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Visitem el vetera autor a casa seva. L'home, depassada la

vuitantena, sembla que s'ha rumiat el tema que li proposavem.

- Jo crec -comenca - que un autor conegut, diguem professional,
almenys amb producci6 abundosa i constant, haura escrit

tambe coses per al public infantil , i afegeixo, public infantil

lector, molt menys per a quitxalla espectadora. Perque la

carcassa del teatre per a nens i pre-adolescents es tan fragil i el
seu esdevenir tan incert que no fa pas venir ganes d'esmercar
temps a crear un text teatral. Jo mateix, i em sembla que

l'exemple sera il.lustratiu, tine relats per a mainada que

originalment havien estat pensats i fins planejats com a peces per

a l'escena; i a l'hora de la veritat es van convertir en novel.les: en

vaig accentuar l'epicitat i reduir-ne la densitat situacional, i van

rutllar.

Qui em garantiria en canvi, que seria capac de congregar molt de

public i que ompliria dies i dies la sala amb una obra de text?

Obra de text que considero necessaria, que se m'entengui,oi?

El fet es que qui miri la nomina de novel.listes per a joves, se

sorprendra de la quantitat d'autors, ells i elles, que s'hi dediquen
d'una manera molt constant . Ja no es tracta de l'escriptor
generic que de tant en tant dedica una obra literaria al public
jove, sino d'autors que preferentment escriuen per a aqueix
public. Be, doncs tots conreen la noveLla. Per ventura podem
escatir si alguns han fet escaducerament obres de teatre, i

segurament els les trobarem jaient relligades als calaixos 0 en un

disquet.

La discussio sobre el text teatral per a joves sera baldera si

perdem de vista que un text d'aquest tirat no esta complet fins

que no roda pels escenaris . Un estudi dedicat als merits literaris

de les obres teatrals pot dur-se a terme fent abstracci6 de la seva

posada en escena? Es elar, com pot tambe fer-se l'estudi dels

valors literaris de qualsevol manifestacio escrita. Ara : em costa

d'imaginar-me autors que acumulin obres teatrals inedites, i no

estrenades, i persisteixin a escriure'n. Seria una llei de vocacio

masoquista.
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La literatura feta per als infants i joves es una literatura de

consum ; ja ho es el comic, ja ho es el conte, com la narracio

llarga. Dones, molt mes l'obra teatral.

I'

Aixo ho demostra I' espectacle, el muntatge, la xerinola escenica

amb que unes persones amb molt de merit i vocacio de

transmissio i entreteniment munten cicles, gires i xarxes. He vist

espectac1es d'aquests que funeionen forca be, i no els he sabut

descobrir un text al darrere, nomes situaeions, un cert enjolit i
molta tramoia aproximada al eire i les varietats. Una gran

quantitat de les anomenades "sessions" infantils son imaginades
exactament com un succedani del teatre per a nens: el teatre

requeriria un text, que aquelles persones no estan en disposicio
de servir , perque per al seu quefer no els cal cercar autors ni

disposen de companyia ni d'actors capacos d'impersonacio
compromesa; en canvi son prou aptes per fer la petita magia, la
cabriola i l'enjolit de situaeions senzilles de conflicte. Donen color

al seu espectac1e, de vegades qualificat de teatre als cartells i

programes, perque d'alguna manera se n'ha de dir.

Aquests espectac1es son eficacos, divertits, imaginatius i alhora

pobres de text. No el necessiten , un text literari. . en tenen prou
amb el llenguatge quotidia. Tambe alguns autors de narrativa

infantil empren un llenguatge poe elevat, poe exigent, i no per

aixo els hem de bandejar: cadascu tria el cami que li sembla mes

eflcac al seu proposit. Pero en un altre nivell cal que hi hagi
tambe un llenguatge literari per vehicular obres de mes ambicio,
un llenguatge que capti i sedueixi el public jove, acompanyament
faseinant de l'accio. Enlloc com en el teatre el llenguatge
acompleix la funcio de seduir.

Aquesta seria la doble formula ideal: espectac1es de consum,

menats per la farandula menys textual, i paral.lelament teatre de

text per als joves, a carrec de companyies abocades a la

complexitat corresponent a aquell teatre. Ara: qui penjara el

cascavell a la fera?

Vaig estrenar una obra ,"La Caputxeta i el Llop" fa mes de trenta

anys, a carrec de l'elenc de La Farandula de Sabadell. La tarda de

l'estrena, i a mesura que l'accio entrava en la fase mes densa i

anguniosa, vaig veure, amb una estovada esgarrifanca, com tot

de menuts espectadors abandonaven les butaques i avancaven

com insectes pels passadissos centrals i laterals vers l'escena i es

quedaven a tres passes d'un prosceni no gaire alt, amb els ulls

ben oberts, les orelles ben obertes, i una immmobilitat

d'encanteri. Alli, sota l'esc1at -de la Hum de l'escena, es
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desenvolupava l'a accio, acompanyada d'uns mots que la

subratllaven 0 la precipitaven ; melodia i acompanyament

Fa anys, empes per Frederic Roda vai� fer diversos serveis al

teatre, traduint peces per a l'ADB, i una peca per a public de

grans . Finalment, per ales meves breus incursions � l'escena

vaig optar per les petites peces de pocs minuts de durada, que els

infants podien representar ales aules 0 al gimnasa del centre

escolar. Perque no hi ha companyies i no hi ha un servei oficial

de promocio del teatre infantil, ni mes que escorrialles d'euros al

seu servei ; i en aquestes condicions ,la darrera cosa plausible
sera la descoberta, dins el panorama actual, d'escriptors i

escriptores de textos teatrals.


