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Àngel Guimerà, un dels pares del teatre català modern i un 
dels factòtums del catalanisme conservador a les acaballes del 
segle xix, va morir el 1924. La manifestació de dol popular que 
el va honrar va ser l’última de les demostracions de respec-
te multitudinari suscitades entre els seus conciutadans per 
aquell home, elevat en vida a la categoria de símbol. La una-
nimitat al voltant de la seva figura es va esquerdar aviat, i es 
va anar diluint amb el pas de les dècades. Salvador Dalí el va 
qualificar de «gran pederasta»; Josep Pla, d’«ombrívol patrio-
ta»; Xavier Fàbregas, de «respectable fòtil dissecat»...

En aquest assaig breu i incisiu, Xavier Albertí i Albert Arri-
bas proposen una aproximació innovadora a l’obra i la figu-
ra de Guimerà, rigorosa en termes històrics i, alhora, profun-
dament actual. D’una banda, situen Guimerà en el context 
social, cultural i ideològic del seu temps (tant a Catalunya com 
a Europa en general), i en valoren la inserció directa o indi-
recta en la tradició posterior (en un sentit ampli, que inclou 
des de Federico García Lorca fins a Leni Riefenstahl). D’altra 
banda, assenyalen com les tensions del «jo», emparentades 
amb l’homosexualitat oculta de l’autor, són sempre el ger-
men conflictiu de la seva dramatúrgia, i ens en proposen una 
relectura il·luminadora.

Xavier Albertí és un home de teatre amb una 
llarga trajectòria als escenaris. Ha dirigit més de 
vuitanta espectacles, que s’han caracteritzat per 
un clar compromís amb la contemporaneïtat i 
un treball de reconnexió amb el teatre popular, 
especialment el musical. Va ser nomenat direc-
tor del Teatre Nacional de Catalunya l’any 2013  
i anteriorment havia dirigit el Festival Grec entre 
els anys 1996-2000. També ha estat docent en 
nombrosos centres de formació teatral, i l’any 
2012 va ser un dels comissaris de l’exposició El 
Paral·lel, 1894-1939. Barcelona i l’espectacle de la 
modernitat al CCCB.

Albert Arribas és director escènic, dramaturg i 
traductor teatral. Els seus treballs s’han exhibit 
a espais com el Teatre Nacional de Catalunya, La 
Seca – Espai Brossa o la Sala Beckett, i a festivals 
com el Grec de Barcelona, el Temporada Alta de 
Girona / Salt o la Mousson d’Eté a França. Va 
entrar a formar part de l’equip de direcció del 
Teatre Nacional de Catalunya l’any 2013, per al 
qual ha comissariat diverses exposicions sobre 
patrimoni dramàtic català i s’ha ocupat de l’edi-
ció dels Singlots poètics. Teatre complet de Serafí 
Pitarra. També ha estat membre del consell edi-
torial de la revista (Pausa.) des de 2012. 
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Imatge de la coberta: plànol del monument  
a Guimerà. Fotografia @ Vidal i Ventosa / Institut 
del Teatre
Disseny de coberta: Departament d’Art i Disseny, 
Grup Editorial Planeta
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