
EL VANO DE LES LECTURES A LA FRESCA 2016 
ÉS OBRA DEL PINTOR JOAN TORTOSA

“En il·lustrar el vano vaig tenir presents tres coses: la primera, que la composició 
seguís l’estructura del tradicional vano articulat un cop desplegat; la segona, que 
al temps de ventar-se comuniqués la il·lusió que eren les fulles fresques de la 
gran proliferació del nostre arbrat; i la tercera, que hi quedés expressat el meu 
tema preferent: la rica paleta de colors de la naturalesa”

Joan Tortosa



GUIMERÀ, CONSTRUCTOR D’IDENTITATS

No és gens exagerat afirmar que el teatre popular del segle XIX va tenir un paper 

determinant en la construcció de l’imaginari col·lectiu que ha anat definint els 

patrons de la societat catalana durant el darrer segle i escaig. Tornar al nostre 

patrimoni dramatúrgic, doncs, no hauria de ser un acte arqueològic ni nostàlgic, 

sinó una manera raonable d’entendre millor el nostre present, amb els seus 

apassionaments i les seves contradiccions.

I quan parlem del nostre patrimoni popular, el nom d’Àngel Guimerà s’imposa 

clamorosament per reclamar una tribuna pròpia indiscutible, perquè probablement 

es tracta del dramaturg català que ha mantingut una major popularitat durant els 

nostres dies en consonància amb les glòries del seu temps. 

Per no dir que, tant si volem parlar d’apassionaments com si volem parlar de 

contradiccions, el pare de Manelic s’emporta igualment la palma: la vigència 

del seu teatre encara ens sorprèn per la complexitat dels seus personatges, 

uns personatges sempre contradictoris, que participen de ple en els canvis que 

s’estaven produint a Europa en relació al col·lapse d’aquelles veritats unívoques 

que havien estructurat els antics règims fins a la irrupció de la modernitat i les 

seves teranyines identitàries.

La resposta de Guimerà a les noves angoixes del jo és d’una hiperactivitat 

extraordinària, que per aquesta mateixa raó es revela d’una modernitat ètica 

radical. Lluny de ser nostàlgica, la seva actitud és sempre conscient de la pròpia 

responsabilitat en la construcció de la seva identitat, individual o col·lectiva.

Xavier Albertí

Director del TNC




