Ules, El País Valencia i la 

El propi Oliver explicava a una conversa amb Pere Calders com va retomar al món editorial en llengua 
catalana després de col-laborar durant un temps al setmanari Destino, escrivint en llengua castellana: 
«Així que les circumstáncies m'ho van permetre i en Puig Quintana em va cridar per dirigir l'efimera 
editorial Alcides, vaig deixar la coMaboració a Destino. A AJcides vam fer El Llibre de l 'Any, del qual 
només en van poder sortir dos números; la coMecció d'una seixantena de biografíes populars, quatre 
números del Llibre de Tothom, etc. Mes tard, quan Joan B. Cendrós va comprar l'editorial Aymá, sembla 
que tenia la intenció de posar-hi com a director literari en Guillermo Díaz-Plaja -qui "Díaz-Plaja, anys 
empeny, com solera dir... Pero el meu amic Félix Escalas, que —com el seu pare— havia estat el 
protector d'Aymá, li va treurc la idea del cap i li va aeonscliar que em contractos a mi, que ho necessitava 
molt.», a Diálegs a Barcelona. Joan Oliver /Pere Calders, Editorial Laia (Diálegs a Barcelona, 2), 
Barcelona, 1984. [Conversa transcrita per Xavier Pebres], pp. 64-6.'5, 

Miscellánia del club deis novel-listes 1956, Aymá S. A. Editora, Barcelona, 1956, era un volum editat 
exclusivament com a oh.sequi per ais .sub.'ícriptors de la coMecció "El Club deis novel-listes. Biblioteca de 
novel-Íes catalanes", que dirigía Joan Oliver. A aquest volum hi varen participar escriptors i il-lustradors 
de primer ordre demostrant que la cultura catalana, malgrat tot, encara reeixia i tenia un bon grapat 
d'intel-lectuals al darrera. Volem citar els escriptors que hi col-laboraren: Josep Maria Espinas, Albert 
Manent, Ferran Canyameres, Josep Romeu, Arnau Puig, Joan Sales, Jordi Sarsanedas, Maurici Serrahima, 
Noel Clarasó, Joan Triadú, Joan Oliver, Rosa Le-v-croni, Bomcnec Guansc, J.-V. Foix, Salvador Espriu, 
Nicolau M. Rubio, a mes de les traduccions de Caries Riba i Xavier Benguerel de textos d'Eurípides i 
Paul Valéry, respectivament, F.ntre eis il-Uistradors, sense citar-los a tots, cal destacar a Cese, Cuixart, 
Clavé i Picasso. 
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Catalunya Nord. Entre els coMaboradors apareixen els membres de la nova generació 

d'escriptors a la que pertanyien els membres del Teatre Viu.*^ 

L'antologia de l'editorial Molí incloía, al fínal del volimi, una relació d'obres 

publicades en Uengua catalana que ens ajuda a veure el nivell d'aquesta incipient 

represa cultural. A mes, a les cróniques es comentaven alguns aspectes rellevants 

referents a les arts plástiques i les arts escéniques, essent un compendi importantíssim i 

una magnifíca eina per ais historiadors del període. Nosaltres l'hem utilitzat per mesurar 

el nivell de represa de la cultura catalana, expressada a través del nombre de 

publicacions anuals, comparant el Uistat de llibres editats en Uengua catalana a Cap 

d'Any 1957 i Cap d'Any 1963, tenint en compte que es refereixen ais anys anteríors, és a 

dir, 1956 i 1962. El resultat és espectacular: al volum recopilatori de 1956 s'hi apleguen 

cent quaranta-sis volimis, mentre que al de 1963 s'hi recuUen tres-cents vint-i-im titols, 

mes del doble. 

Tenim, per tant, un ciar indici del creixement experimentat per la cultura en 

Uengua catalana durant els darrers anys de la década deis cinquanta i primers deis 

seixanta, que coincideixen amb l'aparició del Teatre Viu i del teatre independent del 

qual, en certa mesura, aquest projecte escénic va forma part, en tant, una primera 

formulado d'un teatre compromés amb la nova realitat catalana. 

" El volum Cap d'Any 1957, Editorial Molí (Biblioteca Raixa), Palma de Mallorca, 28 de desembre de 
1956, s'ocupava retrospectivament de la literatura catalana durant l'any 1956. Els seus coMaboradors 
foren: Anna Molí, Josep M° Espinas, Joan Fuster, Josep M' Uompart, Gumersind Gomila, J.M. Andreu, 
Miquel Arbona, Joan Barat, Miquel Barceló, Blai Bonet, Joan Bonet, Maria Aurelia Capmany, Joaquim 
Carreras Artau, Alexandre Cirici-Pellicer, Miquel D0I9, Enric Guiter, Josep Iborra, Francesc Maspons 
Anglasell, Francesc de B. Molí, Guillem Nadal, Josep Palau i Fabre, Manuel de Pedrolo, Joan Pons 
Marqués, Josep Romeu, Jordi Sarsanedas i Bemat Vidal i Tomás. 

Cal precisar dues qüestions: d'una banda, els llibres recollits en aquesta classificació poden ésser 
d'algun any anterior i, d'altre banda, es citaven tots els llibres, és a dir, traduccions, antologies,... 
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1.4.2. La burgesia catalana i el franquisme 

La nostra recerca ens imposa veure com es va organitzar l'entramat cultural que 

tractá de revitalitzar la cultura en llengua catalana i d'oposició al franquisme. Entitats i 

agrupacions artistiques varen Iluitar, sovint des de la clandestinitat, per recuperar la 

Uibertat d'expressió perduda després de la guerra, sempre amb la por a im tancament, 

tma prohibició o coses molt pitjors, que eren totalment previsibles durant aquells anys. 

En aquest sentit, mereix una especial consideració el paper del Centre Artistic de 

Sant Lluc que aixoplugá l'Agrupació Dramática de Barcelona com a secció de teatre, a 

fínals de 1954, i , tres anys després, al Teatre Viu, com a secció depenent de 

l'Agrupació." 

El paper d'aquesta entitat cultural —que com la Penya Cultural Barcelonesa, 

l'Esbart Dansaire de Rubi, entre d'altres, acomplí una tasca fonamental en la represa 

cultural—, que aixoplugava també la Coral Sant Jordi, constitueix una de les pedrés 

angulars de la reconstmcció de la identitat cultural catalana de postguerra. La tasca com 

a mecenes i protector de joves artistes contribuí, directament o indirecta, a l'aparició 

d'una nova generació d'artistes que acabarien essent els grans protagonistes de la 

transformació cultural viscuda a Catalunya en les décades següents. 

La burgesia catalana durant aquests anys es fusiona amb l'élite política i 

económica del régim franquista, grácies a l'evolució de la política económica que 

dibuixava cada vegada mes clarament la interdependencia de tots els sectors fínancers. 

E l capital que no coneix de patries ni de sentiments —si és que el lucre no es confon 

amb un sentiment—, va diluir-la dins la "globalització" emergent, conservant un status 

^ En relació a la historia de l'Agrupació Dramática de Barcelona és imprescindible el llibre de Jordi 
Coca, L 'Agrupado Draniática de Barcelona. Iníení de Teatre Nacional (1955-1963) (Monograñes de 
Teatre, 9), Publicacions de l'Institut del Teatre - Edicions 62, Barcelona, 1978. 
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social i económic, pero ja no el control deis negocis i industries, que generalment passá 

a entitats supranacionals cada cop mes influents i decisives a tots nivells. 

Ja a principis deis anys setanta, moment en que els joves intel-lectuals 

antifranquistes, profundament arrelats a la universitat i al món obrer, emprenien 

mobilitzacions i prenien posicions davant la necessitat d'ima evolució política, es 

denuncia la connivencia de la burgesia catalana amb el régim del general Franco. Un 

d'aquests autors fou Emest Lluch, qué escrivia en relació a aquesta qüestió, el següent: 

«Podem comen9ar per la constatado que ima part considerable de la burgesia catalana 

está connectada amb els grans bañes espanyols. Una connexió que es dona, en general, 

en forma subordinada; norma que només es trencada en un cas per una certa autonomía 

i , en un altre, per una posició dominant, pero havent allunyat el centre de decisions de 

Barcelona.».** 

Entre 1956 i 1959, la política económica espanyola visque un moment historie 

decisiu passant de l'autarquia a la tecnocracia. En aquest context de canvi, a Barcelona, 

durant aquests anys, naixia una institució integrada per les noves generacions 

d'empresaris que s'introduíen al món deis negocis i la política, essent els encarregats de 

jugar durant els anys posteriors i , mes enllá, en els anys de la transició i la democracia, 

el paper de 1'élite económica i fínancera a Catalunya. El "Círculo de Economía", en els 

inicis fou un simple club d'esbarjo format pels filis deis empresaris de la generació 

anterior, esdevenint a partir de 1958, lloc de trobada, debat i reflexió sobre els múltiples 

aspectes de la economía a nivell regional, estatal i universal. Entre els fundadors del 

"Círculo" cal esmentar a Caries Ferrer Salat, Joan Mas Cantí, Guillem Casanovas 

Aguillanet, Artur Suqué Sucona, Caries Güell de Setmenat, Josep Vilarasau Salat. E l 

professor Fabiá Estapé, assessor técnic económic, i Lluís Figa, assessor jurídic, van 

Emest Lluch, "Burgesia i economia a Catalunya", dins el volum: W.AA. , Economía critica: una 
perspectiva catalana, Edicions 62, (Llibres a l'abast, 162), Barcelona, 1972, p. 26. 
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donar prestigi a la institució per la que passaren alguns deis economistes i intel-lectuals 

mes destacats del moment. Aquest fou el primer pas per enfortir la posició de la 

biugesia catalana enfront el régim franquista, que malgrat recolzar-se en els patriéis 

catalans, havia restringit de forma absoluta la seva presencia en els órgans rectors de la 

89 
política económica. 

1.4.3. E l paper deis grans mecenes: Joaquim Renart i Félix Millet 

Un deis principáis mecenes de la cultiu-a catalana de postguerra i personatge clau 

en la creació de TAgrupació Dramática de Barcelona (ADB), que com ja hem 

assenyalat aixoplugá les activitats del Teatre Viu, fou Joaquim Renart i García (1879-

1961), que ostentava durant aquells anys el carree de president del Cercle Artístic de 

Sant Lluc. Aquesta entitat fundada el 1893 com una academia artística decimonónica 

per artistes natzarens i simbolistes com els germans Joan i Josep Llimona, seguint les 

orientacions intel-lectuals de Josep Torras i Bages, estava dedicada quasi exclusivament 

a les Belles Arts, tenint un época de máxim esplendor a principis de segle X X , sota una 

orientació decididament noucentista. 

Joaquim Renart, que fou també president de l'Orfeó Cátala i im deis membres 

fimdadors del Foment de les Arts Decoratives (1903), havia estat deixeble de Francesc 

Soler i Rovirosa i un entusiasta de l'Art Nouveau durant la primera década del segle. 

Destacat dibuixant i activista cultural, al capdavant de la Casa Renart dedicada a la 

decoració, fou socí fundador deis Amics deis Museus (1933) i vice-president del Cercle 

Artístic Sant Lluc, des de 1931 fins la Guerra Civil. Llavors, com afirma Francesc 

Sobre el "Circulo de Economía" i el paper que juga en la transformado de l'economia espanyola, 
vegeu: Eugeni Giral, "ün capítol deis empresaris catalans de postguerra: el "Círculo de Economía", a 
W.AA., Economía critica: una perspectiva catalana, Op. cit., pp. 89-114. 
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Fontbona: «Malgrat el seu conegut catalanisme, que arribava intimament fíns a una 

clara voluntat independentista ben pacifica, la discreta actitud de Joaquim Renart durant 

la guerra va afavorir que amb el triomf del franquisme continúes mantenint im cert 

nivell de representativitat dins la societat catalana reprimida. Els vencedors no podien 

prescindir d'algunes personalitats contráries a ells pero que, en no plantejar-los batalla, 

els servien per donar ima llunyaníssima aparenfa de pluralisme a la nova societat oficial 

fortament anticatalana.».'° 

Renart fou un deis protagonistes d'aquest procés de normalització, primer al 

capdavant de l'Orfeó Cátala i , mes tard, a partir de 1951, del Cercle Artístic Sant Lluc. 

En aquells anys fou nomenat membre numerari de la Reial Academia Catalana de 

Belles Arts de Sant Jordi, precedint a Frederic Mares, a la Secció d'Arts Sumptuáries. A 

l'esmentada institució s'hi refugiaren d'altres artistes no perseguits peí régim i que 

havien estat veritables protagonistes de la cultura catalana anterior al conflicte bél-lic, 

com Lluis Masriera, Josep Puig i Cadafalch, Francesc Labarta, Francesc de Paula i 

Nebot, Bonaventura Puig i Perucho, Josep Bonet del Rio, Santiago Julia, Amadeu 

Llopart, Antoni Ollé Pinell, Josep M . Ros Vila, Enric Monjo, Antoni Griera, Pere 

Benavent de Barbera, Manuel Grau, Miquel Mateu i Joan Sedó Peris-Mencheta. 

Un altre deis grans mecenes culturáis del moment, vinculat a la represa cultural, 

fou Félix Millet i Maristany (1903-1967), qué assoh la presidencia de l'Orfeó Cátala el 

1951 i , deu anys mes tard, fou un deis socis ftmdadors d'Ómnium Cultural. Vinculat 

estretament al catalanisme polític i al mateix temps a l'estructura fínancera del 

franquisme (Banco Vitalicio, Compañía Hispano-Americana de Seguros), desenvolupá 

una tasca de mecenatge que, en paraules de Josep Benet, que fou el seu secretari en els 

afers culturáis des de 1946, cercava la creació d'estmctures culturáis valides per a la 

Francesc Fontbona / Albert Manent / Pere Artís / Antoni Batista, Orfeó Cátala. Quatre presidents: 
1939-1998, Enciclopedia Catalana - Pórtic, Barcelona, 1998, p. 31. 
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represa cultural.^' Cal advertir, pero, que el mecenatge de Millet i , en següent terme, el 

d'Ómnium Cultural apareixen Iligats a la esfera católica i tenien una visió del futur de la 

cultura catalana molt parcial, sense voler desmeréixer en absolut l'indiscutible mérit de 

les seves actuacions en uns moments decisius on la manca d'estructures era el principal 

problema. 

1.4.4. El Club 49 

En una instancia for9a diferent apareixia el Club 49, sota el patrocini legal del 

Hot Club de Barcelona, una entitat jazzística que grácies al seu secretari Pere 

Casadevall, aixoplugá aquesta iniciativa que esdevindria clau, especialment, per a l'art 

contemporani catalá.^^ 

Entre l'elevat nombre de fundadors i coMaboradors del Club 49, cal destacar a 

l'arquitecte Sixt Illescas, que en fou el primer president, coMaborant estretament amb el 

marxant d'art i amic deis artistes, Joan Prats, que fou nomenat secretari de 1'entitat. 

Formaren part activa del Club 49 noms tan importants per a la nostra cultiu-a com 

Sebastiá Gasch, Joaquim Gomis, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Joan Teixidor, Joan 

Josep Tharrats, Alexandre Cirici Pellicer, Josep Gudiol, Rene Metras, entre d'altres. 

Organitzada a través de diverses seccions, aquesta entitat cultural es destaca 

principalment peí seu suport a la pintura, en especial a les fígiues mes destacades del 

panorama cátala del moment encap9alats per Joan Miró i Antoni Tapies, entre molts 

«Coneixia cada dia millor els greus problemes que té plantejada la cultura catalana, com son, per 
exemple, la manca d'unes estructures culturáis fonamentals i la gairebé inexisíent professionalització deis 
nostres escriptors. I anava preparant plans per a futures actuacions.», citat a F. Fontbona et altri, Op. Cit., 
o. 91. 

La impoitantissima tasca cultural duta a terme peí Club 49 ha estat recollida en els darrers anys a una 
exposició titulada Club 49, reabrir el joc, 1949-1971, celebrada al Centre d'Art Santa Mónica, 
organitzada peí Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, entre el 15 de junyal 31 d'agost 
de 2000, essent-ne comissaris els professors Pilar Bonet i Martí Peran. Vegeu el catáleg d'aquesta 
exposició editat peí Departament de Cultura, Op. cit, Barcelona, 2000. 
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d'altres, sense oblidar l'interés per divulgar a Barcelona l'obra de Pablo Picasso, 

enfrontat al régim franquista, com a testimoni de la resistencia cultural; també 

destacaren les activitats dedicades a impulsar i popularitzar el Jazz a Barcelona, com 

l'organització deis "Salons de Jazz", i , especialment, portant a Barcelona ais principáis 

intérprets del genere com Louis Armstrong, Willie Smitii, Mezz Mezzrow, Dizzy 

Gillespie, Bill Coleman, Lionel Hampton, Sidney Bechet, entre d'altres; la programado 

musical del Club 49 també es destaca per l'interés en difondre el molt mes complex 

ámbit de la Música Contemporánia, organitzant concerts i conferencies de grans 

compositors com Karlheinz Stockhausen, John Cage, o del gran ballarí nord-americá 

Merce Cunningham, tenint un gran sentit de la modemitat i introduint a Barcelona les 

noves corrents artístiques i musicals intemacionals. 

En aquest context de propostes experimentáis, cal assenyalar que el Club 49 va 

organitzar una de les sessions publiques de Teatre Viu que es celebra a Radio 

Barcelona, el febrer de 1959, de la qual tractarem abastament en el cinqué capítol del 

present treball. 

La importancia del Club 49 ve donada per la seva reconeguda capacítat per a 

difondre els nous corrents artístics nacionals i intemacionals a una Barcelona 

culturalment empobrida i allunyada deis grans centres artístics europeus, servint de pont 

a les noves generacions d'entitats prohibí des o desaparegudes com el Gmp 

d'Arquítectes i Técnics per al Progrés de l'Arquítectura Contemporánia (GATPAC) o 

l'Associació Amics de l'Art Nou (ADLAN), que havien liderat l'activitat artística a 

Barcelona i Catalunya abans de la Guerra Civil, amb les noves generacions 

d'intel-lectuals i artistes que trobaven en aquests gmps i artistes les seves arrels mes 

profundes. 
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4.4.5. L a creado de l'Agrupació Dramática de Barcelona 

Fou en el Cercle Artístic de Sant Lluc, entitat protagonista de la resistencia 

culttu^al, on l'impuls de Joaquim Renart fou, com déiem, decisiu per a la creació de 

l'Agrupació Dramática de Barcelona (ADB), l'any 1955. 

En realitat, el projecte de crear vma agrupació dramática catalana sorgí d'imes 

altres instáncies de la burgesia catalana, vinculada ais intel-lectuals mes prestigiosos de 

les nostres lletres que no havien emprés el camí de l'exili, o bé, ja n'havien retomat, 

llen9ant-se a l'aventura de fimdar ima companyia teatral que, emmirallant-se en el 

model francés, aconseguís esdevenir un teatre d'élite, fet en cátala, i que assolís un 

prestigi cultural de primera magnitud que el convertís en referencia central de la represa 

del teatre cátala. 

Entre els creadors del projecte cal assenyalar la presencia d'un grup de dones, 

encapfalades per Regina Tayá i Morera,^' i la seva germana Montserrat Tayá, 

acompanyades per les senyores Mariona Bonet, Mercé Armengol de Bonet, Mirka 

Carrasco de Sayé, Victoria Espar i Montserrat Sagarra, que hi jugaren un paper 

determinant. En aquest sentit s'ha parlat d'un matriarcat com a primer element impulsor 

de l'Agrupació Dramática de Barcelona,̂ '* que idea el projecte a l'entom del festival 

"L'Alegria que Toma", responsable de recaptar diners per al funcionament quotidiá de 

l'Agmpació, que consistía en la convocatoria d'un festival de carácter social i cultural, 

que es celebrava anyalment, on es representava a un teatre de Barcelona una sessió 

Volem destacar la tasca de la Sra. Regina Tayá en el camp de l'economia política, citant el seu text: 
"Sobre la intervenció estatal i el creixement industrial a Espanya de 1939 a 1956", presentat al Seminan 
de Desenvolupament Económic deis professors Jackson i K. B. GrifFm a la Universitat d'Oxford, el curs 
1969-70 i, posteriorment, a la London School of Económics. Publicat a V\'.AA., Economía política: tina 
perspectiva catalana, Edicions 62 (Liibres a l'abast, 106), Barcelona, 1973, pp. 115-146. 

Així és com anomena repetidament Jordi Coca el paper femení en els primers temps de l'ADB. Es ben 
significatiu aquest parágraf: «La tardor de l'any 1954, quan l'ADB no era gaire mes que un projecte, el 
"matriarcat" va fer tot un seguit de reunions per tal d'estudiar la manera d'obtenir recursos económics. 
Totes les senyores que integraven aquesta comissió femenina perícnyicn a la elassc .benesíant de 
Barcelona i comptaven amb amistats i enlla90s sufícients per abastar gairebé tota la burgesia catalana i 
una part molí important de la vida cultural.», (J, Coca, Op. CU., p. 23). 
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especial que comptava amb la coMaboració d'elements de la burgesia i de la 

inteMectualitat catalanistes. 

Peí que fa ais intel-lectuals que recolzaren el projecte inicial de fundació de 

l'Agrupació, cal citar a Muís Bonet i Garí, Víctor Cátala, Enric Dachs, Salvador Espriu, 

J.V. Foix, Alexandre Galí, Rafael Llimona, Josep MíUás-Raurell, Antoni Mirambell, 

Joan Rebull, Caries Riba, Nicolau M . Rubio i Tuduri, Maria Rusiñol de Planas, Josep 

Maria de Sagarra, Jordi Sarsanedas, Fen-an Soldevila, Joaquim Sunyer, Manuel Trens, 

Joan Triadú i Frederic Mompou.̂ ^ 

Malgrat estar vinculada al Centre Artístic Sant Lluc, l'Agrupació Dramática de 

Barcelona naixé amb voluntat d'esdevenir una entitat plenament autónoma, creada per 

refundar el teatre cátala, que des de 1946 havia retomat ais escenaris^ ,̂ pero amb 

moltíssimes difícultats i amb un nivell for9a pobre, sense assolir cap de les renovacions 

escéniques que es produien arreu d'Europa. Cal situar els seus fundadors efectius entre 

les grans personalitats culturáis de l'época comen9ant peí seu primer president, 

l'emínent historiador Ferran Soldevila, a qui acompanyá com a vicepresident Josep 

Maria MíUás-Raurell, ambdós també reconeguts dramaturgs. 

Com explica abastament Jordi Coca en el seu Ilibre dedicat a l'Agmpació 

Dramática de Barcelona, la primera crida pública per crear un teatre cátala d'exigéncia i 

qualitat es produí l'any 1950, quan sota el nom de Teatre íntim, s'intentá recuperar 

l'esperit del teatre cátala de principis de segle, adoptant de bell nou el nom de la 

companyia fundada per Adriá Gual, l'any 1898. En paraules del coMectiu que signa 

aquest programa manifest: «Voldríem fer una cosa oberta a tots els corrents, d'una 

Tots ells signaven el programa-manifest de l'ADB que sota el títol "Círculo Artístico de Sant Lluc. 
Secció de Teatre en coMaboració amb Le Grenier de Toulouse", que edita l'ADB a principis de 1955. 

La represa del teatre cátala després de la Guerra Civil es produeix el 10 de maig de 1946, amb la 
representado á'El ferrer de tall, de Pitarra, al teatre Apolo, per la companyia de Jaume Borras i Josep 
Ciapera. 
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absoluta dignitat literaria i artística i que podría ésser estímul i exemple per a una 

renovació de la nostra escena.».^'' Entre els signats de la crida trobem a Frederic Roda 

Pérez, element fonamental de l'Agrupació, a la qual consagra tots els seus esfor^os, 

esdevenint un deis seus grans protagonistes. 

Cal afegir ais noms ja citats els de Joan Oliver, el qual amb les seves obres i 

destacades traduccions, fou im deis autors mes representáis per l'Agrupació, jimtament 

amb els directors escénics Montserrat Julio, Pau Garsaball i Lluís Orduna, que varen 

teñir vinculacions mes efímeres, essent destacats protagonistes del teatre cátala de 

postguerra i de la represa i dignifícació del teatre en llengua catalana. 

El que ens interessa assenyalar és que, ja des d'un inici, l'Agrupació Dramática 

de Barcelona pretenda acomplir una tasca de regenerado del teatre arreu de Catalunya 

amb el projecte "Clubs de Teatre Cátala", i contemplava entre les seves actuacions 

previstes, la creació d'una Escola d'Art Dramátic, que servis de pedrera de joves actors, 

rivalitzant amb rofícial Instituto del Teatro, dominat peí teatre en castellá. 

Pensem que l'entrada del Teatre Viu dins l'Agrupació significa el primer intent 

serios per crear aquesta escola de teatre que, en realitat mai no reeixiria, i que Ricard 

Salvat i Maria Aurelia Capmany impulsarien, decididament, des del Foment de les Arts 

Decoratives que presidia Maurici Serrahima, el 1960, fundant l'Escola D'Art Dramátic 

Adriá Gual. L'Agrupació aportava la solidesa necessária a un projecte experimental 

com el Teatre Viu, relacionant-lo amb les instáncies de la burgesia que gaudia d'una 

certa capacitat de maniobra enfront el régim. Cal reconéixer que l'Agrupació Dramática 

de Barcelona va crear, durant els vuit anys en que va existir, un repertori d'alta 

exigencia i qualitat en llengua catalana, essent punt de referencia de les moltes 

iniciatíves posteriors fíns a la creació del Teatre Nacional de Catalunya que culmina 

aquest procés historie del nostre teatre. 

^ Citat per Jordi Coca, Op. Cit, p. 15. 
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Si parlem de mecenatge, no podem oblidar a Joan Obiols i Vié (1919-1980), 

fígiu-a senyera de la vida cultural catalana durant aquells anys. Obiols, Doctor en 

Medicina, impartia cursos de Psiquiatría a l'Hospital Clínic de Barcelona, aixoplugant a 

la seva casa de Llavaneres espectacles i iniciatives culturáis de tota mena, entre elles, el 

Teatre Viu, que presenta una sessió al seu domicili a príncipis de 1959. La seva 

implicació a la vida cultural barcelonina mereix ésser reconeguda com un element 

important de la represa cultural en els difícils anys de la postguerra. E l doctor Obiols 

fou degá de la Facultat de Medicina entre 1972 i 1979, essent rector de la Universitat de 

Barcelona, durant nou mesos, l'any 1977, ingressant aquell mateix any a la Reial 

Academia de Medicina de Barcelona. 

Finalment, ressenyar que en im moment tant difícil com aquell, la cultura vivia 

amena9ada i no tenia espais de públics on manifestar-se. Foren les iniciatives privades, 

de caire clandesti, en forma de tertulies, xerrades i representacions a domicilis 

particulars, com s'aná confígurant el panorama artístic i cultural de l'época. Entre les 

moltes iniciatives d'aquesta índole, és fonamental per a la present investigació, citar el 

paper del domicili de la familia Porter-Moix, on des deis anys quaranta es visque vm 

ambient cultural de primer ordre que té im deis seus moments álgids a les 

representacions de Teatre Viu durant l'any 1956, les prímers sessions del grup, on es 

portaren a la práctica els plantejaments teórics que Miquel Porter havia intuit uns anys 

abans. Aquesta illa de Ilibertat que el domicili deis Porter va esdevenir en els moments 

mes durs del franquisme és un exemple de com la cultura catalana va Iluitar sempre per 

recuperar l'esplendor anterior a la Guerra Civil. 
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1.4.6. E l paper de les ambaixades culturáis: L'Institut Francés i 

la Biblioteca Alemanya 

Dins el panorama general de la Barcelona deis anys cinquanta no ens podem 

oblidar de citar, en l'ámbit cultural, el paper fonamental que varen jugar les institucions 

culmrals oficiáis estrangeres, els Instituís Francés, Alemany, Nord-americá, Italia i 

Anglés, que fundats com a escoles oficiáis deis idiomes respectius, varen desenvolupar 

paraMelament tm paper de mecenatge clau, i varen intervenir de manera decisiva en la 

represa de la cultura catalana diuant la postguerra i , molt especialment, a partir deis 

anys cinquanta i seixanta, quan la majoría d'elles es crearen i assoliren aquest paper 

difusor. 

Entre les mes importants en relació al Teatre Viu cal citar l'Institut Alemany, 

actualment anomenat Goethe Institut, —aquest darrer es fimdá l'any 1960—. Abans 

d'aquesta data existia a Barcelona la Biblioteca Alemanya, entitat que desenvolupava ja 

im paper important, com succeí amb la sessió que el Teatre Viu celebra l'any 1958 a la 

esmentada institució, cedida peí consolat de la República Federal d'Alemanya per 

realitzar diverses activitats culturáis. Com veurem en un proper capítol, la vinculació 

amb la Biblioteca Alemanya esdevé fonamental per explicar la trajectóría de 

r Agrupació de Teatre Experimental i del Teatre Viu. 

Cal referir-se específicament a la tasca duta a terme durant aquells anys per 

l'Institut Francés, el degá d'aquestes ambaixades culturáis —la seu de Barcelona es 

funda l'any 1919—, malgrat desaparéixer com a conseqüéncia de la Guerra Civil i la 

posterior ruptura de relacions i aíUament a que fou sotmés el régim del general Franco, a 

la década deis anys quaranta. Aquesta entitat jugá un paper importantíssim en el 

Una aproximado al paper jugat per aqüestes institudons a: Pau Vidal i Jordi Puntí, "Ambaixades 
Culturáis" a Quadem, n. 929, suplement en llengua catalana del diari El País (edició Catalunya), 
Barcelona, 3 de maig de 2001, pp. 1 a 4. X 
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coneixement de moltes propostes que la censura franquista prohibía estructurant-se en 

seccions, anomenats "cercles", que com el "Cercle Lumiére", oferiren sessions de cine

fórum on era possible debatre sobre qüestions socials o cultural sense l'angoixa de fer-

ho en una institució oficial del régim.'^ 

Juntament amb la Biblioteca Alemanya varen suposar una font de cultura 

alternativa, que no depenia ni económicament ni ideológica de cap institució oficial 

espanyola, aixoplugant els joves artistes catalans, com fou el cas del Teatre Viu o 

TAgrupació de Teatre Experimental, entre moltes altres iniciatives que passaren per 

aqüestes veritables "ambaixades cultiu-als". 

Enfre els noms propis d'aquestes entitats, cal citar a Félix Th. Schnitzler, 

professor de la Universitat de Barcelona, on impartia Uengua i literatura alemanya, 

nomenat director de la Biblioteca Alemanya, l'any 1958, que impulsa de forma decidida 

les activitats paraMeles com exposicions i sessions teatrals o cinematográfiques, 

acomplint ima tasca fonamental en el procés de la represa cultural. 

En relació a la tasca cultural duta a terme per l'Institut Francés durant la postguerra vegi's: Miquel 
Porter-Moix, {coorá.) Memoria deis Cercles de l'Instituí Francés, Editorial Hacer, Barcelona, 1994. 
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EL TEATRE DELS ANYS CINQUANTA 

2.1. ELS GRANS CORRENTS TEATRALS DE POSTGUERRA 

2.1.1. Principáis tendéncies escéniques a la postguerra europea 

L'estudi del Teatre Viu implica forgosament esbrinar quines foren les diverses 

tendéncies teatrals vigents o sorgides durant la década deis cinquanta qué influiren 

d'una manera o altre en el seu plantejament escénic. Son moltes les iniciatives 

escéniques aparegudes a la postguerra europea i , ens atreviríem a afirmar que fou durant 

aquests periode quan es formularen algunes de les mes importants i significatives 

tipologies teatrals aparegudes al llarg del segle X X . 

Dos grans corrents teatrals esdevingueren hegemónics, a nivell europeu, durant 

aquest període históríc havent-se defínit des de fináis del segle X I X . D ' u n a banda, el 

teatre objectivista, un teatre compromés socialment, que s'adrefava cap una análisi de la 

realitat social, política i cultural. D'altre banda, el teatre subjectivista, que es 

concentrava en l'análisi deis processos psicológics deis individus, seguint els preceptes 

de les avantguardes, sense atorgar cap validesa social, política o cultural a les seves 

propostes estétiques, adreyant-se al que podríem denominar un "teatre de l'experíéncía", 

amb una voluntat d'esdevenir anti-teatre, en el mateix sentit que el New Dada, de 

Robert Rauschenberg, esdevenia una proposta proñmdament antiartística dins el mateix 

context históríc. 

L'análisi de la formació d'aquestes dues grans corrents del teatre occidental fou estudiat per Ricard 
Salvat, Historia del teatro moderno I. Los inicios de la nueva objetividad, Edicions 62 - Ediciones 
Península, (Ediciones de bolsillo, 566) Barcelona, 1981. 
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Tant l'escena francesa com l'alemanya serveixen per iMustrar aquests nous 

rumbs del teatre i la seva profunda influencia a Espanya i a Catalunya, orfes de referents 

escénics i culturáis válids pels llargs anys d'aillament sota la dictadura franquista. 

A Franca, durant aquest interval, que aniria de 1956 a 1961, estaven en actiu, i 

en im moment de máxim esplendor creatiu, alguns deis principáis creadors escénics del 

segle X X com Jean Vilar, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Charles Dullin, Gérard 

Philipe,... A ells, cal afegir tota ima pléiade de dramaturgs de gran influencia arreu, 

com els autors sorgit a l'entom de l'anomenat Teatre de l'Absurd, des de Samuel 

Beckett fíns a Eugéne lonesco —malgrat que cap deis dos era origináriament francés—, 

passant per un gran nombre d'autors mes o menys adscrits a aquesta estética i que varen 

aparéixer per tota la geografía europea seguint aquests postulats. 

No podem oblidar, dins aquest mateix context, les aportacions deis grans 

dramaturgs que iniciaren les seves trajectóries en els anys trenta i quaranta com Jean-

Paul Sartre, Albert Camus, Henri de Montherlant, Jean Anouilh, Jean Giraudoux, d'alta 

volada intel-lectual i fílosófíca, pero que respectaven les formes i les regles del teatre 

decimonónic. 

Tarmiateix, la técnica teatral francesa será un model d'una importancia capdal en 

els nous camins del teatre cátala, molt especialment peí que fa al treball corporal, des 

del mim, que impulsaren creadors com Etieime Decroux, Jean-Louis Barrault i Marcel 

Marcean, fíns a la interpretació mes classicista. A partir deis anys seixanta una part molt 

signifícativa deis principáis actors i directors catalans anirien a París, Villeurbaime o 

Estrasburg, entre d'altres centres teatrals franceses, a estudiar interpretació a alguna de 

les prestigioses escoles d'art dramátic. 

La influencia de la Hteratura i el pensament francés és indubtable en la vida 

cultural catalana deis anys cinquanta i seixanta. Des de l'Existencialisme encamat per 
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Jean-Paul Sartre fíns a cantants, cineastes i intel-lectuals del mes diversos ámbits 

artístics, la presencia de la cultura gal-la és una constant en la postguerra espanyola i , 

molt especialment, a Catalunya, com a referent i model a imitar. 

D'altre banda, a Alemanya el teatre mantenía després de la guerra tot el seu 

prestígi,'°' pero fou a partir del retom de dos grans homes de teatre com Erwin Piscator 

i Bertolt Brecht, quan aparegué ima nova generació de dramaturgs i directors que 

esdevindria fonamental per a l'esclat d'un teatre objectivista que marcaría els escenaris 

europeus en els anys següents. Com afírma Ricard Salvat a El teatre contemporani, el 

teatre alemany aconseguí durant el període de la segona postguerra la seva plenitud com 

a dramática nacional, essent el teatre épic de Bertolt Brecht la seva major i mes acabada 

demostració,'"^ tenint una influencia determinant a l'época de major relleváncia del 

Teatre Viu i a la posterior trajectória com a director escénic i teóríc teatral de Ricard 

Salvat. En un sentit mes ampli, cal situar la influencia cultural alemanya en la 

penetrado a Catalunya de pensadors i sociólegs de primera línia, entre els quals cal 

citar, Martin Heídegger, Theodor W. Adorno, Erich Fromm o Herbert Marcuse, entre 

d'altres. La seves teories que pertanyien a perspectives diferents i , fíns i tot, oposades, 

varen teñir una influencia determinant en l'art i la cultura catalanes d'aquest periode. 

«Després de la gran derrota alemanya el teatre va ser una de les manifestacions socials que mes aviat 
s'organitzaren i funcionaren amb éxit immediat i positiu. Al teatre no li va caldre ni ajudes estrangeres ni 
el suport mora! i económic del pía Marshall, ni cap mena de propaganda internacional. El teatre va 
funcionar per propia necessitat natural, en la qual está intimament i fonamentalment arrelat. Per aixó, si la 
societat alemanya renaixia, és lógic que renasqués també el teatre.», a Ricard Salvat, "El teatre alemany 
de l'any 1944 al 1964. La generació de la segona postguerra", article publicat a Serra d'Or, any VI, núm. 
7, Barcelona, novembre de 1964. Article recoUit al volum R. Salvat, Quan el temps es fa espai. L 'ofici de 
mirar, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, (Monografies de Teatre, 38), Barcelona, 1999, p. 
463. 
'"̂  «D'altra banda, es podría explicar, i aquesta és la nostra opinió que, així com a Italia, a Franfa, a 
Espanya, a Anglaterra, els va costar segles de tradició teatral aconseguir una forma independent, 
igualment Alemanya necessitaria mes de dos segles per a aconseguir una forma teatral, independent, 
propia. Aquesta forma és, segons la nostra opinió la del teatre épic. Forma que no creiem que siguí, com 
de vegades es pretén, creació personal de Brecht sino fruit de tota una tradició nacional. Brecht va fer 
simplement d'exemple tipificador i, tot col-locant-se en l'últim esglaó d'aquesta tradició, va ser, en 
recolzar-s'hi, no sois l'home que la va definir, amb una fórmula o formules teatrals, sino que li va donar 
una estéfica coherent i rigorosa. Per aixó és impossible de parlar de l'aportació brechtiana al teatre del 
segle XX, si no parlem de la tradició que el sosté i possibilita.», a R. Salvat, El Teatre Contemporani /2. 
Op. Cit., pp. 79-80. 



108 

Especial importancia cal atribuir, com a principal formulador deis principis de 

l'Existencialisme, a Martin Heidegger i la seva obra capdal, Sein und Zeit, publicada el 

IP27 £1 f¡i5sof alemany, adquiri durant la postguerra una relleváncia insospitada, 

essent citat a tort i a dret, fíns i tot per aquells que mai l'havien llegit. Molts d'aquells 

que el citaven no coneixien la seva vinculació amb el nazisme, essent reclamat a casa 

nostra com a model per sectors cultiváis mes progressistes. 

Finalment, haurem de veure com a l'Espanya del fínal de l'autarquia política i 

económica, comenfaven a aparéixer iniciatíves i coMectius que, com el Grupo de 

Teatro Realista impulsat per José Maria de Quinto i Alfonso Sastre, coMocarien les 

bases per al desenvolupament d'un teatre allunyat deis principis purament comerciáis i 

folklórics, que havien empobrit el teatre espanyol des de l'esclat de la Guerra Civil, 

iniciant un camí de renovació a tots els nivells. El debat entom el Realisme com a base 

estética del treball teatral, jimtament amb la influencia de les corrents d'avantguarda 

procedents principalment del teatre fi^ancés, varen conformar una generació de creadors 

que foren capados de comear un teatre compromés amb el present historie i d'adaptar 

tots aquests corrents a la realitat del país. 

Catalunya, en aquest context, visque una doble Iluita fonamental per a la seva 

propia existencia: d'una banda, crear un teatre en cátala d'exigéncia i qualitat, enfi-ontat 

a l'ofícialisme espanyolista de l'época i , de l'altre, assumir les corrents escéniques que 

arribaven de l'exterior per oferir un teatre que fos el reflex d'aquella craílla histórica. El 

teatre barceloní deis anys cinquanta fou essencialment un teatre escrit i representat 

majoritáriament en llengua castellana, qué a les petites companyies anomenades 

Agmpacions de Teatre de Cambra, tractava de oferir un repertori de peces 

contemporánies que podien ésser susceptibles d'incitar a la reflexió. El teatre en llengua 

Martin Heidegger, El Ser y el Tiempo, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1994 [versió 
espanyola de José Gaos].La primera edició de l'obra de Heidegger en espanyol fou publicada el 1951. 
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catalana prácticament no existia i semblava prácticament impossible poder endregar 

aquesta situació. D'una altra banda, aquest període estigué marcat per la crísi que a tots 

nivell va viiu-e l'escena catalana, amb la desaparició de teatres i la manca de qualitat de 

la majoría de les produccions. Aquesta crisi s'accentuá durant l'any 1959, quan es 

produi tma enorme controversia, sorgida a les pagines del setmanari Destino}^'^ i que 

s'ampliá a d'altres mitjans sobre el futur del teatre cátala i la seva viabilitat artística i 

económica. 

El Teatre Viu apareixia en aquest context com un fenomen essencialment 

minoritari, dins l'ámbit amateur, que sota la denominado "experimental" contribuí —al 

nostre entendre de forma molt important—, a la renovació de les estructiu-es teatrals, 

essent una de les primers formacions que es pot inscriure dins el teatre independent.'"^ 

2.1.2. L'opció subjectivista: l'absurd 

Molt probablement l'absurd ha estat sempre present d'ima manera, creiem que 

fonamental, dins la Uarga historia del teatre. El mite d'Édip, reí de Tebes, n'és un 

exemple paradigmátic, al nostre entendre. La Tragedia grega tractava d'explicar d'una 

forma didáctica l'absurditat de Texisténcia humana, abandonada pels déus a una fosca i 

impenetrable successió d'experiéncies sense sentit i sense esperanga. No hi ha, al nostre 

entendre, grans diferencies entre el suícidí d'Áiax,'°^ i el suícidi deis dos vells al final 

Concretament la polémica s'iniciá amb la publicació d'un article de Néstor Lujan titulat "El Teatro 
Catalán", Destino, n. 1139 (secció, "Al doblar la esquina"), Barcelona, 6 de juny de 1959, p. 25. 
[Reproduit íntegrament a l'apéndix documental dins la cronologia "La cultura a Barcelona entre 1956 i 
1961", a les pp. 595-597.]. 
'"̂  Sobre el Teatre Independent és fonamental: Gon9al Pérez de Olaguer, El teatre Independent a 
Catalunya, Editorial Bruguera, S.A., (Quadems de Cultura, 62), Barcelona, 1970. Llibre al qual ens 
referirem profiísament mes endavant. 
'"̂  Escriu lonesco a la seva obra Impromptu pour la Duchesse de Windsor: «Una obra triste, uno de esos 
dramas modernos de Beckett o Sófocles, que harían llorar a los invitados», citat a Martin Esslin, El 
Teatro del Absurdo, Editorial Seix Barral, S.A. (Biblioteca Breve/Ensayo, 234), Barcelona, 1966, p. 136. 
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de l'obra Les cadires, d'Eugéne lonesco, que precisament subtitulava "farsa trágica", 

malgrat no creure en absolut en les etiquetes i els generes. 

L'aparició del Teatre de l'Absurd responia a la conjunció de dues tradicions 

for9a diferents que, a la década deis cinquanta, foren posades en comú per una serie 

d'autors novells que tractaven de fer un teatre diferent, mes proper a la situació real deis 

individus i de la societat de postguerra. Ricard Salvat denominava aquest corrent "El 

nou subjectivisme" i el caracteritzava per "la crisi de la páranla" que suposava en el 

teatre europeu deis cinquanta oposat al corrent realista que vinculava al nou 

objectivisme.'°* 

En primer lloc, els dramaturgs adscrits a aquest corrent recoUien la tradició del 

teatre d'avantguarda sorgit a fínals del segle XIX, a partir de 1'incomparable Ubu Roi, 

d'Alfred Jarry, línia escénica que fou revitalítzada al llarg de les primeres décades del 

segle a partir de les obres, adscrites al surrealisme i dadaisme, del Duaner Rousseau, 

Guillaume Apollinaíre i Roger Vitrac, entre d'altres; i , en segon lloc, rExistencialisme, 

moviment estrictament fílosófíc, comeat pels principáis pensadors i novel-listes 

francesos deis anys quaranta, com Jean-Paul Sartre i Albert Camus, que impregnaren 

progressivament totes les esferes de l'art i la cultura. E l resultat d'aquestes dues 

influencies fou una mésela explosiva entre la recerca de la mes pura superfícialitat que 

provoca la riallada, i l'abismal profunditat de l'esglaí i l'angoixa, que proposava el 

pensament existencial. 

E l Teatre de l'Absurd va teñir una importancia determinant en la creació d'una 

estética propia de la Guerra Freda, utilitzant un llenguatge tant planer com agosarat, que 

^° Des Chaises, ("Les cadires"), d'Eugéne lonesco fou estrenada el 22 d'abril de 1952 al Théatre Lancry, 
dirigida per Sylvain Dhomme. 

Vegeu R. Salvat, El Teatre Contemporani ¡2. Op. Cit., 1966. Molt especialment el primer capítol 
dedicat a analitzar les trajectóries deis principáis dramaturgs de l'anomenat teatre de l'absurd, pp. 5-72. 
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causa un fort impacte entre el públic i els crítics teatrals.'°^ Des de Tot esperant a 

Godot, de Samuel Beckett, estrenada el 1951, fms El Rinoceront, d'Eugéne lonesco, el 

1959, la década deis cinquanta assistí al naixement d'un teatre que explorava uns nous 

límits en tots els aspectes i que fou recollit a Catalunya i Espanya com un deis 

principáis models a seguir, unint-lo a la tradició dramática espanyola de dramaturgs 

com Enrique Jardiel Poncela o Miguel Mihura, entre d'altres autors que conrearen un 

surrealisme hispánic sorgit al marge deis grans corrents intemacionals, fruit de la propia 

idiosincrasia cultural i social del país. 

Samuel Beckett (Dublín, 1908 - París, 1989) fou, molt probablement, el 

dramaturg que penetra amb mes for9a en el teatre espanyol deis anys cinquanta, 

aconseguint teñir una enorme influencia entre els autors que sorgiren durant aquells 

anys. Com a exemple del que venim dient la seva obra mes emblemática En attendant 

Godot (Tot esperant Godot), fou publicada en traducció castellana en el primer número 

de la revista Primer Acto. Les estrenes de les seves obres es succeíren al Uarg de la 

década deis cinquanta, amb la certesa que aquell era un deis camins per on devia anar el 

teatre si volia de veritat subsistir."° 

El principal representant d'aquest corrent escénic a Catalunya fou Manuel de 

Pedrolo, qui a les seves múltiples novel-Íes i peces dramátiques de fináis deis anys 

Fou especialment sonora la polémica entre el crític teatral anglés Kenneth Tynan i Eugéne lonesco, 
l'estiu de 1958 a les planes del diari británic The Observer, que resumía Martin Esslin de la següent 
manera: «La disputa lonesco-Tynan, brillantemente llevada por ambas partes, nos muestra que lonesco no 
es, de ninguna manera, meramente el autor de obras hilarantes / sin sentido, como tan a menudo se ha 
dicho en la prensa, sino un artista serio dedicado a la ardua exploración de las realidades de la situación 
humana, completamente consciente de la labor que ha asumido y con un bagaje intelectual muy 
considerable», a Martin Esslin, Op. Oí., pp. 101-102. 
"° Probablement la culminació de tot l'interés per Samuel Beckett que es vivía entre els dramaturgs 
espanyols es concreta a l'entrevísta que li feu Alfonso Paso. Vegi's: Alfonso Paso, "Encuentro con 
Samuel Beckett. (Beckett y nuestro tiempo)", a Primer Acto, n. 11, Madrid, novembre-desembre de 1959, 
pp. 14-18. 
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cinquanta i seixanta, plantejava d'una manera molt personal la seva visió de Tabsiud 

quotidiá.'" 

A part de Manuel de Pedrolo foren molts els creadors que es sentiren atrets per 

la poética del teatre de l'absurd, entre ells Joan Brossa, membre destacat del coMectiu 

artístic Dau al Set i un deis poetes i dramatiu-gs mes personáis i brillants que ha donat la 

cultiu-a cátala al llarg del segle X X . A q u e s t a afínitat de plantejaments estétics amb el 

pas del temps dona pas al naixement en Joan Brossa d'un proftmd sentit crític envers 

aquest corrent, en especial cap a Eugene lonesco, el máxim representant d'aquest 

corrent juntament amb Samuel Beckett."^ 

D'altre banda, Joan Brossa aconsegui durant els anys cinquanta construir-se ima 

imatge cultural molt sólida. Representava l'artista multidisciplinar vinculat a les 

avantguardes que defensava posicions estétiques radicáis, aconseguint teñir un lloc de 

privilegi en els ambients culturáis de l'época com recorda Ricard Salvat, qui en un 

primer moment estigué profundament influit peí gran poeta barceloní."'' Uns anys mes 

tard i davant algunes actituds del propi Brossa cap alguns intents de posar en escena la 

seva poesía escénica, Ricard Salvat feia una molt precisa crítica envers el seu teatre i . 

Manuel de Pedrolo (Tárrega, 1918-1990), fou autor de di verses peces teatrals adscrites al moviment 
del Teatre de l'Absurd com La nostra mort de cada dia (1956), Cruma (1957), Homes i No (1959), 
Técnica de cambra (1961), Algü a l'altre cap de pega (1962), Darrera versió per ara (1962) i Situació 
bis (1963), que portaren a Martin Esslin a incloure'l dins el grup de dramaturgs que constituíen 
rheterogeni col-lectiu d'autors del Teatre de l'Absurd. Vegi's: M. Esslin, Op. Cit., p. 199 i ss. 

Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998) és autor d'una amplíssima obra escénica recollida en sis volums. 
D'entre aquesta magna producció son molt ressenyables les múltiples aproximacions al teatre de l'absurd 
al que arriba mitjan9ant la seva adscripció ais corrents d'avantguarda plástica. Vegi's, especialment, Joan 
Brossa, Poesía Escénica II (1955-1958), Edicions 62, S.A., Barcelona, 1965, concretament la peí^aAquí 
a/¿0íc,pp. 121-140. 

A una interviú amb Jordi Coca, a la pregunta peí teatre de l'absurd, responia Joan Brossa: «Res de res! 
M'interessen mes els germans Marx i tots els pallassos (menys en Dalí). No cal muntar una especial 
dramaturgia, em sembla que no val la pena de carregar les tintes. L'absurd mai no pot ser un punt 
d'arribada.», a Jordi Coca, Joan Brossa o el pedestal son les sabates. Editorial Pórtic (CoMecció Llibre 
de butxaca, 52), Barcelona, 1971, p. 114. 

Salvat afirma a l'entrevista que figura a l'apéndix d'aquest treball: «L'altre gran succés [El primer fou 
conéixer a J. V. Foix] fou conéixer a Joan Brossa. Puc afirmar que va ésser un fet fonamental.». Vegi's 
l'esmentada entrevista reprodui'da a l'apéndix documental p. 431. 
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fms i tot, en formulava un interrogant sobre el seu futur. Malgrat tot, pensem que el 

teatre de Joan Brossa és actualment un gran desconegut i cal esperar que en els propers 

anys la seva poesía escénica sigui plenament recuperada, essent aquesta una de les 

tasques prioritáries del teatre cátala deis propers anys.' 

Peí que fa al Teatre Viu, pensem que hi ha una evident connexió amb aquesta 

poética que s'explicita en la seva particular concepció del fenomen escénic. Aquest fet 

es pot copsar en la manca de sentit lógic d'algunes de les pantomimes que formaven el 

repertori del grup,"^ pero, es fa molt mes evident, peí que fa ais plantejaments teórics 

de Miquel Porter quan crea el Teatre Viu com un experiment escénic, on tractá 

d'establir una profunda vinculació amb els moviments d'avantguarda, especialment, 

amb el surrealisme i el dadaisme, que sempre van estar a horitzó creatiu al llarg de la 

seva trajectória. 

Les creacions del Teatre de l'Absurd tenien en comú amb el Teatre Viu la seva 

simplifícació deis mitjans escénics, essent la majoria d'elles peces breus d'un acte que 

esbossaven una situació sense sortida o bé recoUien fragments inconnexos entre sí, 

similars a restructura de les sessions del grup cátala. Aquesta reivindicació d'im teatre 

simplifícat escénicament tenía, dins la tradició teatral francesa, alguns precedents ais 

quals cal referír-se, que tractaren de produir una renovació a tots els nivells de l'art del 

«Recordem per via d'il-lustració la presentado que va fer Alexandre Cirici, llavors de l'estrena a 
Cabríls de La jugada [Estrenada per l'Escola d'Art Dramátic Adriá Gual, l'any 1960, al Teatre la 
Concordia de Cabrils, amb direcció de Moisés Villélia]. Ens va dir que, donat que l'obra de Brossa, per 
falta de maduresa del nostre teatre, havia quedat reduida al silenci, la seva obra havia parlat a través de les 
pintures de Tapies i deis plástics sorgits del moviment Dau al Set. Naturalment, Cirici feia una afirmació 
molt encertada, pero absolutament mancada de validesa crítico-literaria, car una obra literaria ha de parlar 
per ella mateixa o pels seus seguidors literaris. Un feixuc desti pesa sobre el teatre de Brossa, que 
continua essent, encara avui, un interrogant. La seva estética sorgeix d'una situació que comparteix amb 
els homes del seu temps, "desinteressat peí món concret, que no l'havia tractat gens bé, es refugia en la 
propia intimitat", com diu Arnau Puig, i en aquesta intimitat es queda el seu teatre, davant unes noves 
»eneracions que li demanen mes», a R. Salvat, El teatre contemporani /2, Op. Cit., pp. 67-68. 

En aquest sentit pot contribuir la publicació del Ilibre d'Eduard Planas, La poesía escénica de Joan 
Brossa, Associació d'Investigació i Experimentado Teatral (El pía de les comedies, 1), Barcelona, 2002. 

Les primeres sessions de Teatre Viu com a secció de teatre experimental de 1'Agrupado'Dramática de 
Barcelona, duien per titol genéric "Innocentades escéniques" (28 i 29 de desembre de 1957), amb una 
voluntat de potenciar el seu plantejament proper a aquesta estética de l'absurd. 
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teatre. Fou a partir de les aportacions fonamentals de Jacques Copeau i , posteriorment, 

de Jean Vilar, com el teatre francés esdevingué, fínalment, un teatre veritablement 

popular, seguint una estructura descentralitzada i , en defínitiva, convertint-se en 

avantguarda i model del teatre futur durant la segona meitat del segle X X . 

2.1.3. La reivindicació d'un Teatre Popular 

Jacques Copeau (París, 1879 - Beaune-e-Chalons, 1949), intel-lectual, teóríc i 

director escénic essencial per a la present recerca, va intentar, especialment en els anys 

posteriors a la Primera Guerra Mundial, de retomar l'art teatral ais pressupósits de la 

Commedia dell'Arte, adoptant aquest model amb l'objectiu de crear una tipología de 

personatges contemporanis que esdevínguessin la base d'un teatre veritablement 

popular del segle X X . ' ' * Aquesta idea esdevindria, trenta-cinc anys mes tard, un deis 

principáis objectius del treball del Teatre Viu com es desprén del programa manifest del 

grup editat l ' l l de gener de 1959, on es divídíen les línies de treball del gmp en tres 

parts, essent la primera d'elles: «Teatre a soggetto. Aquesta resumeix la gran tradició 

llatína de la Commedia dell'Arte i té com a fí últim la creació d'una tipología del segle 

XX.». 

' Copeau ja va teñir la intenció de concentrar els seus esfor90S en crear una companyia de Commedia 
deH'Arte abans de marxar a Estats Units Tabril de 1916, per causa de la Primera Guerra Mundial. 
Aquesta marxa impedí que es concretes aquest projecte que reprendria amb els seus deixebles amb la 
companyia Les Copiaus, el 1924. La prova de tot aixó que diem la trobem al Diari d'André Gide, on 
escriví amb data de gener de 1916, el següent: «Matinée á la N.R.F. [Nouvelle Revue Frangaise] avec 
Copeau... Nous causons longuement de la possibilité de former una petite troupe d'acteurs, suffisamment 
inteliigents, hábiles, et bien dressés -pour improviser sur tel scénario proposé, et capables de raviver la 
Commedia dell'Arte, a la maniere italienne, mais avec des types nouveaux: Les bourgeois, le noble, la 
marchand de vins, la sufFragette, remplaceraient Arlequín, Pierrot et Colombine. Chacun de ees types 
haurait son costume, son parler, son allure, sa psychologie. Et chacun des acteurs n'incarnerait qu'un 
type, s'y tiendrait, et ne s'en départirait point mais l'enrichirait et Tamplifierait sans cesse.- Si ce project 
aboutit, je pressens et souhaite una salle cómplice, excitant, exaltant les acteurs. Bien vite ees 
représentations (que je ne vous ramplir tout le programme, mais preceder, suivre ou couper le principal 
spectacle) assureraient le succés du théátre et prendraient una importance hardie; elles feraient la satire 
des partís -une satire excellente, saine au nom du bon sens.», citat per Clément Borgal, Jacques Copeau, 
L'Arche Editeur (Le Théátre & les Jours, 8), París, 1960, p. 133. 
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Fins els trenta-cinc anys Jacques Copeau no es dedica de pie al teatre, havent 

estat anteriorment crític literari i teatral, essent fundador i director de la revista Nouvelle 

Revue Frangaise, entre 1908 i 1913, publicado parisenca de gran prestigi, en la qué 

col-labora amb André Gide i d'altres grans escriptors del moment. La seva visió del 

teatre s'aná conformant a partir de la lectura, l'estudi i el coneixement directe deis grans 

renovadors del tombant del nou segle."^ 

Copeau va anar molt mes enllá de la simple reivindicació de la Commedia 

dell'Arte, reclamava una transformació radical de l'art teatral, la creació d'un teatre 

popular i , especialment, d'un públic popular que pogués accedir al teatre mitjan9ant 

abonaments, o amb d'altres mesures, com la creació d'un teatre descentralitzat, en 

definitiva, la creació d'un repertori destinat a convertir el teatre en Uoc de trobada i 

reflexió sobre el passat, el present i el futur. 

La fundació del mític Théátre du Vieux Colombier, el 1913, ubicat a la "rive 

gauche" del Sena, tractava d'assolir tots aquests reptes, pero l'esclat de la Primer Guerra 

Mundial porta a la companyia a instal-lar-se a Nova York, on es convertí en un deis 

millors teatres del món per la qualitat del repertori i de les actuacions que oferí a la 

metrópoli nord-americana. Posteriorment, en retomar a París, seguiren els éxits pero, el 

1924, abandona l'activitat al front del Vieux Colombier i es retirá a la Borgonya, 

concretament, al Castell de Monteuil, a la població de Beaime-e-Chalons, on seguí la 

seva recerca amb un grup de fidels, entre els quals estaven la seva filia Marie Tárese, 

Susanne Bring, Jean Villard, Michel Saint-Denis, Léon Chancerel, Jean Dasté i Etieime 

Decroux, fins a trenta-cinc col-laboradors, que el seguiren lluny de la gran metrópoli. 

Fruit d'aquest allunyament fou la creació d'una companyia anomenada Els Copiaus 

Al manifest fiíndacional del Théátre du Vieux-Colombier, l'any 1913, Copeau citava els seus models 
d'actuació: «Nous avons suivi les projects et les réalisations de MM. Meyerhold, .Stanislavski, 
Dantchenko en Russie; de MM. Max Reindhardt, Littmann, Fuchs et Erler en Allemagne; de MM. 
Gordon Craig et Granville Barker en Angleterre.». Citat a Clément Borgal, Op. Cit, pp. 56-57. 
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[també coneguda com "Companyia deis Quinze"] el 1925, fomiada per alguns deis seus 

deixebles, que retomava ais pressupósits de la Commedia deU'Arte com a culminació 

d'aquesta voluntat de simplifícació de l'espectacle, enfront els luxosos espais escénic i 

el vedettisme del teatre comercial. 

Jacques Copean fou, sens dubte, el model fonamental de tota una generació 

d'actors i directors escénics franceses, al crear un teatre de repertori i d'investigació que 

tractava de retomar l'art del teatre a la seva esséncia, despullant-lo de tot artifíci inútil. 

A part de la práctica teatral. Copean fimdá tma escola dedicada a l'ensenyament de totes 

i cadascuna de les disciplines relaciones amb l'art dramátic, peonera en tots els ámbits 

de la recerca, que esdevindria model i referencia ineludible per ais homes de teatre 

posteriors de totes les latituds i procedéncies teatrals.'^' 

Per aqüestes i d'altres aportacions, Jacques Copean ha estat considerat com el 

principal hereu de les revolucionáries propostes d'André Antoine, dutes a terme cap a 

fínals del segle XIX, convertint-se en el principal referent per a les noves generacions 

Vegeu: Franco Cologni, Jacques Copeau. II Vieux Colombier. I Copiaus, Capelli editore, (Documenti 
di teatro, 23), Bolonya, 1962, p. 99 i ss. 

Molts anys després de la creació de l'Escola del Vieux Colombier escrivia Jacques Copeau: «Una 
industria no puede pasar sin laboratorio. El cerebro no hace sus cálculos entre las máquinas. El arte se 
empobrece o enloquece si no se sustenta en los principios de la escuela. Sostienen a unos y estimulan a 
otros, aunque sea hiriéndoles. Escuela o laboratorio son indispensables para el teatro, que es arte e 
industria a la vez y que, como arte que tiene al hombre por medio y materia, se aplica a darle forma. La 
práctica vale lo que vale. Si queda trasnochada, a la teoría corresponde enderezarla. Sólo el escenario 
hace al actor, como sólo él hace al autor. Pero también los deshace. De cuando en cuando, puede ser 
bueno arrebatárselos. 
«Este espacio de reactivación es lo que yo intentaba crear, hacia 1920, bajo el titulo de escuela, titulo 
bastante mal afamado en un tiempo en que todos tenían talento y sólo se conocían a sí mismos. 
«Pretendía dirigirme al hombre en su conjunto, hacerie ser consciente de todas sus facultades de 
expresión en relación con el teatro, meter al actor en la escuela de la poesía y al poeta en la escuela del 
escenario. Quería sustituir el entrenamiento intensivo de los actores —en función de las necesidades 
inmediatas de la representación y de las brutales y someras lecciones que infligen al actor sus breves 
encuentros con las realidades técnicas— por una larga cultura profesional, una vida dramática libre, 
común a los hombres de teatro.», a Jacques Copeau, <íHay que rehacerlo todoy>. Escritos sobre el teatro, 
[Edición de Blanca Baltés], Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España (Serie: 
Teoría y práctica del Teatro, 19), Madrid, 2002, pp. 421-422. 
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d'actors i directors escénics franceses, que estendrien el seu art per tota Europa i peí 

món sencer, renovant un art que semblava agonitzar a principis del segle X X . 

Entre aqüestes aportacions cal subratllar les múltiples troballes que Copeau 

realitzá a l'entora del treball de Tactor. Marco de Marinis ha assenyalat les principáis 

característiques d'aquesta investigado sobre Tactor, que resumeix en tres, i que 

considerem referéncies fonamentals per a Testudi del Teatre Viu: «Primero, el actor-

creador como sujeto central del hecho teatral; segundo la necesidad absoluta de que la 

escuela provea al actor y le capacite adecuadamente para cumplir las nuevas funciones 

que le asigna el teatro, principalmente gracias a la interiorización de su oficio como una 

misión elevada y severa, más ética que técnica; por último, la convicción de que el 

primer grado de la educación en el actor es "la educación corporal".». 

Els ensenyaments de Jacques Copeau foren determinants per a Tevolució de la 

técnica del mim al llarg del segle X X , malgrat que aquest només era un deis molts 

aspectes que importaven al «solitari de Borgonya». Un deixeble del Vieux Colombier i 

membre d'Els Copiaus, el jove Etienne Decroux (1898-1991), esdevingué el gran 

mestre práctic i teóric de Tart del mim, especialment, a partir de 1931 quan s'associá 

artísticament amb Jean-Louis Barrault, creant algims espectacles com La Faim o 

Maladie, agonie et mort, que es convertiren en veritables clássics del genere, essent 

referencia obligada en Tensenyament de Texpressió corporal i les técniques del mim.'^'* 

™ Així ho expressa Franco Cologni al final del seu Ilibre dedicat a Jacques Copeau: «Una manciata del 
prezioso metallo: il fhitto del suo lavoro, il suo exempio, il suo insegnamento. Charles DuUin, Louis 
Jouvet, Henri Ghéon com i "Compagnons de Nótre Dame", Michel Saint-Denis, León Chancerel con i 
"Comédiens Routiers", Marie-Héléne Dasté, Gilíes et Julien, i "Compagnons du Jeux", il "Théatre des 
Quatre Saisons", Raymond Rouleau, Madeleine Renaud e Jean-Louis Barrault, Marcel Marceau, Jean 
Vilar e il "Théatre National Populaire", Gustave Cohén e i "Théophiliens", Jean Dasté e la "Comedie de 
Saint'Etienne", Orazio Costa fanno fede ch'essi non sonó andati perduti.». {Op. Cit., p. 152). 
'̂ ^ Marco de Marinis, "Copeau, Decroux et la naissance du mime corporel", a Bouffonneries, n. 34. Citat 
a J. Copeau, «Hay que rehacerlo todo», Op. cit. p. 38. 
^̂ '̂  Sobre l'aportació fonamental de Decroux al món del mim vegi's: Etienne Decroux, Palabras sobre el 
mimo. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Ediciones El Milagro (El Apuntador, 1), Méxic, 
2000. [Tradúcelo de César Jaime Rodríguez i próleg de Corinne Soum]. 
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Com a hereu d'una bona part de les propostes de Jacques Copeau cal destacar la 

contribució al món del teatre d'un altre deis grans creadors escénics francesos del segle 

X X , Jean Vilar considerat per Ricard Salvat com: «L'home de teatre mes important de 

la segona postguerra.». 

Jean Vilar (1912-1971), fou l'animador i fundador del Festival d'Avignon 

(1947-1971) i estigué al capdavant del Théátre National Populaire (1951-1963), portant 

a terme una tasca importantíssima per al teatre francés i europeu, que concreta amb les 

següents paraules: «... la experiencia de los cinco años de Aviñón (de 1947-1951) me 

fue preciosa en grado extremo. Allí pude darme cuenta de que el único porvenir 

auténtico del teatro estaba en el teatro popular, en un teatro donde se asumieran 

conjuntamente estas tres responsabilidades: un público de masas, im repertorio de alta 

cultura y una puesta en escena que no abiu-guesara, que no falsificara las obras. ».'̂ ^ 

Aquesta darrera institució, el Théátre National Populaire, esdevingué model i 

símbol del nou teatre de la postguerra que tractava d'acostar-se a un públic no iMustrat, 

democratitzant i descentralitzant les estmctures del teatre. En aquest sentit, inaugurava 

una manera de fer teatre que seguirien alguns grups catalans deis cinquanta i els 

seixanta, com el Teatre Viu i La Pipironda, que farien representacions a indrets 

especialment sígnificatius, com bars, tavemes i d'altres espais, tractant de comunicar 

amb els veritables destinataris del fenomen teatral: el poblé en la seva accepció mes 

pura, i en la línia de Jean Vilar qué considerava el teatre, per damunt de tot, com un 

serveí públic.'^' 

Vilar plantejá obertament la necessitat d'un teatre subvencionat per l'Estat que 

acabes amb la ineludible necessitat de rendíbilitat económica que patia el creador 

'̂ ^ R. Salvat, El teatre contemporani II, Op. Cit, p. 187. 
Jean Vilar, "El Teatro Nacional Popular", a Primer Acto, n. 26, Madrid, setembre de 1961, pp. 7-8. 
Jean Vilar, El teatre, serveipúblic, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona (Escrits Teórics, 7), 

Barcelona, 1997. [Notes d'Armand Delcampe i tradúcelo i próleg de Joan Casas]. 
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escénic en el sector privat. La seva actitud aixecá critiques i polémiques enceses pero 

serví per posar les bases d'una nova manera de concebre el teatre que ha arribat fms a 

nosaltres. E l seu gran objectiu fou aconseguir que el teatre esdevingués un art per al 

poblé i per tal de fer-ho, redacta diversos informes en els que explicava com dur a la 

práctica les seves premisses teóriques, on explicava les mesures concretes que el 

Théátre National Populaire havia dut a la práctica i que eren un magnífic exemple per al 

1 OR 

teatre espanyol, endarrerit en tots els aspectes. 

2.1.4. La reivindicació de la pantomima 

En un registre ben diferent al deis anteriors, volem esmentar també les 

aportacions d'un deis principáis intel-lectuals franceses de postguerra, Jean-Paul Sartre 

(1905-1980). 

E l célebre autor de La Náusea, es sentí inclinat des de 1'adolescencia cap el 

teatre, veritable passió de la seva vida, essent a mes de filósof, novel-lista, assagista 

polític i activista d'esquerres, un gran dramaturg i un teóric teatral de Uarg abast. Mes 

que a la seva obra dramática, especialment brillant a la década deis quaranta, volem 

referir-nos a la seva dimensió teórica que fou recopilada en el volum Un théátre des 

situations (Editions Gallimard, París 1973), on es recuUen les conferencies i escrits 

dedicats a analitzar l'art del teatre des de múltiples pimts de vista, que abasten des deis 

José Monleón recollia les principáis propostes de Jean Vilar formulades en el Memorándum que 
presenta l'any 1961 i que tot seguit reproduim, en part: «Bajar los precios, igualarlos para que no existan 
espectadores privilegiados, establecer horarios acordes con los laborales (una sola función a las ocho de la 
tarde), prohibir las propinas a acomodadores y guardarropía, vender a bajo precio ediciones de las obras 
que se representan en lugar de fastidiosos programas cargados de publicidad (en el T.N.P., la obra resulta 
más barata que un simple programa en otros teatros), simplificar al máximo la «ceremonia» teatral para 
que ningún hombre se encuentre incómodo o rechazado... ¿Pero es esto bastante? Es evidente que a Vilar 
le parece poco. Lo dice más como justificación de sus propósitos, de su preocupación, que de sus 
logros.». José Monleón, "El Teatro: ¿Para qué? ¿Para quién?", & Primer Acto, n. 23, maíg de 1961, p. 1. 
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anys quaranta fíns la primera meitat deis anys seixanta. Molts son els punts d'interés 

d'aquests textos esparsos. Pero des de la perspectiva del Teatre Viu cal considerar, molt 

especialment, algunes de les reflexions a l'entom de l'estil teatral, referint-se a la 

pantomima i al gest de Tactor, com técniques que calia revaloritzar a l'escena 

contemporánia, seguint els exemples d'Etienne Decroux i Jean-Louis Barrault, entre 

d'altres. 

A la conferencia "L'estil dramátic" impartida per Sartre el 10 de juny de 1944, a 

París, tot just acabada la Guerra a Europa, convidat per Jean Vilar a impartir la Uifó 

inaugural, es referí ámpliament a la pantomima. Participaren en el debat posterior el 

propi Vilar, Jean-Louis Barrault, Albert Camus, Jean Cocteau i Armand Salacrou. E l 

fílósof francés feia una defensa del treball de Tactor a través del gest i el nou paper de 

Tescenografía en aquesta concepció teatral que, pensem, es plenament coincident amb 

les posteriors creacions escéniques del Teatre Viu. Per comparado amb el cinema 

reivindicava una interpretació basada en el gest de Tactor que aconseguis crear i 

manipular objectes fícticis, sense teñir cap necessitat de manipular objectes reals.'^° 

Creiem que aquesta visió del treball de Tactor fou expressada de manera fefaent 

a una conferencia posterior —impartida a la Sorbona el 29 de mar? de 1960—, en un 

context social i polític substancialment diferent. Davant un auditori de joves estudiants, 

Sartre mostra la capacítat de suggestíó que comporta la técnica de la pantomima, i posa 

com exemple una representado de TÓpera de Pequín a la que havia assistit i que 

Jean-Paul Sartre, Un teatro de situaciones. Editorial Losada S.A. (Biblioteca Clásica y 
Contemporánea, 442), Buenos Aires, 1979. [Textos escollits i presentats per Michel Contat i Michel 
Rvbalka. Tradúcelo castellana de Mirta Arlt]. 

«No hay diez maneras de sentarse sobre una silla, la silla que aparecerá será una silla cualquiera y no 
una en particular, no hay diez maneras de utilizar un tenedor que aparecerá entre mis dedos, es un tenedor 
absolutamente general. En consecuencia, cuando uno ya ha asumido una actitud, en este aspecto general, 
ante todos los accesorios de la escenografía, puede adoptar decisiones con respecto a los mismos, puede 
llegar al extremo, como, por ejemplo, lo hace a menudo Barrault, es decir, puede considerar que no es 
necesario que el objeto en si mismo esté presente, puesto que el objeto nace en cierto modo del gesto que 
lo utiliza; será el nadar de un personaje lo que hará nacer el río y resultará inútil representar un río de 
cartón en el cual aparentará sumergirse. », a J.-P. Sartre, Op. Cit., p. 21. 
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rimpressioná profundament, fíns el punt d'afírmar de manera radical: «En el fondo los 

elementos no sirven para nada, los decorados no sirven para nada, nunca sirven para 

nada. [...] El trabajo del director no reside en eso. Son pequeños toques de 

complemento. La única forma de hacer nacer los objetos, realmente, es el gesto; el gesto 

de apuñalar hace nacer el puñal. »." ' 

Jean-Paul Sartre com a dramaturg propugnava un teatre de situacions enfrontat 

radicalment a un teatre de carácters que s'havia anat deformant per l'excés de 

psicologisme. Veia en aquest canvi de perspectiva l'adopció efíca9 deis plantejaments 

existencialistes a l'escena. Un deis seus majors éxits Huis-Clos, feia ús d'aquest 

procediment que esdevindria clássic durant la segona meitat del segle XX. '^^ D'altres 

plantejaments paraMels peí que feia a la manipulació de Tespai-temps, com per exemple 

la duta a terme peí dramaturg anglés J. B. Priestley, varen teñir un gran éxit malgrat 

ésser variacions sobre el mateix tema.'" A l teatre espanyol Alfonso Sastre es va 

interessar per aquest procediment com posa de manifest a El cuervoP'^ 

Voldríem completar la citació referida a la pantomima xinesa per la seva evident relació amb el treball 
del Teatre Viu: «... he visto a los actores de la Ópera China crear la noche mediante recursos de 
pantomima. Era un pasaje de gran espectáculo. Un personaje, un oficial, dormía en una habitación durante 
la noche y su hospedero aviesamente venía a asesinarlo. Los dos sabían manejar el sable. El oficial se 
daba cuenta de que había una presencia extraña, entonces saltaba de la cama, desenvainaba y comenzaban 
a batirse a tientas, es decir, dirigiendo los golpes a cualquier lado menos adonde ellos realmente estaban. 
No se encontraban jamás, y de pronto había elementos de sorpresa, se encontraban espalda contra 
espalda, o uno estaba a horcajadas sobre el otro, etc. Era una larga historia, pero naturalmente, sólo tenía 
sentido porque era una acción; un duelo es una acción, cada uno quería matar al otro; esto es una acción 
con conflictos y contradicciones que sólo tenían sentido porque se realizaban en la oscuridad. Resultado: 
todo el mundo vio la oscuridad.», a J.-P. Sartre, Op. Cit., pp. 100-101. 

«Si desde Ibsen a Pirandello, pasando por Shaw o por O'Neill o por Lenormand, habíamos visto un 
teatro en el que eran nota predominante los "caracteres", ahora vamos a ver un teatro en el que lo que 
predomina es la "situación". Esta nueva valoración de situación en el drama tiene su primera realización 
feliz en 1944, con el estreno en la capital francesa de Huis-Clos (A puerta cerrada), de Jean-Paul Sartre. 
Pero habremos de esperar unos años a que florezca la dramaturgia de Beckett, Adamov, lonesco, 
etcétera.», a Ricardo Domenech, El Teatro, hoy (Doce crónicas). Editorial Cuadernos para el diálogo, 
S.A., "Edicusa", Madrid, 1966, p. 20. 

Ricard Salvat afirma a l'entrevista que adjuntem a l'apéndix documental: «Era el moment en que 
semblava que John B. Priestley era el gran autor, pero a mi mai m'interessa. Aquest, com Graham Greene 
van teñir molt d'éxit, amb una obra Living Room (Sala de estar), que ens va semblar una meravella perqué 
a una estructura de teatre convencional o de teatre a l'ús s'exposaven problemes étics de gran abast, i aixó 
ens impressioná molt.». [Vegi's l'apéndix documental p.436.]. 

Alfonso Sastre, El cuervo, publicada a la revista Primer Acto, n. 6, Madrid, gener-febrer de 1958, 
pp.21-36. 
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2.1.5. L'opció objectivista: E l teatre épic 

Com hem assenyalat anteriorment, el teatre alemany arribava després de la 

Segona Guerra Mundial, al moment de major maduresa com a dramática nacional amb 

la creació d'uns principis teórics i práctics cridats a revolucionar l'escena europea i 

mimdial durant la década deis cinquanta i deis seixanta.'̂ ^ Les seves propostes varen 

expandir-se primer per tota Europa arribant, fíns i tot, a Nord-América, de la mateixa 

forma com ho havien fet a principis de segle les propostes de Konstantin Stanislavski 

sobre la técnica de Tactor i que penetraren profundament a la cultura teatral i 

cinematográfica nord-americanes. 

Aquesta maduresa era el resultat d'una evolució que arrencava d'un segle enrera 

quan el dramaturg Georg Büchner (1812-1836), malgrat la seva curta vida, Uiurava al 

teatre alemany el primer gran text de teatre polític, Woyzeck, (1836) text inacabat, 

fragmentari, terrible i enlluemador al mateix temps, que influí a Brecht i a tota la 

generació de la Neue Sachlichkeit. 

Bertolt Brecht, com Peter Weiss, mes tard, i Peter Handke, mes recentment, son 

la constatació d'una dramaturgia alemanya d'esquerres, hereva legítima de la tradició 

germánica mes important i decisiva, la que pren com a referencia a Karl Marx, Sigmund 

Freud i Friedrich Nietzsche portada, finalment, ais escenaris d'arreu del món, refutant la 

maliciosa visió que relacionava tot alió alemany amb el nazísme, oblídant moltes de les 

grans aportacions germániques a la historia de les conquestes socials i a les Uibertats 

individuáis. 

La significació i reconeixement de Bertolt Brecht ha fet oblidar, massa sovint, la 

presencia i influencia d'Erwin Piscator (1893-1966) en tot aquest procés que dugué el 

Vegeu rarticle de R. Salvat, "El teatre alemany de l'any 1944 al 1964 ..." Op. Cit. 
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teatre alemany a la primera línia de l'escena internacional. L'efímera i frustrada 

coMaboració de Piscator amb la Catalunya revolucionaria deis primers moments de la 

Guerra Civil haurien de servir per establir una vinculado simbólica i de prestigi amb 

aquest teatre polític, que avui ha restat oblidada. Ricard Salvat va poder conéixer 

personalment, l'any 1964, al creador del Teatre Polític, essent aquesta coneixen^a una 

de les mes gratifícants de tota la seva carrera artística i professional.'̂ ^ 

El coneixement i la influencia de Piscator en el teatre espanyol de postguerra es 

degué en bona part al coneixement clandestí del seu Ilibre Politisches Theater, que 

només seria publicat després de la mort del general Franco, essent prologat per Alfonso 

Sastre,'̂ ^ qui també conegué al director alemany el 1956, convertint-se en un deis 

models sobre els quals es funda durant aquells anys el profund debat sobre el Realisme 

en el teatre espanyol. Malgrat tot, la seva influencia sempre ha estat subordinada a 

l'extraordinari éxit de Brecht, que grácies a la seva faceta de dramaturg obtingué ^xn 

ressó molt mes important a tots nivells, eclipsant injustament a un creador de primera 

línia com Piscator. 

A propósit de la relació Piscator-Brecht escriví Ricard Salvat; «En la relació Piscator-Brecht passa una 
cosa semblant al que ha passat al nostre país amb Lorca i Valle-Inclán. Lorca a part de la seva terrible 
mort, va teñir la sort de ser adoptat com a bandera estética i política d'importants grups de pressió i poder 
que en van promoure el teatre a escala universal. L'exili república es va identificar en part amb la gran 
aportació lorquiana. El seu éxit va arribar a enfosquir completament la gran aportado de Valle-lnclán, 
una aportació que s'ha hagut de defensar gairebé per ella mateixa i és ara quan comen9a a valorar-se 
internacionalment aquest autor. Amb Brecht i Piscator va passar una cosa semblant: els camins de l'exili 
els van dur ais Estats Units i els rigors inquisitorials del maccarthisme els van obligar a tomar a Europa. 
Pero mentre Brecht va triar la RDA, Piscator va preferir continuar Iluitant a la República Federal 
Alemanya. Mentre Piscator va rebre un tráete tristíssim i injust per part de l'administració de la RFA, 
Brecht va teñir immediatament un teatre a la seva disposició i va poder produir els seus espectacles sense 
cap problema económic, treballant prácticament amb xecs en blanc. Es cert que va teñir alguns problemes 
ideológics, pero els de Piscator a la RFA no només van ser d'ordre ideológic, sino també, i sobretot, 
económics. », a Ricard Salvat, "Per a una revalorització de Piscator" a Quan el temps es fa espai. L 'ofici 
de mirar, Institut del Teatre de la Diputado de Barcelona, (Monografies de Teatre, 38), Barcelona, 1999, 
pp. 67-68. [Aquest article fou publicat per primera vegada en llengua espanyola amb el títol "Hacia una 
revalorización de Erwin Piscator", a El País, 24 de setembre de 1978. 

A part de Tarticle citat amb anterioritat, Ricard Salvat ha publicat al llarg de la seva trajectória 
diversos textos sobre el director alemany que están recollits al volum R. Salvat, Quan el temps es fa 
espai... Op. Cit. p. 49 i ss. 
' Erwin Piscator, El teatro político, Edhorial Ayuso (Colección Expresiones, Serie Teatro, 6), Madrid, 
1976 [traducció de Salvador Vila i próleg d'Alfonso Sastre]. 
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La figura de Bertolt Brecht i el teatre épic dominaren bona part deis anys de la 

postguerra compartint aquest Uoc de privilegi amb el teatre de l'absurd. En tots dos 

casos el teatre esdevenia una ética, pero en el cas del teatre épic, també esdevenia una 

arma —com afirma Ricard Salvat el titol d'un deis seus volums dedicats al teatre 

contemporani—, un estri de Iluita amb la rao i la páranla com a únics elements per 

tractar de canviar l'ordre establert. 

La influencia deis principis brechtians en el Teatre Viu es pot mesurar de 

diverses formes. D'una banda, a algunes pantomimes extretes directament de temes 

brechtians, com a Tres céntims d'ópera i , per l'altre, en el plantejament sociológic de 

les sessions que tenien un ciar component ideológic, en moltes ocasions. Durant els 

anys en els que Ricard Salvat coMaborá amb el Teatre Viu, fins a fináis de 1959, foren 

els anys de la gran descoberta del teatre épic que posteriorment portaría a escena amb 

l'Escola i la Companyía Adriá Gual, esdevenint im deis máxims representants del 

corrent épic a Catalunya i Espanya. 

El profund estudi de les aportacions brechtianes per part de Ricard Salvat que 

arrenca deis anys en que amplía estudis a la República Federal Alemanya, es pot 

resseguir al llarg deis seus múltiples escrits, conferencies i classes magistrals, pero 

adquíreixen una importancia capdal peí nostre estudi del Teatre Viu els seus primers 

textos sobre el teatre brechtiá, moment en que s'introdueixen en el teatre cátala i 

espanyol els principis del teatre épic. Creiem que un deis treballs que millor han definit 

aquest profund estudi per part de Salvat del creador del Berliner Ensemble fou la 

traducció castellana, introducció, notes addicionals, bibliografíes espanyola, 

hispanoamericana i portuguesa, filmografía i realitzacions del Beriiner Ensemble a 

partir de 1956, que acompanyaven el text de Jacques Desuché, Bertolt Brecht, publicat 

el 1963, per Presses Universitaires de France, dedicat en bona part a la seva tasca com a 
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realitzador escénic, fílósof del teatre i creador d'espectacles, mes que a la seva obra 

dramática, que concentrava la part mes important deis molts estudis dedicats a la seva 

aportació a la historia del teatre del segle XX.'^^ Cal precisar que l'estudi i els annexos 

confegits per Ricard Salvat tenien prácticament la mateixa extensió que el llibre original 

de Desuché, del qual en criticava diversos aspectes.'''̂  

A l'esmentat próleg, Ricard Salvat sostenía la tesi —com hem vist a la seva 

Historia del Teatre Contemporani—, que el teatre alemany assolia, finalment, a través 

del teatre objectivista, ima fijrma acabada i amb projecció cap a l'exterior, i ho feia, 

concretament, a partir de les aportacions de Bertolt Brecht. Salvat feia un recorregut per 

les principáis figures históriques del teatre alemany, des deis dramaturgs i teórics del 

Sturm und Dang fins arribar al geni d'Augsburg, que demostrava la continuitat 

d'aquesta línia objectivista. Finalment, Ricard Salvat comparava les aportacions de 

Bertolt Brecht amb les d'altres íMustres dramaturgs i directors escénics del mateix 

període, com Paul Claudel, Jean Vilar o Jean-Louis Barrault, que no resistien la 

comparació.''*' 

E l teatre épic es definía per comparació amb el teatre aristotélic, aconseguint 

d'aquesta forma assolir la categoría de Poética, amb majúscules. La base de la 

diferencia entre ambdues formes de concebre el text dramátic residía en el tráete donat a 

Jacques Desuché, La Técnica Teatral de Bertolt Brecht, Ediciones Oikos-Tau, (Colección Libros Tau. 
Ciencia y Cultura, 11), Barcelona, 1966. El próleg de Ricard Salvat es titula "Brecht, la tradición alemana 
y la moderna actitud objetivista (a manera de prólogo a la edición española)", pp. 9-23. 

«Toda la obra de Brecht, en su progresión evolutiva, desde sus primeras obras de rebeldía surrealista 
(Baal, Tambores en la noche) hasta llegar a la plenitud creadora {Galileo Galilei, El Círculo de Tiza 
Caucasiano) es un camino hacia el encuentro de una nueva forma teatral. En este sentido nos parece que 
Desuché no saca todas las consecuencias que podrían derivarse del análisis de esa aportación brechtiana, 
es decir, no insiste suficientemente, creemos, en que la evolución de Brecht y sus obras de plenitud traen 
consigo el hallazgo de una forma no solamente nueva, de una riqueza admirable, sino la forma que abre 
una nueva etapa del teatro y tipifica el espectáculo de toda una nueva era: la era científica.», a R. Salvat, 
"Brecht, la tradición alemana..., próleg a J. Desuché, Op. Cit., pp. 9-10. 

«Brecht no estaba en el mismo orden de búsqueda, porque lo que pretendía no era ofi-ecer un teatro 
literarío a la mayor parte de la gente, sino transformar radicalmente una sociedad. Elementos que quizá se 
den tangencialmente en los propósitos de Vilar, pero jamás en los de Barrault. Ni siquiera comparando al 
director de escena Brecht —olvidando su aportación como poeta y dramaturgo, y filósofo del teatro—, 
puede ponérsele al lado de Barrault o de Vilar.», a Ibidem, p. 20. 
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l'espectador, a qui Brecht i tot el teatre objectivista anterior, volien tractar amb una 

adultesa desconeguda al llarg de la Historia del Teatre, que només trobava com a 

referencia válida, la Tragedia Grega Clássica. Per a Brecht l'assumpte crucial era 

construir les peces de tal manera que l'espectador no es deixés emportar per la fícció, 

veient-se irremissiblement abocat a abandonar la seva consciéncia social i individual. 

El teatre, per tant, assoli a partir de la consolidado del teatre épic a l'escena 

internacional ima dimensió nova com a font d'informació i de debat de qüestions 

importants, diríem que decisives, per a l'espectador. Un teatre que parlava des del hic et 

nunc, no des d'una atemporalitat propicia a la fícció. En algunes ocasions, aquesta 

perspectiva esdevingué propaganda ideológica, pero sempre ha enfi-ontat alió que 

succeía a rescenari amb el món real, denunciant les formes de dominado exercides peí 

capitalisme i per totes aquelles formes de explotado de l'home per l'home."*^ 

Els deixebles de Bertolt Brecht foren els creadors d'una escola teatral que rebé el 

nom de teatre-document, essent-ne els máxims representants Rolf Hochhuth, autor á'El 

vicari (1963) i Heinar Kipphardt, autor de El cas de J. R. Oppenheimer (1964), els quals 

portaren l'objectivisme a les máximes conseqüéncies, en oferir al públic la realitat 

mateixa reconstruida escrupolosament, sense cap tipus de concessió a la fícció.''*^ 

'"•̂  En aquest mateix sentit, volem recollir un fragment de la crítica que José Monleón feu de les 
representacions que Berliner Ensemble oferí al parísenc Théátre des Nations, de diverses obres de Brecht, 
l'any 1960, afírmant e! següent: «La vida de Galileo y Madre Coraje son dos "clásicos" de Brecht. La 
primera es, seguramente, una de las obras más cercanas a lo que pudiéramos llamar teatro "tradicional". 
El protagonista luchó, como luego lo haría Elena Weigel en Madre Coraje, por "comunicarnos" el 
personaje al modo clásico. Pero los montajes, con sus interrupciones deliberadas, con sus proyecciones, 
con sus efectos mecánicos, se encargarían de recordamos a cada momento que había que "detenerse", que 
recordar en todo instante que Galileo Galilei y la Madre Coraje son dos héroes históricos. Y que, en cierto 
modo, su suerte depende de nosotros.». José Monleón, "Teatro de las Naciones 1960", & Primer Acto, n. 
15, Madrid, juliol-agost de 1960, p. 56. 
'''̂  «Kipphardt ha basado toda su obra en el proceso instruido contra el físico J. Robert Oppenheimer, en 
abril de 1954, por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. No ha tenido que "inventar" 
nada, sino que se ha basado en documentos e informaciones de este hecho real. Es claro que para esta 
dramatización se ha visto obligado a modificar aspectos secundarios accidentales. Y para decirlo con 
palabras del propio autor, se ha permitido "algunas libertades en la elección, en el orden, en la 
formulación y en la concentración de la materia". Pero esta materia, sobre la que operaba el dramaturgo, 
ya estaba dada formalmente, aunque esa "forma" no fuese la forma dramática.», a R. Domenech, Op. Cit., 
p. 34. 
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Aquest breu repás per les tendéncies teatrals hegemóniques de postguerra, ens 

serveix per introduir-nos dins la renovació teatral iniciada a Espanya i a Catalunya a 

partir de la meitat deis anys cinquanta, moment en el qual comen9aren a arribar moltes 

d'aquestes técniques i propostes que influirien decisivament en les creacions escéniques 

de les noves generacions, entre les quals, cal situar el Teatre Viu. 
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2.2. LA RENOVACIÓ TEATRAL A ESPANYA 

2.2. L El teatre espanyol després de la Guerra Civil 

La primera etapa de la postguerra espanyola —fms el final de Taíllament 

internacional del régim franquista, a mitjans de la década deis cinquanta—, va significar 

en l'ámbit teatral un empobriment de la qualitat a tots els nivells, que silencia les 

aportacions fonamentals deis principáis dramaturgs espanyols deis anys trenta vinculats 

amb el bándol derrotat, com Federico García Lorca i Ramón Maria del Valle-Inclán, 

ambdós desapareguts abans del final del conflicte. 

Aquests dramaturgs, absolutament fonamentals i imprescindibles dins la historia 

del teatre espanyol, no serien plenament recuperats fins 1'arribada de la democracia a 

Espanya, malgrat alguns meritoris intents anteriors, especialment durant la década deis 

seixanta,''*'* per divulgar i representar les seves obres, oblidades des del final de la 

Guerra Civil, per raons de censura política i ideológica. 

Triomfava, durant aquells primers anys de la dictadura, un teatre d'evasió sense 

qualitats que tractava de donar l'esquena a la situació de penuria que vivía l'Espanya de 

l'autarquia falangista.''*^ Els principáis dramaturgs havien pres el camí de l'exíli, entre 

Entre els muntatges de les obres de García Lorca i Vallé-Inclán durant aquest període volem destacar 
els següents: Farsa de la enamorada del rey, dirigida per Francisco Jover i José M" Loperena (Barcelona, 
1959), La casa de Bernarda Alba, dirigida per Juan Antonio Bardem amb escenografía d'Antonio Saura 
(Madrid, 1964), La cabeza del bautista. La rosa de papel i La enamorada del rei, dirigides per José Luis 
Alonso (Madrid, 1967), Romance de lobos, dirigida per J. L. Alonso amb escenografía de Francisco 
Nieva (1970). 

Cal precisar que l'any 1937 es crea al bándol franquista la Junta Nacional de Teatro, presidida per 
Eugeni d'Ors — D̂irector General de Belles Arts—, formada a mes de per aquest, per Manuel Machado, 
Conrado Blanco, Juan Ignacio Luca de Tena, Eduardo Marquina, Juan Arbós, Moreno Torroba i Juan 
Pujol, que preveía la creació de dos teatres nacionals amb seu a Madrid i un teatre municipal per cada 
capital de provincia espanyola. Es certificava el centralisme ferotge, que a tots els nivell afecta la vida 
social i cultural del franquisme i, peí qual, el teatre espanyol es dividía en el teatre a Madrid i el teatre de 
províncies. Aquesta primera formulado del teatre oficial fi-anquista es concreta l'any 1938 amb la creació 
del Teatro Nacional de Falange y de los Teatros Nacionales —^María Guerrero i Teatro Español—, que 
dirigí, en un primer període, Luis Escobar. A partir de 1940 l'aparició del Sindicato Nacional del 
Espectáculo i de la Vicesecretaria de Educación Popular de FET y de las JONS, constituien 
definitivament l'estructura del Teatre oficial durant el fi-anquisme. 



129 

ells Rafael Alberti, Max Aub, León Felipe, José Bergamín o Jacinto Grau. D'altres 

dramaturgs, com Alejandro Casona tomarien de l'exili uns anys després, pero durant 

aquell període es pot afirmar que les capitals del teatre espanyol foren Montevideo i 

Buenos Aires (especialment el Teatro Avenida), ciutats on es representava el millor 

teatre espanyol de la má de la gran actriu catalana Margarida Xirgu —^veritable 

ambaixadora cultural de la República Espanyola—, figura emblemática d'aquest exili 

que caracteritzaria els primers anys de la postguerra espanyola. ̂ ''̂  

A l'interior d'Espanya, el teatre es recolzava en el prestigi internacional de la 

seva figura mes emblemática, Jacinto Benavente (1866-1954) —^Premi Nobel de 

Literatura, l'any 1922—, secundat pels germans Serafin i Joaquín Álvarez Quintero, per 

d'altres dramaturgs com Enrique Jardiel Poncela, Miquel Mihura i Carlos Amiches, 

creadors tots ells d'unes obres que simbolitzaven, per damunt d'altres aspectes estétics i 

polítics, la necessitat d'escapar a la dura realitat del present historie, i que l'historiador i 

crític teatral José Monleón qualificá precisament amb el mot "escapisme", definint-lo 

1 • 147 

com m teatre sense cap mena de risc. 

Malgrat la difícil situació de les arts escéniques en aquest context social i polític 

varen sorgir, cap a fináis deis anys quaranta i , molt especialment, durant els anys 

cinquanta, els primers indicis de renovació que tractaven d'acostar ais escenaris 

madrilenys la realitat sociocultural de 1'Espanya franquista, introduint progressivament 

els principáis models exteriors, com el teatre de l'absurd i el teatre épic, a partir de la 

década deis seixanta, iniciant-se un profund debat que donaria com a resultat l'aparició 

Sobre Texili de Margarida Xirgu veieu: Francesc Foguet, Margarida Xirgu. Una vocació indomable. 
Editorial Pórtic (Dones del segle XX, 3), Barcelona, 202, p. 102 i ss. 

«El teatro no era una búsqueda, no nacía para iluminar lo que estaba en penumbra, para descubrir lo 
que había detrás de la fachada, para profundizar en el hombre y hacerle coherente ante sí mismo. El 
teatro, por el contrario, era como un refrán, una variante sobre la obra de siempre, un pasatiempo que 
podía afrontarse sin el más mínimo riesgo de ser inquietado.», a José Monleón, Treinta años de teatro de 
la derecha, Tusquets Editor (Ediciones de Bolsillo, 101), Barcelona, 1971, p. 15. 
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de coMectius teatrals que sota la denominació de "realisme" tractarien de superar les 

múltiples caréncies del panorama teatral espanyol.''*^ 

2.2.2. Elements de resistencia: Buero Vallejo, Sastre i la Generació realista 

En aquest context, cal assenyalar 1'aparició de la revista Primer Acto, dedicada 

Íntegrament al teatre, que comen9á a publicar-se a Madrid el 1957, esdevenint lloc de 

trobada i de debat de gran transcendencia, clau en el desenvolupament de l'escena 

espanyola. Aquesta publicació obrí les portes al teatre de la península deis corrents 

íntemacionals, donant veu a les noves generacions de dramatiugs i de directors 

espanyols, convertint-se en un instrument d'incalculable valor en el camí cap a la 

superació d'aquest moment historie. 

L'autor clau d'aquest període fou Antonio Buero Vallejo (Guadalajara, 1916 -

Madrid, 2000), qué havia iniciat el 1949 la seva trajectóría amb dues obres cabdals peí 

futur del teatre espanyol del segle X X : En ¡a ardiente oscuridad^'^ i Historia de una 

Alfonso Sastre recordava els seus inicis com a dramaturg l'any 1946: «¿Cómo eran las cosas en el 
teatro de 1946 y qué ha pasado desde entonces? Recuerdo con alguna precisión, pero sin documentos a 
mano, como era el teatro a nuestra llegada. Éramos muy jóvenes, pero ya veníamos observándolo desde 
unos años antes; de aquella observación surgió precisamente el deseo de una cierta acción teatral de 
protesta: una protesta todavía confusa: la protesta, impetuosa y generosísima, de unos muchachos 
alrededor de los veinte años. 
«El teatro de entonces era así: Se representaba con mucho éxito un teatro de burda mecánica y grosero 
lenguaje que venía a significar, creo, el último y poderoso coletazo del "astracán". 
«Se representaba, con indecible éxito, un teatro —lejano de la auténtica tragicomedia— a través del cual 
se hacía llorar y reír a la gente, casi siempre con acento gallego. Estábamos ante una de las peores formas 
del melodrama sentimental. 
Gran parte de los teatros estaban ocupados por compañías llamadas "folklóricas": una terrible plaga que 
infestaba muchos escenarios que en otros tiempos se habían dedicado a más nobles formas teatrales, 
«Los Teatros Nacionales, apoyados por la crítica, trabajaban —con alguna venturosa excepción, que poco 
a poco se fue haciendo regla—, en el vacío público.», Alfonso Sastre, "Catorce años" a Primer Acto, n. 
11, Madrid, novembre-desembre de 1959, p. 1. 

Primer Acto estava dirigit per José Ángel Ezcurra, essent subdirector José Monleón i cap de redacció 
Ramón Nieto. El Consell de redacció estava format per José María de Quinto, Femando Baeza, Eduardo 
Haro Tecglen, Alfonso Paso, Alfonso Sastre, José Luis Alonso i Adolfo Marsillach. 

En la ardiente oscuridad, fou estrenada el 1 de desembre de 1950, amb direcció de Luis Escobar i 
Huberto Pérez de la Ossa. Aquesta fou la primera pe9a que atorgá a Buero Vallejo un paper destacat fora 
d'Espanya, essent representada primer a París, el 1957, i posteriorment a California, Berlín i Buenos 
Aires. 
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escalera, ambdues peces cridades a convertir-se en símbols de les dístíntes maneres 

d'acostar-se a un teatre de resistencia cultural enfront el franquisme.'^' La primera 

d'aquestes obres era una tragedia contemporánia, on l'autor s'endinsava en el 

simbolisme de la ceguesa per denunciar el clima social de l'Espanya de postguerra, 

recurs que es convertiria en una de les constants de la seva dilatada prodúcelo 

dramática. L'altre, era una obra en clau realista, on per damunt de tot predominava el 

punt de vista únic, totalment objectiu, que obria les portes al profund debat sobre el 

Realisme, que al llarg deis anys cinquanta es produiria entre els elements mes 

renovadors del teatre espanyol.'̂ ^ 

L'altre gran dramaturg d'aquest moment historie, que al mateix temps esdevenia 

teóric teatral de referencia, fou Alfonso Sastre (Madrid, 1926),'̂ ^ que havia debutat com 

autor en els escenaris de la capital el 1946, al capdavant de l'anomenat Teatro de 

Vanguardia "Arte Nuevo", essent posteriorment fundador amb José María de Quinto — 

un altre deis portaveus del nou teatre espanyol—, del Grupo de Teatro Realista, que 

realitzá la primera representació el gener de 1961 i tingué una molt efímera existencia 

pero que aconseguí ésser símbol d'aquest desig de renovació proñmda.'^" Aquest fou el 

prímer intent seríós per consolidar un teatre renovador precedit d'altres intents mes 

teórics com el manifest "El arte como constmcción" (1958), que publica a la revista 

Acento Cultural. 

Vegi's: Ricardo Domenech, "Reflexiones sobre el teatro de Buero Vallejo", a Primer Acto, n. 11, 
Madrid, novembre-desembre de 1959, pp. 3-8. 
'̂ ^ Sobre el Realisme en el teatre espanyol de postguerra vegi's l'estudi fonamental: Óscar Comago 
Bemal, Discurso teórico y puesta en escena en los años sesenta: La encrucijada de los «Realismos», 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Anejos de Revista de Literatura, 50), Madrid, 2000. 

Sobre la dilatada trajectória d'Alfonso Sastre vegi's: DD.AA., Alfonso Sastre, «noticia de una 
ausencia», a Cuadernos El Público, n. 38,Centro de Documentación Teatral, Madrid, desembre de 1988. 

Concretament, el 25 de gener de 1961, el Grupo de Teatro Realista estrena al Teatro Recoletos de 
Madrid, Vestir al desnudo, de Luigi Pirandello, dirigida per José María de Quinto, amb decoráis de José 
Paredes Jardiel i un repartiment format per Amparo Soler Leal, Antonio Queipo, Antonio Casas, Magda 
Roger, Agustín González, Vicente Ros i Julia María Butrón. 
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Alfonso Sastre aconseguí el seu primer gran éxit amb la pe9a Escuadra hacia la 

muerte, estrenada el 1953 per un grup universitari madrileny.'̂ ^ Com a teóric teatral 

durant els anys cinquanta publica l'assaig Drama y sociedad,^^^ una reflexió 

intempestiva sobre els grans generes teatrals, especialment sobre la tragedia i la seva 

progressiva conversió en drama, que esdevindria un veritable manifest deis nous 

corrents teatrals que arribaven a l'Espanya franquista, que complementa abastament 

amb les seves peces teatrals cada cop mes polititzades i amb els seus articles publicats a 

Primer Acto^^^ on tractava d'acostar a les latituds teatrals espanyoles les noves formes 

del teatre arreu d'Europa, radicalitzant progressivament la postura personal enfront el 

régim en adoptar decididament posicions ideológiques que podem qualifícar com a 

revolucionarles. 

Creiem que es important assenyalar que la tasca de renovació i resistencia 

cultural duta a terme per Antonio Buero Vallejo i Alfonso Sastre, entre d'altres creadors 

escénics, va rebre el suport d'una bona part deis homes de teatre de la generació 

precedent, com fou el cas del prestigios director escénic Claudio de la Torre, només així 

es pot explicar com varen reeixir les seves propostes. Un cas a part en aquest procés de 

renovació fou el d'Alfonso Paso, vinculat en la seva primera etapa com a dramaturg 

Fou estrenada per Teatro Español Universitario, el 18 de mar? de 1953, amb direcció de Gustavo Pérez 
Puig, decoraí de Leopoldo Anchóriz, amb un repartimenta format per Agustín González, Félix Navarro, 
Fernando Guillen, Miguel Ángel, Adolfo Marsillach i Juan José Menéndez. Sobre aquesta obra podem 
llegir la crítica següent: «¿Qué es Escuadra hacia la muertel Para unos una comedia antimilitarista; un 
grito contra la guerra y los errores de la disciplina a ultranza tan importante como Sin novedad en el 
frente. Pero para otros resulta lo totalmente opuesto: Un elogio a la disciplina y a la severídad militar, 
porque cuando en la obra faltan estas digamos virtudes, todo se derrumba.». Eduardo Haro Tecglen, 
"Introducción a Alfonso Sastre", & Primer Acto, n. 6, Madrid, gener-febrer de 1958, pp. 17-18. 

Alfonso Sastre, Drama y sociedad. Ediciones Taurus, S.A.(Ensayistas de hoy, 5), Madrid, 1956. 
Entre els molts articles que Sastre publica en aquest període a la revista Primer Acto, volem destacar el 

text "Espacio-Tiempo y Drama", Primer Acto, n. 6, Madrid, gener-febrer de 1958, p. 13. Article que 
pensem es complementari amb el Ilibre Drama y realismo, anteiorment citat i que ens permet comprovar 
la tasca teórica que desenvolupá en aquest moment historie. Tanmateix volem citar l'article d'Eduardo 
Haro Tecglen publicat en mateix número de la revista Primer Acto titulat "Introducción a Alfonso 
Sastre", pp. 16-19, i queja hem citat anteriorment. 
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amb el teatre universitari mes compromés amb la renovació, i que poc a poc es decanta 

per un teatre del gust del régim, sense cap mena de risc. 

Juntament amb aquest dos creadors fonamentals, cal assenyalar que el panorama 

teatral espanyol es comen9ava a nodrir d'una nova generació de dramaturgs adscrits, 

d'una manera o altre al realisme, entre els quals cal citar a José Maria Rodríguez 

Méndez, Carlos Muñiz, Lauro Olmo, Ricardo Rodríguez Buded, José Martín Recuerda 

que convivien amb els dramaturgs del franquisme com Joaquín Calvo Sotelo, Carlos 

Llopis, Guillermo Sautier Casaseca, Leopoldo Martínez Fresno, Alfonso Paso, José 

María Pemán, entre d'altres, creadors que seguien conreant im teatre de pur 

entreteniment, totalment desideologizat i , per tant, adequat per al régim militar 

espanyol, que tractava a tota costa de mantenir tothom a la ignorancia. 

Cal citar, també, el paper jugat pels grans directors escénics del moment, entre 

els quals cal citar a Alberto González Vergel, Julio Diamante, José Luis Alonso, Tríno 

Martínez Trives. Tots ells servien amb gran dignitat textos clássics del repertori 

espanyol i universal, posant per damxmt de tot la seva gran professionalitat, sense 

renunciar a introduir elements de renovació en el panorama escénic espanyol. La 

mateixa actitud caracteritzá bona part del treball deis directors del teatre oficial, entre 

els quals, José Tamayo esdevenia la principal aposta de futur. Dins l'anomenat Teatre 

de Cambra, destacava l'aportació de Dido, companyia creada i dirigida per Josefina 

Sánchez Pedrefio, amb un repertori d'alta qualitat que era ima excepció en els teatres 

espanyols deis cinquanta i primers anys seixanta. 

L'abassegadora presencia d'aquests autors afins al régim en els teatres oficiáis es pot comprovar amb 
les seves continúes estrenes. Per exemple, a l'inici de la temporada 1959-60 en els escenaris madrilenys, 
estrenaren prácticament al mateix temps: Miguel Mihura, Maribel y la extraña familia, al Teatro Beatriz; 
Juan Ignacio Luca de Tena, ¿Dónde vas triste de ti?, al Teatro Goya; Alfonso Paso, Cena de 
matrimonios, al Teatro Comedia; i, Carios Llopis, ¿Qué hacemos con los hijos?, al Teatro Cómico. 



134 

El teatre en aquest moment historie no deixava d'ésser un sector molt marginal 

de la vida social i cultural espanyola. Les sessions úniques, les estrenes margináis i 

sense cap tipus de publicitat, eren contrarestades amb l'entusiasme vocacional del teatre 

amateur, amb un recolzament institucional practicament nul, i que no podia entrar — 

malgrat excepcions—, en el gran circuit comercial. El teatre era un eina fonamental de 

resistencia cultural enfront el régim franquista i els seus creadors esdevingueren 

activistes que a través de les seves obres tractaven d'aconseguir una Ilibertat Uargament 

anhelada. 

2.2.3. E l debat sobre el Realisme 

L'aparició del Teatre Viu practicament coincidí amb riníci de la renovació 

teatral a Espanya. A Madrid, aquesta renovació fou liderada peí coMectiu anomenat 

Grupo de Teatro Realista (GTR), que sorgí a fínals de la década deis cinquanta. Aquest 

grup gaudí immediatament del recolzament deis sectors mes progressistes de la 

inteMectualitat madrilenya, lógicament crítics envers el teatre ofícial del franquisme, 

molts d'ells vinculats a grups d'oposició clandestins relacionats amb el Partido 

Comunista de España (PCE). Aquest grup estava format per joves artistes vinculats al 

teatre, al cinema i a la literatura, entre els quals cal citar a Alfonso Sastre i José María 

De Quinto, tots dos amb unes trajectóríes escéniques i literaries ja consolidades, decidits 

a iniciar la defínitiva renovació deis escenarís madrílenys i , per extensió, de tot el teatre 

espanyol. 

El Realisme defensat peí Grupo de Teatro Realista era, mes que una defensa 

d'una estética concreta, una proposta de canvi de les estructures que reglen el teatre 

espanyol d'aleshores, com es podia Uegir en el seu manifest: «..., el G.T.R. es, más que 
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\m grupo, una convocatoria a los autores españoles para la formación de im auténtico 

grupo que puede constituirse en célula renovadora de nuestra vida escénica. [...] 

Precisamos el sentido de tal convocatoria, indicando que no han de sentirse excluidos de 

ella los autores considerados por algimos como "no realistas", pues nuestro 

entendimiento del realismo es, en principio, muy amplio, y de ningún modo el G.T.R. es 

ima llamada al naturalismo, aunque no desdeñemos hacer experiencias de esta forma 

. 159 
artística.». 

Aquesta presa de posició tan oberta facilita l'adscripció a aquesta tendencia de 

múltiples dramaturgs i creadors escénics, interessats a mostrar a través de les seves 

obres la vida social, cultural i política del país. En aquest sentit, el Teatre Viu en 

proposar una visió sociológica en el seu repertori i en les improvisacions celebrades a 

les sessions publiques, també s'acostava a aquesta necessitat peremptória davant una 

Espanya presonera del poder militar. 

El Realisme va esdevenir el centre del debat estétic i ideológic entre els 

dramaturgs espanyols de la generació realista, que coincidien en la voluntat d'obrir 

decididament els escenaris espanyols ais corrents dramátics europeus i , molt 

decididament, en la recerca d'un teatre de caire popular que acostés el teatre a la 

societat.'^° 

El manifest del Grupo de Teatro Realista es publica a Primer Acto, n. 17, Madrid, novembre de 1960. 
Fragment citat per José Monleón, "1961: Doce meses de teatro difícil en Madrid", a Primer Acto, n. 29-
30, Madrid, desembre de 1961-gener de 1962, p. 20. 

El dramaturg José María Rodríguez Méndez demanava prendre distancia respecte ais models exteriors 
per concentrar-se en la realitat espanyola com a font fonamental deis dramaturgs de la nova generació, 
tractant de crear un teatre veritablement popular, afirmant: «Creo que ha llegado la época de volver a 
poner los ojos en nuestro quehacer. Precisamente por eso, porque queremos ser europeos, porque 
queremos ser universales. Antes llegaremos a pesar en el teatro europeo haciendo nuestra labor, tejiendo 
nuestra tela, que importando deslumbramientos ajenos. Es hundiéndonos en nuestra propia entraña, 
siendo españoles, como obtendremos la curiosidad, primero, el interés después, de los países que tan 
bobaliconamente hoy admiramos.», a J. IVP Rodriguez Méndez, "Teatro español, teatro popular, teatro 
europeo", a Primer Acto, n. 24, Madrid, juny de 1961, p. 21. Uns anys mes tard, Rodríguez Méndez 
mantindria una molt interessant polémica amb Ricard Salvat per l'adscripció d'aquest darrer al teatre 
épic. 
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En aquest mateix sentit, volem assenyalar la postura d'Alfonso Sastre, qui en un 

memorable article —peí joc de páranles que en ell proposava—, distingia entre im teatre 

possibilista i un teatre impossibilista, per referir-se a la situació concreta deis 

dramaturgs socials a l'Espanya de l'época, referint-se concretament a Alfonso Paso i 

Antonio Bero Vallejo. Escrivia Sastre: «El concepto de «imposibilismo» — ŷ en 

consecuencia su opuesto— n̂o es válido. No hay im teatro «imposible», en la medida en 

que no existen criterios de certeza de su imposibilidad. El aparato de control es 

contradictorio y su acción es imprevisible; además las empresas están evolucionando y 

hoy es normal que estrenen lo que hace unos años rechazaban. Hay, eso sí, im teatro 

momentáneamente «imposibilitado». Todo teatro debe ser considerado posible hasta 

que sea imposibilitado; y toda ímposibilitación debe ser acogida por nosotros como ima 

sorpresa. De ningún modo podemos contar para nuestro trabajo con ese interlocutor, y 

de un modo especial por dos razones: porque contar con él significa aceptarlo, 

normalizar su existencia, y porque ese interlocutor es fantasmagórico, invertebrado.».'^' 

Antonio Buero Vallejo va respondre a Sastre, amb un llarg article publicat al següent 

número de Primer Acto, criticant els artificis en que queia la seva argumentació.'^^ 

Com ha observat l'ínvestígador Osear Comago,'^^ no podem parlar d'un únic 

Realisme en el teatre espanyol de postguerra, sino de "realismes", en plural, donat que 

foren diverses les maneres d'aproximar-se a aquesta postura estética per part deis 

creadors d'aquest període de postguerra. La influencia de les formes realistes comeades 

Alfonso Sastre, "Teatro imposible y pacto social". Primer Acto, n.l4, Madrid, maig-juny de 1960, p. 2. 
Afirmava Buero Vallejo: «En resumen: Sastre ha pretendido siempre, desde sus posiciones teóricas, 

pasar por el portaestandarte de la revolución teatral en España. Pero el carácter abstracto y antidialéctico 
de su tesis configura más bien, a mi juicio, un «extremismo». O sea: lo que parece revolucionario y no lo 
es, o todavía no lo es. Lo que parece fecundo y resulta estéril, o contraproducente. La contradicción que 
sufi-e entre teoría y práctica puede, sin embargo, paradójicamente, salvarle. Objetivamente, la posible 
condición removedora de su teatro no se discute aquí. Sólo se sugiere que, de cumplir su teatro esa 
función, habrá sido, o será, pese a su «extremismo» teórico: no a causa de él.». Buero Vallejo, "Obligada 
precisión acerca del «Imposibilismo»", & Primer Acto, n. 15, Madrid, juliol-agost de 1960, p. 6. 

Óscar Comago Bemal, Discurso teórico y puesta en escena en los años sesenta... Op. cit., pp. 269 i ss. 
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en el drama social nord-americá i la generació anglesa deis autors irats, així com en el 

cinema italiá i a l'espanyol, produiren l'eclosió d'una nova generació de dramaturgs 

preocupats per la realitat social del país, pero per damunt de aixó, fou clau per rinici 

d'una renovació de la posada en escena, remancipació del director d'escena com a 

creador de l'espectacle i la íncorporació de l'escenógraf a la posada en escena en un 

procés que Comago defíneix com el pas del "pintor-escenógraf a l'escenógraf-

dramaturg".'̂ '* 

En el mateix sentit s'expressava Alberto Miralles,'^^ pero en aquest cas per 

referir-se al treball de la generació teatral que succeí a la realista. Aquesta generació, 

aglutinada a l'entom de la denominació Teatre Independent, proposava un canvi radical 

en la concepció del fenomen teatral molt semblant a la descrita per Osear Comago.'^ 

Podem concloure que el Teatre Viu, en una análisi formal, anticipava 1'actitud i 

la concepció escénica del teatre independent, posant l'émfasí en l'espectacle i no pas en 

el text teatral. Es per aixó que, encertadament, se l'ha considerat com el preludi o l'inici 

d'aquest moviment, donat que la seva era per damunt de tot una proposta que 

potenciava l'espectacle i que considerava el text en un segon moment de la creació, com 

«Ahora ya no se trataba de que un artista diseñase unos bocetos que respondiesen a las acotaciones de 
la obra o incluso que expresasen una imagen interior de esta, sino que el diseño espacial debia entrar en 
diálogo con el resto de los sistemas escénicos. La colaboración estrecha entre director y escenógrafo — 
hasta el punto de llegar a confundirse— se convirtió en un rasgo característico de la producción más 
renovadora.». O. Comago, Op. cit, p. 233. 
'̂ ^ Alberto Miralles, Nuevo teatro español: una alternativa social. Editorial Villalar (Hoy es Siempre 
Todavía, 2), Madrid, 1977. 

«Se trataba, no lo olvidemos, de un teatro de combate que cuestionaba el poder mismo, no sus 
acciones. 
—̂ Los «realistas» eran autores de textos. 
—̂ Los «nuevos» creadores de espectáculos. 
«El texto puede ser analizable «por correspondencia», en un despacho, aplicando la retórica que se usa 
para la novela o poesía. Sus críticos pueden ser —de hecho lo son— críticos literarios. 
«El espectáculo necesita ser presenciado, participado y los críticos deben ser semiólogos... como mínimo. 
«El texto se edita y permanece. 
«El espectáculo todo lo más, puede filmarse, pero aún así, «fijado» como quedará en la pantalla tampoco 
es válido para aprehenderlo en toda su sensualidad. 
«El texto se hizo para la posteridad. 
«El espectáculo para la inmediatez. 
«... que uno u otro sean buenos o malos, no varía este razonamiento.», a A. Miralles, Op. cit., p. 128. 
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testimonia el fet que els textos de les pantomimes de Ricard Salvat, que configuraren 

una part del repertori del grup, escrites com a conseqüéncia del treball a les sessions de 

Teatre Viu, no es publiquessin fins després de la desaparició del grup. 

El Teatre Viu esdevenia un element de la renovació que, conscientment o 

inconscient, fou seguida per la generació d'homes i dones de teatre que durant els anys 

seixanta, esdevingueren els protagonistes d'un deis grans moments del teatre espanyol 

contemporani, amb l'eclosió del teatre independent que canviá proñmdament les 

estructures teatrals vigents fins aquell moment. 

2.2.4. La crisí del teatre espanyol ¡ les temptatives de renovació 

Durant aquest període es constata, en els escenaris d'arreu de l'Estat, la manca 

de públic i l'allunyament progressiu de l'escena de la vida quotidiana i de la realitat 

sociocultural del país i , com a conseqüéncia, la crisí generalitzada del teatre. 

El cinema guanyava terreny davant ims escenaris que es reconvertíen 

inexorablement en sales cinematográfiques. Culminava d'aquesta forma im llarg 

període, que arrencava del final de la guerra, en qué el teatre patía ima desprotecció que 

es traduía en unes estructures envellides que no resultaven atractives a les noves 

generacions, davant l'aclaparadora eficacia del cinema i d'altres mitjans de diversió i 

entreteniment, que s'obrien pas cap a fináis deis anys cinquanta, en un context de canvi 

de les estructures culturáis, socials i económiques del país que coincidíen amb el final 

de l'autarquia. 

Un deis grans mals que patía el teatre espanyol deis anys cinquanta fou 

l'aclaparador centralisme de l'escena espanyola que només mantenía teatres 

subvencionats a la capital de l'Estat, únic Uoc on hi havia ima activitat teatral 
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normalitzada, mentre la resta de ciutats, amb la tenue excepció de Barcelona, eren 

considerades places de segon ordre o, en la nomenclatura de l'época "teatros de 

provincias". 

Davant aquesta situació les petites agrupacions anomenades "teatros de cámara" 

van convertir-se en una eina de vital importancia per a la renovació del teatre i per 

aconseguir atreure de nou al públic. Els teatres de cambra varen complir una funció 

importantíssima en aquest període, usant un nou Uenguatge que era entes per les 

generacions mes joves, oferint peces que en els teatre oficiáis no tenien cabuda i , 

especialment, posant en marxa la renovació de les estructures escéniques, que afectaren 

a Tactor, el director i Tescenógraf 

Una de les formules a partir de les quals s'intentá renovar el panorama teatral 

espanyol, fou adoptant el Uenguatge i les premisses del teatre conreat mes enllá de les 

própies fronteres, especialment, imitant el teatre francés que esdevingué el principal 

model del teatre espanyol a fináis deis anys cinquanta. L'exemple de Jean Vilar i el 

Festival d'Avignon va donar pas a una febre pels festival d'Estiu arreu d'Espanya, pero 

fou la iniciativa duta peí propi Vilar al capdavant del Théátre National Populaire (TNP), 

que tractava d'acostar el teatre a les capes mes populars de la societat francesa, la que 

va gandir d'un major impacte a l'escena espanyola, amb la creació de l'anomenat Teatro 

Popular Español que varen tractar d'introduir Anastasio Alemán i José Antonio Valdés, 

En aquest sentit volem citar un fragment d'un article d'Adolfo Marsillach on es descrivia aquesta 
situació de crisi en estava sumit el teatre espanyol i les seves principáis causes, algunes d'elles de tipus 
estrictament generacional: «Ya sé que en todas partes nacen teatros de cámara que, alentados por un 
grupo de disconformes, representan obras, más o menos clandestinamente. Tal vez esto acabe por salvar 
el teatro. Quizá sean la vanguardia de un nuevo sistema. No lo sé. Lo importante, todavía hoy, es que al 
público de las ciudades españolas le importa un rábano el teatro. Y a esto se ha llegado después de una 
constante labor de descrédito, caphaneada por la misma gente de teatro y respaldada por una falta de 
protección total al espectáculo dramático. Se ha perdido la costumbre de ir al teatro, porque los viejos no 
están de acuerdo con los jóvenes que lo representamos, y los jóvenes no saben que existe, y, cuando lo 
saben, se creen que lo hacen aún los viejos.» Adolfo Marsillach, "Actores al aire libre" & Primer Acto, n. 
6, Madrid, gener-febrer de 1958, p. 7. 
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amb uns resultáis for9a discrets, donada l'abismal diferencia existent entre ambdós 

paifsos.'̂ ^ 

Una altra fórmula adoptada per superar la crisi fou oferir en els escenaris 

adaptacions d'obres no teatrals que plantejaven temes candents, entre les quals podem 

citar El proceso, de Franz Kafka, El diario d'Anna Frank, entre d'altres. Aquest 

fenomen contribuía encara mes a la pérdua d'identitat del teatre, com denimciava José 

María de Quinto, en referir-se a l'adaptació ais escenaris de Réquiem por una mujer, de 

William Faulkner, a carree de Dido, pequeño teatro, malgrat valorar molt positivament 

el tema i la qualitat del muntatge.'̂ ' Aquesta posada en escena permetia a través de les 

pagines de Primer Acto, introduir a Espanya la tasca de directors i dramaturgs com 

Erwin Piscator o Albert Camus que havien mimtat aquesta pefa a Alemanya i Franca, 

respectivament, donant un pas endavant cap a la maduresa de l'escena espanyola. 

Aquest procés de renovació de l'escena espanyola significa l'adopció de nous 

models en la instrucció d'actors i directors escénics, que seguien coru-eant estructures 

decimonóniques. La introducció de técniques interpretatives com el métode 

Stanislavski, les aportacions de l'Actors Studio, o les técniques de Jean-Louis Barrault, 

entre molts altres creadors, foren determinants en aquest procés, que va quallar a partir 

de la creació de diversos "workshops" o laboratoris, entre els quals cal situar el Teatre 

Viu, com un deis peoners a la península.'^'' 

Vegi's: José Monleón, "Teatro Español Popular", aPrimerActo, n. 6, Madrid, gener-febrer de 1958, p. 
47. On podem llegir: «Los teatros oficiales van dirigidos a mejorar y enriquecer los gustos de esa misma 
burguesía que hace centenarias, en otras salas, comedias muy discutibles. Y también —̂y esto es muy 
importante— a mantener ligada al teatro una clase intelectual que rara vez se asoma a las piezas "de 
sombreros". Consignemos aquí que lo de las 35 pesetas es dato básico en orden a este último propósito 
(los estudiantes e intelectuales —entiéndase el término sin darle demasiada importancia— suelen andar 
mal de dinero por estas latitudes.». 

José María de Quinto, "Réquiem por el teatro", a Primer Acto, n. 9, juliol-agost de 1959, pp. 1-3. 
"° A fináis deis anys cinquanta comenfaven a introduir-se decididament aquests models. Vegi's, Lionello 
Torossi, "Un poco de James Dean, un poco de Stanislawsky", a Primer Acto, n. 9, juliol-agost de 1959, 
pp. 40-42. 
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Cap a fínals deis anys cinquanta s'incrementa notablement l'activitat teatral 

impulsada des deis coMectius amateurs, universitaris o aficionats, que suposaren un 

element clau d'aquesta renovació del teatre espanyol, a partir d'on sorgirien les noves 

generacions de creadors escénics. A aquesta nova generació pertany el Teatre Viu i , 

com tots aquests petits grups, contribuí a culminar aquest procés de canvi. 
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2.3. EL TEATRE CÁTALA DE POSTGUERRA 

2.3. L La represa del teatre en llengua catalana 

A part de referir-nos al context social, cultural i politic del franquisme per 

entendre la concepció escénica del Teatre Viu, cal acostar-se a la realitat de l'escena 

catalana d'aquell període, quan la represa de la cultiu-a catalana s'estava produint, 

malgrat les moltes censures i prohibicions. 

D'entrada, cal distingir dos grans tipus de teatre durant els anys cinquanta: el 

teatre comercial de caire professional i el teatre de cambra de caire amateiu", format per 

petites agrupacions que iniciaven una tasca de profunda renovació del Uenguatge teatral, 

introduint ais escenarís barcelonins alguns deis dramaturgs mes destacat d'arreu, que no 

tenien cabuda en els teatres oficiáis. És for9a escassa la bibliografía dedicada al teatre 

cátala de postguerra i , en molts casos, les aportacions deis príncipals homes de teatre 

sorgits al llarg deis anys quaranta i cinquanta, resta sense estudiar i valorar la seva real 

importancia en el procés de represa culttu-al iniciat cap a fináis de la década deis 

cinquanta, moment en que sorgí el Teatre Viu.'^' 

Cal precisar, que el teatre que es representava generalment a Catalunya era la 

majoría de vegades un teatre en llengua espanyola, procedent en for9a ocasions de 

companyies radicades a Madríd que anaven de tournée per províncies. E l predomini del 

teatre castellá, per raons obvies donat el període históríc, anava acompanyat d'una 

presencia del teatre cátala de caire testimonial, amb obres origináis d'ima ínfima qualitat 

—malgrat alguna excepció—, ofertes la majoría en sessions úniques i amb la prohibició 

Entre l'escassa bibliografía dedicada a estudiar el teatre a Catalunya durant aquest periode cal 
destacar: Jordi Arbonés, Teatre cátala de postguerra. Editorial Pórtic (Col-lecció Liibres de Butxaca, 75), 
Barcelona, 1973; Enric Gallen, El teatre a la ciutat de Barcelona durant el régim franquista (1939-1954), 
Instituí del Teatre de la Diputació de Barcelona-Edicions 62, (Monografies de Teatre, 19), Barcelona, 
octubre de 1985; i, Gon9al Pérez de Olaguer, Teatre itulependent a Catalunya, Editorial Bruguera, 
(Quadems de Cultura, 62), Barcelona, 1970. A les següents pagines ens haurem de referir repetidament á 
aquests volums, molt importanís per a la present recerca. 
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expressa de traduir al cátala obres estrangeres, cosa que limitava extraordináriament les 

iniciatives en Uengua catalana. La gran majoria d'obres representades eren d'una 

qualitat baixíssima com denunciava, de manera molt significativa, el crític Luis Castillo, 

l'any 1953. 

A partir de la década deis quaranta sorgiren diverses temptatives per retomar a 

un teatre d'exigéncia i qualitat. Els protagonistes d'aquest intent eren membres de la 

generació que havia patit directament la Guerra Civil i tractaven de superar el clima de 

repressió i de desencis que predominava a la societat catalana. En aquest sentit cal 

destacar la tasca duta a terme per Marta Grau, Artur Carbonell, Juan Germán Schroeder, 

Antonio de Cabo, Rafael Richart, Mariano de la Cruz Tovar, entre d'altres, que feien un 

teatre de cambra en Uengua espanyola d'una qualitat molt superior a l'oferida en els 

escenaris comerciáis, és a dir, a tots els grans teatres de la ciutat de Barcelona, 

representant un repertori d'obres d'autors estrangers contemporanis, tan fonamentals 

com Eugene O'Neill, Jean-Paul Sartre o Thomton Wilder.''^ Refugiats en sessions 

úniques, varen investigar sobre nocions com la posada en escena, 1'escenografía, que no 

interessaven en absolut al teatre del moment que era, fonamentalment, un teatre 

d'evasió.'^'* Podem situar com a continuadors d'aquesta tasca els gmps de teatre 

universitari que sorgiren a la década deis cinquanta com l'Agmpació de Teatre 

Experimental, primera aventura escénica liderada per Ricard Salvat i precedent del 

Teatre Viu. 

«Ya lo saben, pues, quienes sueñen con obras de envergadura. Abandónenlas cuanto antes. Escriban 
comedias tontas, comedias vulgares, comedias aptas para ser dadas cada día en un teatro de provincias. 
Éstas serán las únicas con posibilidades de subir a un escenario.», "El teatro en crisis", a Revista n.55, 
Barcelona, 30 d'abril de 1953, p. 19. 

Sobre les múltiples aportacions deis grups anomenats de Teatre de Cambra vegi's: Juan Germán 
Schroeder, "Teatros experimentales de postguerra" a "Paseo por el Teatro Catalán 1929/1985 (entre dos 
Congresos), Cuadernos El Público, n. 4, Centro de Documentación Teatral, Madrid, 1985, pp. 37-40. 

«En línies mok generáis podem parlar de tres tipus de teatre: teatre testimonial, teatre de compromís i 
teatre d'evasió. Aquest darrer fou, en aquesta década [la década deis quaranta], i entre nosaltres, el gran 
predicament. Un teatre que vivia d'esquena al poblé, ais seus problemes —d'altra banda ben concrets en 
aquell temps— amb una tendencia cent per cent escapista.», a G. Pérez de Olaguer, Op. Cit., p. 13. 



144 

El teatre en llengua catalana quedava, en aquest període historie de postguerra, 

condemnat a la marginado i a pregones recuperacions de signe folklóric, que 

propiciaren l'aparició i consolidado d'un teatre comercial sense qualitats, creat a 

l'entom de l'emblemática figura de Josep Maria de Sagarra que, malgrat els intents per 

crear un teatre de qualitat, de caire existencialista, acabaria essent el máxim referent 

d'una línia de teatre oficialista de caire popular que es mostrava totalment incapa? 

d'iniciar el procés de renovació del teatre cátala. 

Malgrat tot, és de justicia assenyalar que durant aquests anys hi varen haver 

temptatives dignissimes com els espectacles i concursos teatrals organitzats per FESTA 

(Foment de l'Espectacle Selecte i Teatre Associació) i la creació de la Companyia 

professional Maragall, que culminarien amb la aparició del Cicle de Teatre Llatí, al 

teatre Romea, l'any 1958, festival que serví d'aparador de companyies teatrals 

estrangeres i de les propostes de teatre de cambra que restaven prácticament anónimes 

per la manca d'actuacions. 

L'aparició de l'Agrupació Dramática de Barcelona, l'any 1955, significa un punt 

de partida, creiem que definitiu, per a la posterior represa del teatre cátala, essent el 

Teatre Viu, com a secció experimental de l'Agrupació Dramática de Barcelona, 

l'avantguarda d'aquest intent per revitalitzar el teatre cátala, apartant-lo del folklorisme 

i el populisme mal compresos del període immediatament anterior, iniciant un procés de 

dignificació del teatre en llengua catalana que posaria les bases del teatre independent. 

Per estudiar aquest període del teatre cátala cal assenyalar, en primer Uoc i com a 

dada fonamental, que no fou fins el 1946 quan s'autoritzaren les representacions en 

llengua catalana i , en concret, «las más respectables manifestaciones del arte y del 

folklore local», en una primera mostra de distensió cap a la cultura catalana per part del 
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govem feixista. En aqüestes circumstáncies el teatre cátala prácticament no existí i la 

renovació deis escenaris fou iniciada des de les agmpacions de Teatre de Cambra que 

representaven en llengua espanyola, acomplint una tasca fonamental per a les noves 

generacions de creadors que apareixerien a la década deis cinquanta i que en foren, 

d'algima manera, els seus continuadors. 

En l'ámbit estríete del teatre en llengua catalana el prímer pas d'tma represa, 

certament mancada d'estmctiu'es i sotmesa a les liéis del franquisme, fou la creació 

l'any 1949 de l'entitat Foment de l'Espectacle Selecte i Teatre Associació (FESTA), 

dirígida per Tomás Roig i Llop, que aglutina les moltes iniciatíves escéniques sorgides a 

les parróquies d'arreu de Catalimya, potenciant un teatre de caire estrictament católic en 

llengua catalana, l'únic que no suposava cap desafiament al régim franquista. 

Aquesta entitat potencia, molt especialment, mitjanfant 1'organització de 

concursos, com el "Concius d'Obres de Teatre Lluís Masriera", un teatre en llengua 

catalana que servís de punt de partida per a futures experiéncies com el teatre 

independent, essent clau per a l'inici d'aquesta nova etapa, el I Congrés Regional de 

Teatre, que organitzá el 1959 a Solsona, on participaren entre d'altres destacats creadors 

del teatre i la cultura catalanes, Ricard Salvat, Miquel Porter, —en aquells moments 

ambdós formaven part del Teatre Viu—, Frederic Roda i Jordi Carbonell, on 

En aquest sentit volem reproduir les paraules de Bartolomé Barba, Govemador Civil de Barcelona, en 
aquell moment, qué a les seves memóries del canee, escrivia el següent: «Otro avance en este sentido lo 
constituyó la reposición de obras teatrales de la literatura catalana. Al efecto, el director general de 
Cinematografía y Teatro me comunicó que autorizaba las representaciones teatrales en lengua catalana 
siempre que se cubriesen los trámites reglamentarios establecidos con carácter general para todo tipo de 
representaciones. La gente no acudió en tropel al primer estreno, ni siquiera manifestó entusiasmo, como 
hubiera podido, tal vez, esperarse después del tiempo durante el cual no habían sido representadas en 
catalán obras teatrales, e incluso parece ser que los resultados económicos obtenidos por las compañías no 
eran muy brillantes. De todos modos, la autorización del teatro catalán privó a los elementos catalanistas 
de la única bandera fácil y popular que les quedaba, fue un paso hacia la normalidad y, por otra parte, no 
fue acogida con ninguna manifestación extraordinaria de entusiasmo por el público, lo que daba a 
entender que la masa de población no hace ni pretende hacer bandera de combate de su lengua, como 
quisieran los cuatro agitadores que aún quedan flotando sin punto posible de apoyo d^?pués de estas 
disposiciones.», a Bartolomé Barba, Dos años alfrente del Gobierno Civil de Barcelona y otros ensayos, 
Javier Morata Editor, Madrid, 1948 {T. Edició), pp. 28-29. 
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s'establiren les diferencies entre el teatre d'afícionats i el teatre amateur, fonamental per 

al naixement de l'anomenat teatre independent."* 

Un altre deis intents sorgits cap a principis del anys cinquanta fou l'anomenat 

Teatre íntim, impulsat entre d'altres per Esteve Albert i Josep Grases, amb la voluntat 

de retomar ais plantejaments escénics d'Adriá Gual, de principis de segle. L'intent no 

va reeixir,'" i no fou fins l'any 1955, a partir de la creació de l'Agmpació Dramática de 

Barcelona quan el teatre cátala es dota d'una estmctura sólida per iniciar la represa d'un 

teatre en Mengua catalana d'exigéncia i qualitat. 

2.3.2. L'aportació fonamental de Juan Germán Schroeder 

Les primeres temptatives per crear un teatre de qualitat a Barcelona es remimten 

després de la Guerra Civil a les diverses iniciatives dutes a terme per Lluís Masriera, al 

front de l'anomenat Teatro de los Artistas (1940-1953), i per Marta Grau i Artxir 

Carbonell, amb el Teatro de Arte (1940-1953), que havien ja destacat en l'ámbit escénic 

i professional en el període anterior a 1936."* Malgrat la seva catalanítat ambdues 

companyies actuaren sempre en Uengua espanyola, refugiant-se en les sessions úniques, 

representant aproximadament una obra per cadascuna de les temporades en que es varen 

mantenir en actiu. 

«Bo será, en primer lloc, que establim les raons que ens fan diferenciar d'una manera tan radical el 
teatre d'afícionats —al I Congrés Regional de Teatre convocat i organitzat per FESTA a Solsona, el juny 
de 1959, hom acordá la substitució de la páranla "aficionat", per "amateur"— del teatre independent a 
qué ens referíem. 
«El teatre d'aficionats, dins la línia mes general, está vinculat ais centres parroquials i a les societats 
reaeatlves. A Catalunya, hi son a centenars, sobretot durant la década deis cinquanta. El seu objectiu és 
un i ciar: entretenir.», a G. Pérez d'Olaguer, Op. Cit., p. 7. 

«Si bé és cert que llur treball no va ésser, ens referim de cara a l'escenari, ni continuat ni defmit, si que 
va servir en canvi per a patentitzar una necessitat socio-cultural i per a reunir i preocupar a nivell 
coMectiu, una serie de noms que, anys mes tard, enarborarien llurs respectives banderes.», a G. Pérez de 
Olaguer, Op. Cit., p. 33. 

Vegi's: E. Gallen, Op. Cit., pp. 195-206. L'aportació de Lluís Masriera, l'estudiem en un altre apartat 
d'aquest treball dedicat a l'estudi de l'Agrupació de Teatre Experimental. 
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La irrupció d'una nova generació d'homes de teatre durant els anys quaranta té 

en la figura de Juan Germán Schroeder una personalitat clau que, amb el seu exemple i 

magisteri, guia una bona part deis destins del teatre cátala de postguerra cap a nous 

horitzons creatius, malgrat l'ambient d'opressió generalitzat. La seva tasca fou múltiple 

essent sobretot director escénic, pero també actor, autor, traductor, assagista i home de 

teatre complet.''^ 

Juan Germán Schroeder (Pamplona, 1918- Barcelona, 1997) havia cursat estudis 

de Medecina i Dret, pero ben aviat es sentí atret irremissiblement peí teatre. Els seus 

inicis en l'ámbit escénic, es remunten a principis de la década deis quaranta, 

concretament el 1943, quan arran d'unes representacions de Macbeth, a carree del 

Teatro Español, dirigit per Cayetano Luca de Tena, ell i un grup de joves companys 

(Marta Font i José Luis Udaeta), es decídiren a crear un grup de teatre amateur que 

anomenaren Teatro de Estudio, una petita companyía dedicada principalment a la 

investigació teatral. El punt álgid del grup fou la posada en escena de A puerta cerrada, 

de Jean Paul Sartre, al Teatre Barcelona, el mar? de 1948, que provoca una forta 

polémica a l'entom de l'Existencialisme. 

El punt de partida i d'inspiració de Schroeder, foren les aportacions del gran 

director i teóric escénic anglés Edward Gordon Craig, com escrivia a les pagines de la 

revista Ancora, el novembre de 1946: «Sin Craig, amigos, no hubiéramos tenido en 

Escrivia Pérez de Oiaguer:«I enmig d'aquest desert teatral, sorgeix la figura de Schroeder, bon 
director, bon autor i bon traductor del nostre teatre clássic. De fet conien9a a zero, en una época de 
penúries teatrals de tota mena; Schroeder comen9a a ensenyar al públic algunes de les exigéncies 
artístiques del teatre, com és el signifícat i les possibilitats d'una bona direcció, el poder de l'escenografia, 
de la llum i de la plástica. Schroeder intervé directament en la gestació i arrencada de dues importants 
presencies "independents": Teatro de Estudio i El Corral. Es un auténtic peoner, amb una enorme vocació 
i una empenta desbaratadora. Schroeder ho ha fet tot al teatre. Amb un entusiasme sense límits, es llanca 
una vegada i una altra, a tota mena d'aventures. Munta una obra a la caravel-la columbina del port 
barceloní i una altra davant la fa9ana del temple de la Sagrada Familia; organitza col-loquis i 
conferencies, i es reuneix amb futurs grups, que orienta i aconsella. És un home terriblement práctic. Els 
barcelonins li deuen moU; i també mes d'un autor i d'un actor.», a G. Pérez de Olaguer, Op. Cit., pp. 16-
17. 



148 

Europa ni a Reinhardt, ni a Jacques Coppeau [sic], ni a Stanislavski; ni en España a 

Martinez Sierra, a Luca de Tena, a Escobar, a Rivas Cherif; ni en América a Simenon, 

ni a Orson Welles. Sin él, aceptaríamos y soportaríamos embobados el viejo vestuario 

realista, con todas las hojas temblando en los árboles, todas las casas con sus puertas 

que hacen ruido al abrirse y mal cerrarse. Esto sucedió en Florencia hace más de treinta 

años. Hecho que en España, al parecer sólo conocen una élite reducidísima de 

decoradores: Burman, Víctor Cortezo, Viudes y Mimtañola. Si recordáis las 

escenografías de Macbeth, La dama duende. Los endemoniados. El sombrero de tres 

picos. Nuestra ciudad y El pirata, vistas en Barcelona hallaréis concretada mi 

respuesta.». 

Pero encara mes signifícatiu per al nostre estudi, i per comprendre la nova 

orientació que prendria el teatre cátala a les següents décades, el paper que Schroeder 

atorgava al director escénic com a veritable pontífex del nou teatre. Ens remetem de nou 

a im deis seus escrits a Áncora, on es referia de nou al paper del director escénic: «Ha 

llegado la era del triimfo del realizador. Nuevo Arlequín, en travesiu-a creadora, trenza 

con los corazones del autor y del actor, subordinando a su espíritu todos los elementos 

secimdarios en armónico servicio, su nueva comedia original y técnica del arte. Hoy se 

mide el logro artístico alcanzado por Luca de Tena en sus inolvidables montajes de La 

dama duende y Don Gil de las calzas largas [sic], y de Escobar en los de Dulcinea, La 

herida del tiempo y Nuestra ciudad. [...] Y así es, porque si en el teatro queda perenne 

el valor humano de la pieza dramática, y todo lo demás queda prendido en el recuerdo 

del espectador y de las crónicas, en la efímera gloria del aplauso, el realizador no debe 

olvidar que la emoción que encierra toda obra, el mensaje de su autor hecho palabra, 

debe sernos debidamente ofrecido en toda su plenitud por su acierto directriz. He aquí 

su responsabilidad y obligación de disciplinar su espíritu, para que la idea del autor no 

Citat per E. Gallen, Op. Cit., p, 208. 
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quede ahogada por la espectacularidad o por el libertinaje interpretativo. Actores, 

decorados, vestuario, color, luminotecnia, distribución plástica, ritmo, clima ambiental y 

otros tantos Tena en sus inolvidables montajes de La dama duende, subordinarse a la 
J O 1 

creación unánime y armónica, evitando la incoherencia artística.». 

Aqüestes i moltes altres reflexions de Juan Germán Schroeder, demostren la 

seva admiració pels grans directors del primer franquisme, que oposaren a la manca de 

Ilibertats una recerca deis principis básics de la posada en escena. A l'actualitat tots 

aquests directors han estat oblidats, obviant-se la continuitat que alguns d'aquests 

plantejaments estétics varen teñir en el teatre deis anys seixanta en un altre context 

sociopolític. Després d'aquesta aventura teatral, Schroeder funda el grup El Corral, amb 

el que posteriorment seria destacat realitzador cinematografíe, José Antonio de la Loma, 

amb qui mimtá peces d'autors contemporanis, com Alfonso Sastre, en una tasca de 

divulgació prou interessant. 

Tot just acabada l'aventura del Teatro de Estudio, el 1949, sorgí un altre de les 

grans aventures teatrals de la primera postguerra, l'anomenat Teatro de Cámara que 

lideraren Antonio de Cabo i Rafael Richart i que, de fet, suposava una certa continuitat 

amb els plantejaments estétics del grup creat per Schroeder, estrenant successivament 

dues obres de Teimessee Williams, El zoo de cristal i Un tranvía llamado Deseo, 

ambdues posades en escena l'any 1950, a les que seguiren muntatges d'obres de 

Thoraton Wilder, Eugene O'Neill, Jean Anouilh, J. B. Priestley, entre d'altres 

dramaturgs.'̂ ^ E l Teatro de Cámara proposá un repertori d'alta exigencia i qualitat, que 

'^'Ibídem,p.209. 
Ricard Salvat recorda el paper que jugá el Teatro de Cámara en aquell difícil moment de represa: «El 

teatre nord-americá arriba a través deis grups de teatre de cambra com el que duien Antonio de Cabo i 
Rafael Richart, l'anomenat Teatro de Cámara y Ensayo, i d'altres grups com Thule. Pero sobretot el grup 
de Cabo i Richart que feien sessions úniques al Teatre Romea o al Comedia. Recordó haver vist obres 
d'Eugene O'Neill, El deseo bajo los olmos o El emperador Jones; Tennessee Williams, El zoo de 
cristal». Vegi's l'entrevista a Ricard Salvat a l'apéndix documental pp. 435-436.. 
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mai va rebre el recolzament de la crítica que, fíns i tot propicia el descrédit del grup i la 

*' 183 
seva conseqüent desaparició. 

Cal ressenyar, fínalment, d'altres coMectius del teatre de cambra sorgits en 

aquest mateix context com el Teatro Club que lideraven Antoni de Senillosa i Juan 

Antonio Padró, destacant la seva posada en escena d'El cuarto de estar, de Graham 

Greene, que aixecá una considerable polémica. D'igual forma, el grup Thule-Teatro de 

Ensayo, format peí psiquiatra, critic taurí i home polifacétic, Mariano de la Cruz Tovar 

(1921-2000),'*" juntament amb María Pintarelli i Emest Carratalá, que representa en 

sessions úniques obres de Thomton Wilder, J. B. Príestley i Eugene O'Neill, essent 

especialment ressenyable les posades en escena de El gran Dios Brown, de l'esmentat 

O'Neill, que va rebre l'autorítzació expressa de l'autor davant l'abséncia de permís per 

estrenar l'obra de la celebérríma censura, on va practicament debutar Adolfo 

Marsillach,'*^ i de Reunión en familia, de T. S. Eliot, ambdues representades l'any 

1949. 

«La posició negativa de la crítica fou básica en el descrédit del grup. Descrédit que havia de 
condicionar la possibilitat de trobar una sortida estable. No és d'estranyar que un ambient tan contrari, 
enrarit i destmctor, dificultes l'existéncia d'una empresa que, tot i les improvisacions, aconseguí 
d'articular-se com a canal d'informació teatral deis primers anys cinquanta.», a E. Gallen, Op. Cit., p. 
234. 

Una molt interessant entrevista amb el doctor Mariano de la Cruz Tovar, en forma de memóries, a: 
Jaume Boix - Arcadi Espada, Mens sana in corpore insepulto, Edicions 62, (Biografíes i Memóries, 52), 
Barcelona, 2002. 

Respecte a aquesta qüestió vegi's: Néstor Lujan, El pont estret deis anys cinquanta, Op. Cit., pp. 19-
21, i especialment on escriví (p. 20): «Durant moltes setmanes, Mariano de la Cruz, que era el director de 
Thule, va reclamar a la nostra Societat d'Autors el permís d'aquesta obra. Tot va ser inútil, entrebancat 
per les difícultats i gentileses de la censura i de l'espessa burocracia. Llavors, en Mariano es va decidir a 
enviar un telegrama ais Estats Units amb la resposta pagada, dirigint al sol nom d'Eugéne O'Neill, perqué 
ignorava radre9a del famosíssim dramaturg. Aviat va rebre un cable que deia el següent: «Poden 
representar El gran dios Brown d'acord amb els seus plans. Serveixin informar a la seva "Societat 
d'autors" que aquest cable té el valor d'una autorització legal, i que queden vostés eximits del pagament 
deis meus drets. Excusi'm per tardar una mica a respondre'ls pero no he sapigut res fins avui». I amb 
aquesta contesta el Premi Nobel els tomava els diners de la resposta pagada. 
«Així dones, el 17 de gener de 1949, al teatre Calderón de Barcelona es va representar per primera vegada 
a Espanya El gran dios Brown, que data de 1926 i és una de les obres mes difícils i ambiciones d'Eugéne 
O'Neill. Mariano de la Cruz la va dirigir amb un éxit positiu i la van protagonitzar Eulalia Soldevila i 
Ernesto Carratalá. Com a detall curios diré que un jove estudiant, Adolfo Marsillach, debutava davant el 
gran públic de Barcelona.». 
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2.3.3. Primeres aproximacions a un teatre de caire experimental 

Si abans ens hem referit a Juan Germán Schroeder i el seu paper protagonista en 

la represa del teatre de cambra a Barcelona, creiem que es fa necessari, també, referir

nos especialment al paper jugat per Esteve Polis (Barcelona, 1922), en tot aquest procés. 

Esteve Polis és un home fonamental del teatre cátala del segle X X , que avui 

malauradament ha estat oblidat fms al punt que el propi Polis, recentment, 

s'interrogava, irónicament, amb motiu de la celebrado del vint-i-cinqué festival Grec de 

Barcelona, sobre si totes les experiéncies dutes a terme per ells i els membres de la seva 

generació, en els anys cinquanta i principis del seixanta, varen ésser im miratge, van 

existir o realment foren només un sonmi. 

L'any 1950, Esteve Polis crea el Teatro Experimental de Barcelona, essent el 

primer en atorgar aquesta denominado a una companyía teatral catalana de postguerra, 

després d'una efímera experiencia impulsada per Ignacio F. Iquino i Julio Coll, durant 

l'any 1947.'^' Les temporades en que funciona el Teatro Experimental de Barcelona, 

muntá en llengua castellana diverses obres del repertori espanyol i universal, essent 

Esteve Polis el descobridor, a les primeres sessions del grup de Nuria Espert, una de les 

grans actrius catalanes del teatre cátala contemporani, que dona les primeres passes a 

l'escena a l'Orfeó Gracienc, de la seva má, ínterpretant Romeo y Julieta, amb Enric 

Guitart de coprotagonista. Polis alterna els treballs de teatre de cambra en llengua 

catalana, amb els espectacles de caire professíonal quan fou nomenat director de la 

companyía titular del Teatre Romea, el 1954, substituint a Lluís Orduna, posant en 

escena un amplí repertori d'obres de Calderón, Shakespeare, Claudel, Priestley, 

Vegi's: Esteve Polis, "La generació que mai no ha existit" a Assaig de Teatre, n. 28, Barcelona, juliol-
setembre de 2001, pp. 177-178. 

El Teatro Experimental només oferí dues sessions: Yerma, de Federico García Lorca, interpretada per 
Aurora Bautista i Ana Christie, d'Eugene O'Neill, obtenint un ressó ben minso que els dugué a'abandonar 
r empresa. 



152 

juntament amb autors catalans contemporanis com Julio Manegat, El silencio de Dios, 

Ramón Folch i Camarasa, Aquesta petita cosa, i Juan Germán Schroeder, La ciudad 

sumergida. 

L'any 1963, abans de marxar a Colombia i a Costa Rica on continuaría durant 

llargs anys la seva trajectória professional dirigint els Teatres Nacionals d'aquests 

paísos. Polis intenta de nou crear una companyia teatral, anomenada Teatro Popular de 

Barcelona, d'efímera vida, que pretenia esdevingués la base d'una escola teatral, 

emmirallant-se, en bona part, en l'Escola d'Art Dramátic Adríá Gual (EADAG) que 

dirigia, des de 1960, Ricard Salvat.'̂ ^ 

A l'escrit de presentació del Teatro Popular de Barcelona escrivia Esteve Polis: «La creació del Teatro 
Popular de Barcelona, porta una serie d'annexos que pretenen de completar-ne la labor. El llan9ament, la 
primera pedra, haurien d'ésser essencialment per convicció propia amb aquesta Escola. Una Escola que 
marqui un estil de "feí̂ ' teatre, de "trepitjar" l'escena, de "diî ' el verb, que sigui un lloc amb vida per a la 
mateixa companyia que desitgem formar i Hangar aquest mateix any. Una Escola, en definitiva, 
básicament construida sobre els pilars de la práctica teatral. Per tot el que hem dit, les practiques serán 
sempre al mateix escenari del teatre.», a G. Pérez de Olaguer, Op. Cit, p. 25. 
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2.4. EL TEATRE CÁTALA: ENTRE LA CRISI I EL COMPROMÍS 

SOCIAL 

2.4. L La visió retrospectiva de Joaquim Molas 

Voldríem referír-nos a un balan? del teatre cátala realitzat peí professor Joaquim 

Molas l'estiu de 1964,'̂ ^ tot just uns anys després de desaparéixer el Teatre Viu, on feia 

unes consideracions de gran interés per a la nostra recerca, on destacava la crísi en que 

estava sumit el teatre en llengua catalana, a fmals deis cinquanta, i el progressiu 

compromis étic, estétic i polític que assimiien les agmpacions que feíen teatre en 

aquesta llengua. 

El professor Molas, en aquest estudi, oferia un balan? gens falaguer respecte a la 

realitat del teatre cátala i el seu futur immediat, malgrat que reconeixia els esfor^os de 

renovació iniciats cap a fmals deis anys cinquanta. La crísi del teatre cátala consistía, al 

seu entendre, simplement a que: «No hay una auténtica vida teatral catalana. Si nos 

atenemos a las noticias que no nos suministra la TVE y a la que nos suministran los 

diaríos y las revistas, y las emisoras radiofónicas, las carteleras, sólo se produce un 

subteatro comercial o saínete seudostmnbrista y cómico, en definitiva vodevilesco. 

Nada más. Los buenos autores que, a pesar de todo, escriben para el teatro, viven al 

margen de los medios estríctamente teatrales.». 

Entre els que Molas qualifícava com a bons autors s'aplegaven dues 

generacions: la primera, formada per aquells dramaturgs que havien iniciat les seves 

brillants trajectóríes abans de la Guerra Civil, generació encap9alada per Josep María de 

Sagarra, prohom de les lletres catalanes, de qui en feia aquesta valoració, creiem que 

Joaquim Molas, "Situación y nómina de veinticinco años de teatro catalán", a Joan Oliver, Bodas de 
cobre, Aymá S.A. Editora - (CoMecció Voz imagen. Serie teatro, 7), Barcelona, mar? de 1965. Versió 
catalana: La literatura catalana de postguerra, Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1966. 

Ibidem, p. 21. 
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coincident amb la de Ricard Salvat i la jove generació, que rebutjaven el seu teatre que 

consideraven comercial i sense risc: «Al final de su vida, olvidada su fidelidad a los 

principios que le habían convertido en el símbolo de una necesidades colectivas, perdió 

la confianza de su público y el prestigio que, con su teatro y sus poemas, sus artículos 

periodísticos, había conquistado. En suma, el teatro de Sagarra, pese a su variedad y 

brillantez, resulta, en definitiva, uniforme y superficial, tal vez demasiado desarraigado 

de las evoluciones históricas y estéticas de nuestro tiempo.». 

D'aquesta generació anterior a la guerra, sobresortien —seguint l'análisi del 

doctor Molas—, les personalitats de Joan Oliver i Salvador Espriu, autors que havien 

conreat diferents generes, des de la traducció fins a la poesía o la novel-la, i qué com a 

creadors escénics havien posat les bases d'un teatre cátala de cara al futur, tant per la 

qualitat literaria deis seus textos com peí seus continguts socials i polítics. De Joan 

Oliver en destacava La fam, pe9a que aparentment pertanyia a la tradició de la comedia 

burgesa, pero que en el fons tractava de destruir; i de Salvador Espriu, Primera historia 

d'Esther, que considerava una mostra exemplar del teatre de caire historie, una revisió 

en clau erudita i simbólica del passat recent. 

Dins aquest panorama general, el professor Molas citava els péssims vodevils 

que eren estrenats amb tota facilitat, com els de Lluís Elias, Salvador Bonavia, Jaume 

Mestres i Cecilia A. Mantua, tots ells dramaturgs oblidats i mai mes recuperats. Foren 

aqüestes obres juntament amb l'allau d'espectacles procedents de Madrid, revistes i 

espectacles folklórics, principalment, els que no permetien, al seu entendre, la renovació 

del teatre cátala que vivía submergit dins una profunda crisi que es posa damimt de la 

"'7¿á/eOT,p. 18. 
Escrivia Molas sobre aquests autors fonamentals: «Joan Oliver es un caso a parte. Y digo que lo es por 

dos motivos: porque hubiera podido ser un verdadero renovador de nuestro teatro y, por las circunstancias 
históricas, no pasó de ser un comediógrafo frustrado; porque dentro del ámbito de la comedia burguesa, 
adoptó unas posiciones críticas que han hecho de él, junto con Espriu, el autor de más raigambre 
"histórica" y, a la vez, de más posibilidades de futuro.», Ibidem, p. 19. 
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taula a partir d'un magnífic article de Néstor Lujan que denunciava la situació en que es 

trobava el teatre cátala a fínals deis anys cinquanta que provoca rius de tinta a diversos 

mitjans periodístics barcelonins on es tractaven de cercar respostes a la crisi.'^^ 

Hi havia, pero, elements que mostraven petits indicis de recuperació: «Ahora 

bien: como en tantas ocasiones, Barcelona es la sede de dos movimientos, uno público y 

otro, más importante ajeno a periódicos y emisoras radiofónicas, que hace su marcha 

silenciosamente y que, en pocos años, ha dado las primeras peninsulares de obras de 

algunos de los mayores dramaturgos de hoy: de Brecht a Wesker, pasando por 

Dürrenmatt.».'^" 

En aquest punt, el professor Molas es referia a la nova generació d'autors i 

directors escénics que havien desenvolupat les seves activitats en el marc de nous 

projectes culturáis i escénics sorgits a partir de la meitat deis anys cinquanta, com 

r Agrupado Dramática de Barcelona (ADB) i , posteriorment, a partir de 1960, l'Escola 

d'Art Dramátic Adriá Gual (EADAG). Aquesta generació, segons el parer de Molas, 

tenia com a principal problema el fet de no poder assolir les vies del professionalisme i 

el seu esforf creatiu i de renovació es circumscrivia a l'ámbit del teatre amateur, a causa 

del greuge comparatiu entre Madrid i Barcelona, que no disposava de cap teatre 

nacional subvencionat, cap espai a la televisió, ni a les emissores radiofóniques oficiáis, 

dedicades a recoUir les estrenes comerciáis, quedant restringides a les sessions úniques 

sense quasi cap ressó en els mitjans de comunicado. 

Totes aqüestes causes, unides a les greus mancances infraestructurals, —en un 

moment en que desapareixien contínuament els teatres de la ciutat, transformats 

Vegi's: Néstor Lujan, "El Teatro Catalán", a Destino, n. 1139, (secció: "Al doblar la esquina"), 
Barcelona, 6 de juny de 1959. Peí seu interés hem recollit íntegrament aquest article a la Cronología que 
figura a l'apéndix documental de la tesi, així com les repliques i contrarépliques que es publicaren a la 
revistai)ejrí«o durant les següents setmanes. [Vegi's l'apéndix documental pp. 595-610.]. 
^^Ubídem, p. 13. 
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irremeiablement en cinemes, molt mes rendibles económicament per ais empresaris—, 

completaven im panorama trist i sense perspectives que condicionaven el ftitiu" del teatre 

cátala, al que s'afegia el greu problema d'una llengua discriminada i que suposava una 

marginació, encara major, per tots aquells que es decidien a comear un teatre en llengua 

catalana.'̂ ^ 

Es plantejava, per tant, una nova situació per al teatre cátala que en els anys 

immediatament posteriors, especialment arran la consolidació del teatre independent, 

aniria trobant respostes de diferent índole que han permés, quatre décades després, la 

recuperació i normalització del teatre cátala. Pensem, pero, que la problemática 

exposada peí professor Molas encara gaudeix d'una certa vigencia que cal revisar, donat 

que les tanques a la llengua no han desaparegut del tot i el bilingüisme és, encara avui, 

una realitat a la nostra societat que cal avaluar amb profimditat. 

Entre els membres de la nova generació de dramaturgs i homes de teatre que 

s'expressaven en aquells anys en llengua catalana, tractant d'assolir un teatre de qualitat 

i exigencia, l'estudi del professor Molas destacava la trajectória de Ricard Salvat, com a 

escriptor i com a director escénic, juntament amb les creacions de Manuel de Pedrolo i 

Joan Brossa dins la tendencia de moda sorgida en els cinquanta, el teatre de Tabsiu-d. 

Esmentava, també, les prometedores obres de Baltasar Porcel, Josep Palau i Fabre i 

Maria Aurelia Capmany, destacant Túnica pe9a teatral escrita fins llavors per Josep 

Maria Espinas, que conformaven una certa esperanpa de futur. 

«Todo ello nos permite tratar dos nuevas cuestiones: una estrictamente lingüística, otra intelectual. En 
efecto: el alud migratorio no asimilado y el monolingüismo extraño y absoluto de los periódicos, emisoras 
de radio y TV, han roto las naturales evoluciones socioculturales del país. Así, autores y espectadores, sin 
educación apropiada y forzados a una traducción constante, han llegado a vacilar en el uso de su propia 
lengua. Consecuencia: los autores se encuentran ante el dilema de utilizar una lengua gramatical y 
literariamente correcta, que los espectadores suelen seguir con cierto esfuerzo y que, en definitiva, no es 
la que hablan normalmente, o utilizar la lengua hablada, más bien pobre e incorrecta. Tal dilema, hoy 
muy debatido, no ha hallado soluciones hábiles y convincentes desde el punto de vista gramatical y, la 
vez, popular y literario.», Ibidem, pp. 15-16. 
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Cal, pero, observar amb major deteniment com valorava el professor Molas 

l'aportació del Teatre Viu dins aquest panorama general del que havia estat el teatre 

cátala durant la postguerra. Sota l'epígraf "Los experimentos teatrales" definía la 

proposta com «una experiencia más literaria o folklórica que rigurosamente teatral»; 

entenem que l'adjectiu "folklórica" l'adjudicava ais espectacles creats per Esteve 

Albert, a qui incloía en aquest parágraf, juntament amb Josep Romeu i la recuperació 

deis espectacles medievals. També es referia ais muntatges épics de Ricard Salvat i 

Feliu Formosa, ambdós fundadors de l'Agrupació de Teatre Experimental (ATE) i 

coMaboradors de la revista Hidra, i que varen ampliar estudis a Alemanya, tenint una 

recepció directa de les aportacions brechtianes que traslladaren ais escenarís catalans. 

2.4.2. La Iluita per un teatre de compromís: Feliu Formosa 

Feliu Formosa (Terrassa, 1934), actor, traductor, poeta i home de teatre va 

impulsar experiéncíes paraMeles al Teatre Viu, que Molas no citava en el seu treball 

perqué es produiren majoritáriament en Uengua espanyola. L'any 1963 impulsa el 

Grupo Gil Vicente dedicat especialment a oferir representacions per a obrers i 

immígrants, ais que volien inculcar irna consciéncia de classe. Entre els muntatges que 

representaren cal esmentar Histories de funcionaris i Poesia alemanya de combat, 

aquest darrer en la línia deis muntatges épics de Ricard Salvat, Poesia y realidad i La 

pell de brau, amb l'Escola d'Art Dramátic Adriá Gual. 

Com a teóric, Feliu Formosa és autor d'im volmn molt important per definir el 

teatre polític a les nostres latituds,''^ que aparegué durant aquests anys amb una 

decidida actitud d'esdevenir eina sociológica, de conscienciació i d'integració del món 

. . . 1 4 

Feliu Formosa, Per una acció teatral, Edicions 62, (L'Escorpi, 28), Barcelona, abril de 1971. [Próleg 
de Montserrat Roig "Feliu Formosa i un teatre amb escletxes"]. 
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proletari i/o immigrant; una realitat que assolí enormes dimensions durant aquells anys i 

que va possibilitar la creació d'un art i una literatura própies, vinculades a les Iluites 

obreres i per a les Ilibertats nacionals i individuáis. 

Si l'analitzem des de la perspectiva de l'experimentació teatral, l'aportació de 

Formosa fou molt propera ais postulats del Teatre Viu, donat que anava en contra deis 

hábits burgesos del públic i en contra deis que fugien deliberadament de la realitat mes 

pregona. Fora de l'asfixiant món académic barceloní, comprová com un país com a la 

República Federal d'Alemanya, que havia estat l'epicentre de la segona guerra mundial, 

i es mantenía en primera línia de la polarització entre els blocs soviétic i nord-americá, 

el teatre gandía d'un estatut privilegiat i era permeable a les concepcions del teatre 

d'avantguarda: «..., vull examinar els pros i els contres de la situació a Alemanya, 

perqué la considero digna d'estudi en un moment en qué hom pretén de salvar el teatre 

tot fent-ne un art nou. Per aixó em sembla que la descentralització alemanya assegura en 

aquesta postguerra una evolució que inclou els termes "teatre polític" i "nova 

objectivitat", vigents des deis anys vint.».'^^ 

Els deixebles d'Erwin Piscator i Bertolt Brecht conformaven una generació 

hereua de la millor tradició de teatre polític del continent. L'ambient de creació que es 

vivia a la antiga República Federal Alemanya i , especialment, a la ciutat de Berlín, 

coincidien amb la recuperació económica de 1'Alemanya occidental que es batejá com a 

"milagro alemán". En el camp de l'escena aquesta recuperació es manifestá amb una 

descentralització deis teatres oficiáis, la pervivéncia de teatres públics de caire estatal o 

municipal, i d'equips de treball organitzats a tots els nivells del món de l'espectacle, que 

propiciaven les representacions alternes, elements amb els quals Formosa, comparant-la 

amb la situació de penur ia del teatre a Catalunya, arribava a les següents conclusions: 

F. Formosa, Op. cit., p. 14. 
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«Podem dir, resumint, que el teatre a Alemanya, a 1'Alemanya de 1960, conté uns 

factors de crisi i uns factors de desenvolupament molt diferents deis que existeixen a 

casa nostra. En efecte: sembla que el teatre és considerat part integrant de la formació de 

l'individu; els nois de les escoles deuen anar a veure Faust o Els bandits coMectivament 

i dintre del pía educatiu. Hi ha, a mes —com hem dit—les associacions d'espectadors, i 

sobretot l'impost per al teatre i la responsabilitat de cada municipi sobre el propi teatre. 

Per contra: es produeix ima monotonía en les programacions (els teatres menys 

importants van a remole deis altres), i un control polític segons el partit que domina 

1QR 

cada estat federal o cada mimicipi.». Formosa descrivia tot alió que el teatre cátala 

hauria de conquerir anys mes tard fms a la década deis vuitanta; ho feia des de la mirada 

d'un jove artista cátala de 1960, moment en que tot, o quasi tot, encara eslava per fer. 

L'aventura teatral i cultural empresa per Feliu Formosa i Torres (Sabadell, 1934) 

el va dur a participar ja des de les aules universitáries en el fascinant i , també, ingrat 

món de la creació escénica, desenvolupant —com els principáis membres de la seva 

generació—, quasi tots els papers de l'auca. Malgrat tot, creiem que la seva obra poética 

ha tingut una major ressonáncia pública (Llibre de meditacions, 1973) que la seva 

abundant activitat teatral que conrea des de la primera meitat deis cinquanta. Com a 

actor en diferents etapes, essent un reconegut rapsode; com a dramatiu-g {Celia 44, 

L'encens i la carn, basada en textos medievals), que combina amb les adaptacions 

teatrals d'autors com Dürrenmatt {Frank V), essent professor a l'Escola d'Art Dramátic 

Adriá Gual (EADAG) i , posteriorment, a l'Institut del Teatre. Com a director escénic, 

fou rintroductor, juntament amb Ricard Salvat, del teatre épic ais escenaris catalans, a 

partir de la traducció de textos i poemes alemanys, edítant amb Artur Quintana, A la 

paret, escrit amb guix (1973), un recull de poesies de combat que son una mostra del 

seu taranná polític, que havia convertit ims anys abans en espectacle. 
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2.4.3. La Pipironda i els grups de Teatre Independent 

Malgrat les dificultáis de tot tipus que durant els anys cinquanta trobaven les 

activitats culturáis fetes en cátala o amb continguts socials i polítics democrátics, des de 

la Universitat, les assocíacions culturáis protegides per la burgesia catalana i el 

progressiu retora d'intel-lectuals que havien fugit arran la guerra, permeteren im lenta 

pero ferma represa que, també arriba a les arts escéniques, i que es concreta en 

l'aparició deis col-lectius teatrals que formaren el teatre independent. 

En aquest mateix període apareixien algimes iniciatíves, entre les quals cal 

destacar per la seva importancia cultural i social, La Pipironda (1959-1966) i , 

posteríorment, el Grup de Teatre Popular Gil Vicente (1961-1966), Els Joglars (1961), 

el Teatre Experímental Cátala (1962), El Grupo Teatral Bambalinas (1963-1969), E l 

Camaleó (1963), Grup d'Estudis Teatrals d'Horta (1964-1979), la Companyia Adríá 

Gual (1966-1984),'̂ ^ Gogo Teatro Experímental Independiente (1965-1969), el Grup de 

Teatre Independent del CICF (1967), i encara d'altres grups com Claca (1968), El 

Paraigua Groe, Teatre de Prop i Jocs a la Sorra, configuraren el panorama del Teatre 

Independent que arriba a tm primer moment de plenitud artística la temporada 1967-

1968 amb un intent de descentralització que s'anomená Off-Barcelona.^°" 

Tot ells varen comear im teatre de caire popular que constituí la base de la 

renovació que a tots nivells es produí a l'escena catalana durant els anys seixanta i 

setanta. Algunes d'aquestes experiéncies escéniques varen teñir im to polític molt 

Sorgida de l'Escola d'Art Dramátic Adriá Gual que flindá Ricard Salvat el 1960 que fou un deis grups 
peoners del Teatre Independent a Catalunya. 

«El teatre independent ha arribat, entre nosaltres, a una maduresa que ben pocs anys enrera no hauríem 
gosat sospitar. Suplint les mancances, tot sovint for9ades, del teatre comercial, els grups independents han 
incorporal el teatre al procés de recuperació que hom nota en els afers de la nostra cultura. Els homes que 
l'han promogut, tot i partint d'exigéncies etiques i estétiques prou diferents, han obrat sempre amb un 
gran sentit de responsabilitat; i han salvat així els esculls que de tot arreu estant els amena9aven. Avui el 
nostre teatre independent compta amb una activitat cada cop mes regular i, el que és molt important, amb 
un públic jove, ampli i atent que garanteix la seva estabilitat.». Xavier Fábregas, De l'Off Barcelona a 
l'Acció Comarcal. Dos anys de teatre cátala 1967-1968, Publicación de l'Institut del Teatre - Edicions 
62 (Monografies de Teatre, 6), Barcelona, octubre de 1976, pp. 34-35. 
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marcat i s'adre9aven especialment ais barris i pobles obrers del cinturó industrial de 

Barcelona, intentant de restituir el teatre com a eina pedagógica, cultural i crítica entre 

les classes populars. Recordem l'allau d'immigrants que durant aquells anys arríbaven a 

Barcelona i les seves rodalies (L'Hospitalet, Cornelia, Badalona, Santa Coloma,...), 

probablement un impacte que només admet comparado amb Tactual arríbada 

d'immigrants, en aquest cas, del Tercer Món.^°' 

La Pipironda,^°^ coMectiu fundat per Ángel Carmona i Florenci Clavé, comen9á 

les seves activitats el 1959 sota la denominació de Teatro Popular de Sala y Alcoba, 

amb la posada en escena de l'obra En la estratosfera de Pedro Salinas,^°^ a una tavema 

anomenada La Viña, que es trobava a la Travessera de Gracia, i que posteríorment 

ampliaren a locáis ubicats a diverses barríades margináis de la ciutat de Barcelona, com 

el Somorrostro, les Casas Baratas o Can Tunis, i encara a ciutats industríals de la 

periferia com Terrassa i Sabadell. Aquest experiment escénic va ésser rebut amb 

entusiasme per els sectors mes compromesos de l'época que veieren en aquesta 

temptativa la creació a Barcelona d'un teatre veritablement popular, adre9at ais sectors 

mes poc afavorits de la societat.'̂ "" E l projecte d'Ángel Carmona i Florenci Clavé 

esdevenia un element de continuitat amb els gmps imiversitarís de la República com La 

Barraca, de Federico García Lorca, o las Misions Pedagógicas, d'Alejandro Casona, que 

Sobre la immigració deis anys cinquanta i principi deis seixanta a Catalunya és fonamental el Ilibre de 
Francesc Candel, Els altres catalans, Edicions 62, S.A. (Llibres a l'abast, 13), Barcelona, 1964. 

Sobre aquest coMectiu és fonamental el "Dossier: La Pipironda", que inclou els articles de Francesc 
Candel, "Els Pipirondos", de José María Rodríguez Méndez, "Buscant les arrels" i d'Ángel Carmona, 
"Addenda", publicats a la revista Estudis Escénics. Quadertis de l 'Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona, n. 28, Edicions 62 - Institut del Teatre, Barcelona, desembre de 1986, pp. 7-46. 

La estratosfera, basada en l'obra homónima de Pedro Salinas, a carree del Teatro de la Alcoba, estava 
dirígida per Ángel Carmona, i interpretada per Isa Escartín, Florencio Clavé, Manuel Siles, Ángel 
Carmona i Enrique Martínez. 

«L'eco de La Pipironda, en una línia del tot nova fins llavors, s'estén amb forpa. Nuclis 
d'intel-lectuals, de "snobs", continúen la seva fídel activitat. Per a les seves files passen homes; els uns 
resten, els altres se'n van. Hi ha aldaruU, clima, ambient. Pero per damunt de tot preval l'esperit ideológic 
i estétic», a G. Pérez d'Olaguer, Op. Cit, p. 40. 
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com La Pipironda, tractaren d'acostar el món de la cultura a tots aquells que no hi tenien 

accés per la seva condició social. 

Ángel Carmena, fundador i ánima del coMectiu, duia diversos anys Uuitant per 

portar les seves idees al teatre, creant el 1949 el Teatro Yorick, juntament amb el 

realitzador cinematografíe Jordi Grau. Després de representar tres espectacles. Teatro 

Yorick es veié abocat a la desaparició per manca de suports económics. Carmona també 

col-laborá en diversos muntatges deis TEU de Dret i de Filosofía i Lletres, essent 

particularment important per a la nostra recerca la seva participado com a actor al 

muntatge de El burlador de Sevilla y convidado de piedra, que dirigí Ricard Salvat, 

l'any 1955, concretament, amb el TEU de Filosofía i Lletres. Pero fou amb La 

Pipironda quan aconseguí de plasmar alió que cercava i que l i atorgá im paper, creiem 

que fonamental, dins el teatre d'oposícíó al franquisme. 

A partir de 1960, La Pipironda incorpora al seu repertori diverses peces teatrals 

com Navidad, de Gregorio Martínez Sierra, El mestre de mir^ons, de Josep Feliu i 

Codina i , especialment, la pe9a de José María Rodriguez Méndez, Auto de la donosa 

tabernera o la tabernera y las tinajas, que estrenaren al Teatro Candilejas, en sessió de 

presentació ofícial del coMectiu. A l grup s'incorporaren, a part de Rodriguez Méndez, 

Ramón Gil Novales, Francesc Candel, Víctor Mora, Xavier Fábregas, Guinovart, Jesús 

Lizano, entre d'altres escriptors i ínteMectuals compromesos amb el projecte de 

Carmona, enírant en una greu crisi l'any 1966, que l'abocá a la desaparició, havent 

acomplert els seus principáis objectius, com assenyalava Pérez de Olaguer: «... 

resumím la gran labor de La Pipironda com una de les realitats temporals mes posítives 

que últimament coneixem. La seva aportació al desenvolupament -o potser mes ben dit 

la creació- d'una auténtica cultura popular fou ímportantíssima perqué es desenvolupá a 

les mateixes zones necessítades, on porta un llenguatge teatral intencionat, no retóric. 
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senzill, no grandiloqüent. Perqué estudiaren les necessitats d'aquella gent per a la qual 

treballaren a la mateixa casa, davant seu, convivint-hi gairebé. La Pipironda crea escola, 

valgui la paraula.».^°^ 

Cal afegir que La Pipironda va reaparéixer públicament el 1980 amb la 

representado al café La Central del carrer Girona de Barcelona de Rey Lear, text 

d'Ángel Carmona basat en l'obra homónima de Shakespeare i inspirat en una novel-la 

de Francesc Candel, i seguí oferint representacions fidel al seu esperit original durant els 

206 
anys següents. 

En el context del present treball, pensem que és particularment interessant fer un 

breu esment del Teatre Experimental Cátala (TEC), hereu, en certa mesura, de 

l'Agrupació Dramática de Barcelona i deis elements mes renovadors del Teatro Español 

Universitario. Aquesta agrupació es presenta en públic, per primer cop, el 10 de 

desembre de 1962, i els seus propósits foren molt similars ais de l'Escola d'Art 

Dramátic Adriá Gual (EADAG). Francesc Balaguer, director d'escena i cofundador del 

grup, explicava a Serra d'Or, l'horitzó creatiu d'aquesta agrupació escénica: «És un 

grup especialment format per gent jove, dedicat a fer exclusivament teatre en cátala i 

que intenta d'omplir un buit actual dins el teatre de cambra.».'̂ "^ 

Un altre deis impulsors del Teatre Experimental Cátala, Vicen? Olivares, que 

fou taimiateix director de la darrera etapa del Teatre Viu, explicava el propósit d'aquest 

grup a les pagines del setmanari Destino, en resposta a les qüestions que li plantejá el 

periodista i crític literari Laurea Bonet: «Nuestro grupo se propone revitalizar el teatro 

catalán con la aportación de obras que se dirigen hacía una exigencia renovadora de 

G. Pérez de Olaguer, Op. Cit pp. 41-42. 
Sobre aquest particular vegi's: Francesc Candel, "Los Pipirondos" a "Dossier: La Pipironda, Op. Cit, 

pp. 21-23. 
Francesc Balaguer, "El Teatre Experimental Cátala", a Serra d'Or, Any V, n. 12, Publicacions de 

r Abadía de Montserrat, Barcelona, desembre de 1963, p.36. 
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nuestro tiempo. Organizamos una representación mensual en el teatro Quimera y, 

después, llevamos la obra estrenada a los pueblos de los alrededores de Barcelona, 

buscando, de esta manera, establecer una relación intima con los centros culturales de 

las poblaciones catalanas. A l mes siguiente, con el estreno de una nueva obra, comienza 

de nuevo el ciclo. De esta forma ofrecemos unas sesiones populares en los suburbios y 

centros sociales de Barcelona, colaborando, de esta forma, con la labor divulgadora de 

La Pipironda y el Grupo Gil Vicente.».^°^ 

Cal significar, fínalment, que les iniciatives mes populars es desenvoluparen 

fonamentalment en Uengua espanyola, donat que s'adre^aven preferentment cap a la 

població immigrant, desarrelada i sense capaciíat per integrar-se a la cultura catalana, 

donat que tot just Iluitava per a la seva simple supervivencia. Aquests receptors de les 

formes del teatre popular i compromés, que durant aquests anys varen malviiye en els 

barris periférics, a les ciutats dormitori de l'era Porcioles, serien mes tard el nucli 

essencial —durant el període de la Transició democrática—, del que s'anomenaría el 

cinturó "roig" de Barcelona, políticament molt actiu i que progressivament s'arrelá a la 

cultura catalana. 

Laureano Bonet, "Entrevista a Vicente Olivares, director del TEC", ^Destino, n. 1331, Barcelona, 18 
de febrer de 1963, p. 71. 
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2.5. L'EXPERIMENTACIÓ TEATRAL 

2.5. L La noció contemporánia d'experimentació teatral 

El teatre és una disciplina artistica integradora de múltiples llenguatges i , per la 

seva especifícitat, rexperimentació és un deis pilars fonamentals del seu ensenyament i 

de la seva práctica. Malgrat aixó, el teatre s'ha anat dotant de principis i 

reglamentacions al llarg de la seva llarga i complexa historia, fíns al punt de convertir

se en for9a ocasions, en ima disciplina dogmática, tancada i , per tant, negant el paper de 

rexperimentació que li és totalment adient i adequat per a la seva supervivencia com a 

art. 

Son múltiples les causes i conseqüéncies d'aquesta mancan9a en el teatre de 

postguerra, davant el qual el Teatre Viu reacciona, com ho feren d'altres coMectius i 

agrupacions teatrals. Creiem que el principal símptoma fou 1'abséncia prácticament total 

de referéncies a la vida quotidiana i molt menys a la situació de repressió cultural, social 

i política en els escenaris de l'época. A un nivell estrictament artístic, el recitat de 

Tactor s'havia ímposat al treball amb el eos, convertint-lo en una mena de cantant de 

paraules immóbil, incapa9 de transmetre la vida del personatge, mostrant amaneraments 

i afeccions falses. Els decoráis repetitius, obsolets i sense cap mena de risc estétic 

havien esdevingut una pobre parodia del que el teatre és en realitat. Creiem que el major 

desastre fou el progressiu empobriment del públic, fínalment incapa9 de reaccionar 

enfront l'art, aspirant només a un entreteniment lleuger, Uuny de les esséncies i de la 

propia vida. 

Hi ha un denominador comú entre totes les concepcions del teatre, ja tinguin una 

arrel científica, ética o purament estética, i és la noció de joc aplicada al treball de 
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creació teatral i , mes concretament, al treball de Tactor^"'. Nosaltres d'aquesta evidencia 

n'extraiem la següent premissa: el retom al joc sempre esdevé experimental en el teatre, 

i el seu oblit no fa mes que allunyar-lo de la seva esséncia. L'éxit d'im espectacle 

resideix en fer partícip o testimoni al públic d'aquest joc. La resta son qüestions d'ordre 

menor si tenim en compte que el teatre ha de convertir-se en un servei públic, com molt 

bé el va definir Jean Vilar,^'° una mena de ritus cívic, al qué assistim en tant que 

individus adults, sense esperar ni solucions ni falses promeses. 

Durant els anys cinquanta apareixen a Barcelona una serie de directors escénics i 

agrupacions dramátiques que, d'una banda, tractaven de recuperar el teatre en llengua 

catalana, i de l'altre, volien renovar el llenguatge escénic encarcarat i obsolet. La major 

part d'aquestes iniciatives s'han aixoplugat sota la denominació de teatres 

experimentáis, malgrat que aquesta experimentado hagi trobat vies d'expressió for9a 

diferents. Entre aquests creadors que fan de l'experimentació la base de la seva 

concepció artística podem nomenar a Joan Brossa, a qui ens haurem de referir en 

d'altres apartats d'aquesta recerca, autor d'un teatre molt apropat al dut a l'escena peí 

Teatre Viu. Cal afegir que tant Ricard Salvat com Miquel Porter, dirigiren o produíren 

espectacles basats en peces de Brossa, a principis deis anys seixanta. 

Hi ha en el primer treball de Miquel Porter i de Ricard Salvat un predomini de la 

noció "experimental" per definir la seva trajectória d'aquells anys. Experimentar volia 

dir allunyar-se del teatre comercial, deis escassos models escénics produíts a Barcelona, 

i sobretot, adre9ar-se a línies de treball prácticament inexistents en el panorama escénic 

barcelom'. Les dues primeres aventures escéniques de Ricard Salvat, l'Agrupacíó de 

Teatre Experimental (1953-1956) í el Teatre Viu (1956-1959), malgrat les seves 

En relació a la noció de joc aplicat a la creativitat artística, vegeu: Johan Huizinga, Homo ludens. 
Alianza Editorial, S.A. (El Libro de Bolsillo, 412), Madrid, 1972. 

Jean Yúax, El teatre, servei públic, Op. Cit. 
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diferencies de plantejament, teñen un component altíssim d'experimentació en el sentit 

de renovació total en la concepció del fenomen escénic. 

2.5.2. Els referents de l'experimentació 

El concepte encunyat pels grans teórics teatrals francesos "jouer un personnage" 

expressa perfectament l'esperit amb el qual va treballar el Teatre Viu. El métode que 

Ricard Salvat tractá d'imposar era comparable al que s'aplicava a les escenes mes 

avan9ades del moment peí seu retom a la simplicitat i a l'ús del gest com a eina 

fonamental d'expressió. Segui el model impulsat per Jacques Copeau i , especialment, 

per un deis seus deixebles, Étienne Decroux, qui basant-se en les mateixes formules, 

aconseguí im gran i merescut prestigí internacional. Un pocs anys abans, pero, Antoine 

Vítez i el gmp que impulsa la renovació pedagógica a Le Conservatoire National 

Supérieur d'Art Dramatique, de París i , paraMelament, la creació per part de Jacques 

Lecoq de l'escola "Mime - Mouvement - Théátre", a fínals de 1956, perseguien la 

renovació en l'ámbit de la formació de Tactor des d'aquests mateixos parámetres. 

Pensem que aquests principis teórics i práctics —no pas quant a mitjans, que 

foren molt superiors—, teñen quelcom a veure amb l'esperit profundament pedagógic 

del Teatre Viu. Evidentment, la comparado amb les escoles franceses ens permet veure 

Tabisme que separava una cultura de l'altre, i comprovar com Texperimentado duta a 

terme per Teatre Viu és molt mes mdimentária i marginal, fiíiit del panorama politic, 

social i cultural del pais. 

Malgrat tot, el Teatre Viu esdevingué un deis principáis testimonis del teatre 

experimental de postguerra i , molt probablement, el que plantejá una renovació mes 

radical. La renuncia a presentar peces dramátiques, refugiant-se en la improvisació, la 
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pantomima i els gestos ritualitzats de la Commedia dell'Arte, eren fruit d'un programa i 

uns objectius basats precisament en l'experimentació. En molts casos, la recerca teatral 

que s'imposa públicament l'adjectiu d'experimental no fa altra cosa que imitar models 

comerciáis sense sufícients mitjans. Un teatre pobre que pot sorgir com a conseqüéncia 

de la renuncia ais malcriáis o, bé, pot ser una manca d'imaginació per transformar alió 

del que es disposa, en una forma plenament artística. Pensem que el teatre jove sempre 

es mou dins els parámetres de l'experimentació i que, generació rera generació, una part 

significativa de l'art jove esdevé l'avantguarda. 

L'experimentació teatral com a concepte básic de la modemitat, arrenca de 

fináis del segle XIX quan apareixen a París els projectes teatrals d'André Antoine, 

Aurelien-Marie Lugné-Poe, Paul Fort, Firmin Gémier, que tractaren d'aplicar a l'escena 

premisses o tendéncies sorgides a la literatura francesa i que fonamentalment son una 

resposta a 1'actitud de com enfrontar la realitat des del pimt de vista de la creació 

artística, mitjaníant una nova actitud estética. Dues grans línies de recerca neixen arran 

aquells primers experiments del món contemporani: l'objectivisme i el subjectivisme,^" 

que marquen dues divisions molt clares de com acostar-se a la creació teatral. Aqüestes 

dues corrents podrien, de manera general, definir dos tipus de teafre, el primer, de caire 

científic, polític i , per tant, realista; el segon, la corrent subjectivista, s'aproparia al 

teatre poétic, mes deslligat de la páranla, impulsor de llenguatges abstractes, on es 

renova la concepció del decorat i el treball de Tactor 

A partir d'aquí les grans creacions teafrals del segle X X han anat experimentant 

amb les múltiples possibilitats que el Uenguatge escénic posseeix i que havien estat 

inexplorades per inexistents. El paper de la Uum eléctrica en aquesta evolució ha estat 

Vegeu Ricard Salvat, Historia del teatro moderno 1. Op. Cit. Especialment el capítol I: "Primer 
contacto con la línea objetivísta" (pp. 9-30) i capítol 6: "Primeros indicios de subjetivismo" (pp 203-
252). 
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assenyalada en múltiples estudis dedicats a l'art teatral del segle XIX i XX.^ '^ La visió 

del teatre com un Uenguatge específíc, és a dir, com a espectacle, s'imposa cada vegada 

amb major rotimditat al teatre considerat con tm genere literari on el valor de la páranla 

del poeta o del dramaturg n'és el contingut essencial. 

Creiem que la gran revolució del teatre del segle X X és la presa de consciéncia 

per part deis grans directors escénics de la dimensió espectacular com a Uenguatge 

complex i obert a la experimentació. Des d'Edward Gordon Craig, peoner extraordinari 

que copsá com ningú la veritable naturalesa de l'art escénic contemporani, fíns els 

experiments d'Oskar Schlemmer, Max Reinhardt, i els excel-lents directors i actors 

fi-ancesos, des de Firmin Gémier fíns a Jacques Coupeau, Charles Dullin, Louis Jouvet, 

Jean Vilar, Jean-Louis Barrault, el teatre surrealista, Antonin Artaud, tots ells veritables 

creadors de teatres experimentáis, molts d'ells preocupáis per retomar a les fonts d'im 

teatre eminentment popular i pre-burgés, que defugís els estereotipáis models teatrals 

que havien buidat de contingut els escenaris. 

L'experimentació s'imposa, en el marc deis múltiples métodes d'aprenentatge de 

l'art de Tactor sorgits al llarg del segle passat, com un instrument fonamental. Una de 

les grans revolucions dutes a terme fou precisament la creació d'una escola modema 

d'interpretació que superes d'ima vegada els vells liceus filharmónics, totalment 

anacrónics i contraris a Tesperit del nou teatre. Potser, en tot aquest camí el teatre ha 

tingut que tomar-se essencialment minoritari i perdre el seu protagonisme de segles 

anteriors enfí-ont el cinema i la televisió pero, en canvi, s'ha apropat com mai a la 

creació artística de referencia, com un espai de reflexió sobre el present historie, de 

relectura deis clássics, d'aproximació a la vida quotidiana amb tota la seva asfíxia i 

feblesa. 

i 

'̂̂  En aquest sentit volem recordar el llibre de Ricard Salvat, El teatre a Barcelona durant la illuminació 
a gas i l'espectacle del XIX a Catalunya, Catalana de Gas S.A., Barcelona, 1980. 
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Un deis pilars d'aquesta nova actitud en Tensenyament de l'art de Tactor és la 

improvisació, fórmula primaria del llenguatge teatral que permet a Texecutant adaptar la 

realitat a partir de la propia experiencia, actuant a Tinvers d'un actor professional que 

sotmet la seva corporeitat a les qualitats físiques, socials i espirituals del personatge 

dramátic. La improvisació, en canvi, és alliberadora en un sentit físic i psíquic i 

predisposa a la constmcció de situacions, mes que de realitats espirituals, que necessiten 

d'una recerca anterior i premeditada. Malgrat tot, el treball d'improvisació no és una 

fínalitat en sí mateixa sino un work in progress, que s'ha de complementar amb d'altres 

exercicis i técniques com la dicció, el moviment, el coneixement de la tradició escénica, 

tots ells complements essencials per a la formació de Tactor. Si al valor atorgat a la 

improvisació l i sumem la voluntat d'imitar les técniques de la Commedia delTArte, 

trobem que Tactor va ritualitzant, estilitzant les seves evolucions gestuals i corporals, 

aplicant-les, en el cas del Teatre Viu, a tipus contemporanis: Tespia, el burócrata, la 

prostituta, el venedor de lotería,... El resultat és una lectura de la realitat feta a partir del 

gest, de Temoció del teatre en la seva especifícitat comunicativa. 

El Teatre Viu partia d'aquestes mateixes premisses, posant Témfasi en la 

necessitat de renovació del llenguatge teatral, que havia quedat obsolet en els escenaris 

professionals del període. Sota la denominació "experímental" hi havia un desig de 

retomar al joc teatral tal i com el proposá Jacques Copeau, i una voluntat d'atorgar al 

públic un paper actiu en el desenvolupament de Tespectacle, establint una participado 

en els "temes proposats peí públic", secció deis espectacles del Teatre Viu plena de risc, 

malgrat que en ocasions no funciona perqué es posa de manifest entre el públic el clima 

de temor i de repressió que es vivia, la por a pariar de qüestions socials i polítiques que 

eren de domini públic, en definitiva, les moltes mancances emotives ftnit de la violencia 

generada a la Guerra Civil i durant la postguerra. 


