
Sobre a d c c  bla un tito1 adrecat exclusivament a 
Rosa-Victhna Grar aquelles persones rnés vinculades al 

pcr Víc,tor Pollds mon teatral. Els conceptes suara es- 
mentats d'oratoria ... hi tenen rnolt a 

L'actor veure, sobretot perque estan directa- 
rnent associats a un altre: b diccio. 
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Sovint hem assistit a representa- 
cions teatrals. Es una acció que veieni 
en directe, en la qual els actors ens 
fan avinent una ficció, una historia. 
una successió de fets i anecdotari que 
ens motivara més o rnenys. Els recur- 
sos que es fan servir son aquells ma- 
teixos que fem servir en la nostra 
quotidianitat. sense el rnaquillatge ni 
els efectes especials que, per exem- 
ple, el cinema usa. Per tant. concep- 
te8 corn oratoria, eloqüencia. retorica, 
prosodia afecten directament el que- 
fer diari de la persona, i a vegades 
d'una manera del tot inconscient. 

Quantes vegades no ens hem la- 
rnentat d'una manca d'oratoria? [O ,  
en un moment determinat. de no ha- 
ver estat proii eloqüents? En llenguat- 
ge televisiu es parla de I'emissio en di- 

recte en oposició a la imatge gravada 
i ernesa en diferit. molt sovint mani- 
pulada destrament per tal d'obtenir 
I'eferte desitjat en el públic. 

La intuicib del directe. dones, 
agerrnana les realitats paralleles de 
les representacions teatral8 i de la vi- 
da, i fa evident la necessitat d'un con- 
trol expressiu a fi de fer arribar allo 
que interessi al món que en8 envolta 
(a un pubiic determinat. en el teatre, 
o al proysme en general. movent-nos 
en la societat). Hi ha qui ha dit, par- 
lant planerament. que la vida és tea- 
tre. o a la inversa. Probablement tant 
es una cosa com I'altra, perque ens 
referirn a conceptes entrelligats. 

Aquestes reflexions m'han vingut 
arran del llibre de Rosa Victoria Gras 
L'actor i la diccio. Aparentment, sem- 

Pero no; si no posse'irn una dicció 
adequada tenim rnoltes possibilitats 
de fracassar, ja que mes d'un consern- 
blant no s'estara de mirar-nos de cua 
d'ull. En aquest mon dominar per la 
retbrica de les imatges no tan sols val 
I'aparenca -ras i curi. el fkic-, sino 
que tarnbe compta la banda sonora. 

Gras s'ocupa d'aquesta banda i 

en8 la 11-lustra a través del llenguatge 
teatral i poetic: fa un repas d'alguns 
dels grans drarnaturgs i poetes de la 
nostra realttat cultural, i també exami- 
na aquells que han esdevingut punts 
de referencia ineludibles (aqui no vull 
deixar d'esmentar Shakespeare, a tra- 
vés de les magnifiques versions tea- 
trals sagarrianes o dels seus soiiets. 
traduits per Carrne Montoriol ..). Es 
un estudi que supera de molt la con- 
dicio de llibre especialitzat i que s'o- 
bre a I'espectador, genericament con- 
s~derat, que som tots. 

Gras aconsegueix de donar a 
aquest llibre seu un to pedagogic que 
defuig expressament el tecnicisme ex- 
cessiu al qual tan sovint ens tenen 
acostumats els teorics. I 6s un llibre 
que perrnet I'expertmentacio: dels 
fragments literaris proposats. agafeu- 
r e  un. seguiu-hi les instruccions que 
I'autora indica i reciteu-lo. El resultat 
es sorprenent.* 


