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Presentació 

El Primer Simposi Internacional sobre Teatre Catala Con
temporani (de la transició a l'actualitat) va tenir lloc el dies 
1, 2 i 3 de juny de 2005 a l'Institut del Teatre de Barcelona. 
Organitzat per la Xarxa Tematica d'Orientacions i Tenden
cies en les Arts Esceniques a Catalunya (2003/XT/00035) i 
pel mateix Institut del Teatre, ha suposat, no només t¡.n 
esdeveniment fructífer i rellevant pel que fa al nombre i a la 
qualitat de les aportacions, sinó una primera fita en un camí 
que -n' estem convens;uts- tindra continu:itat. Breu: cal pro
piciar altres espais d' intercanvi que, guiats per una vocació 
interuniversitaria i una perspectiva interdisciplinar, esde
vinguin plataformes d' exposició, debat i valoració per a la 
recerca sobre les arts esceniques (a Catalunya o a fara d'ella). 
Probablement no sigui un desideratum gaire original pero 
sí de difícil consecució, si més no fins ara ... 

Cal valorar aquest Simposi en el moment concret en que 
es produeix. Avui per avui, el context sembla més favorable; 
hi ha perspectives de canvi i nous espais a conquerir: 

a) En primer lloc, la propera aparició d'una ltei estatal
sobre ensenyaments superiors artístics i la més que probable 
definició d'un estatut universitari per a centres com ara 
l'Institut del Teatre. També el rellans;ament de l'activitat de 
recerca del mateix Institut dins d'un marc de referencies 
in teruni versi tari. 

b) Segonament, la progressiva incorporació de les uni
versitats a l'espai de convergencia europeu amb la plena 
assumpció dels parametres establerts per la Declaració de 
Bolonya. 

e) En tercer lloc, la plena consolidació (set edicions per
ara) d'un Doctorat en Arts Esceniques, apadrinat per la 
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UAB i amb una decidida aportació de l'lnstitut del Teatre 
(que compta també amb la col-laboració de la UB, la UPC i
la UPF). Un doctorar del qual s'espera la continu1tat en les 
futures propostes de Postgrau que sorgiran de l' ordenació 
academica derivada de Bolonya. 

No hem d'oblidar, amb tot, que encara estem parlant 
d'un ambit de recerca poc convencional. El seu objectiu no 
és només el text drama.tic, sinó també totes les practiques 
artístiques que poden intervenir en la representació. D'altra 
banda, la inscripció de les diverses formes esceniques en 
determinats i variats sistemes culturals fa que el marc d'in
vestigació s' eixampli (i abraci des de les formes de relació 
quotidianes als mitjans de comunicació, i que s'estengui 
transdisciplinariament per modes d'aproximació certament 
dispars). Tampoc no hem d'oblidar que, tradicionalment, 
1' estudi de les «arts esceniques» ha estat bandejar de la re
cerca superior a Catalunya. Tret deis estudis superiors d' art 
drama.tic i de dansa, impartits per l'Institut del Teatre, cap 
departament universitari no recull un programa concebut 
específicament al voltant del tema. Durant anys, les facul
tats i els departaments han programar cursos relacionats 
amb el fet teatral a l' interior dels plans d' estudi de llicencia
tures i doctorats com ara els de filología, filosofia, historia 
de 1' art, traducció, humanitats, comunicació audiovisual o 
arquitectura. I prou. 

L'any 2005, el Primer Simposi Internacional sobre Tea
tre Catala Contemporani va encetar un nou camí tot pro
piciant l'intercanvi de recerca científica i la revisió crítica 
sobre un període especialment prolífic i complex de les nos
tres Arts Esceniques. Des de l'inici de la transició democra
tica (1975) fins a l'actualitat. És un signe predominant als 
nostres dies: la revisió d'una etapa historica plena d'interro
gants i clarobscurs. Una etapa, pel que fa al teatre, especial
ment rica i dina.mica, i absolutament determinant a l'hora 
de comprendre la realitat escenica catalana en el present. 
Passats els anys, és inevitable que ens fem preguntes d' a
questa mena: d' on sorgeixen les estructures de producció 
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actuals?, quan s'origina el procés de professionalització i 
d'institucionalització del nÓstre teatre?, quins factors deter
minen !'origen de tantes i tantes companyies en els anys que 
són obj ecte d' estudi?, que determina la seva estetica, els, seus 
processos creatius o la seva continu1tat? I que passa amb els 
autors? Els coneixem pro u? Com valorem -tots els que fem 
teatre avui- el corpus de textos drama.tics, de projectes crea
tius, de tendencies dramatúrgiques o esceniques que ens 
han precedit aquests darrers trenta anys? Els coneixem?, ens 
interessen?, els respectem?, els menyspreem? I tocant a allo 
que més ens interessa aquí: els estudiem? . 

· 

El Simposi es va desenvolupar, dones, en un clima, no
gosaria dir festiu pero sí transcendent. El moment era propi,ci

i l'ambient, bigarrat i expectant, també. L'equip organitza
dor del Simposi va voler incorporar i integrar el maxim 
nombre d'investigadors procedents de les diverses universi
tats -d'ambit nacional, estatal i internacional- o d'altres 
centres específics de recerca; investigadors que poguessin 
oferir aportacions originals, per petites que fossin, en relació 
amb el període de referencia. Així, dones, en el decurs del 
Simposi es van llegir tres conferencies, sis ponencies, vint-i
dues comunicacions i es van organitzar tres taules rociones. 
Tot plegat a carrec de professors i investigadors procedents 
d'universitats estrangeres -Richmond, Cornell, deis Estats 
Units; !'Austral, de Xile; i Londres, Queen Mary, Swansea 
i Napols, pel que fa a les universitats europees-, estatals 
-Castella-La Manxa-, catalanes -les que integren la xarxa
tematica: Universitat de Barcelona (UB), Universitat Au
tonoma de Barcelona (UAB), Universitat Pompeu Fabra
(UPF), Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)-, així
com de les universitats de Valencia, de les Illes Balears i de
l'Institut del Teatre. També hi va haver una determinada re
presentació d' estudiants del Doctorar en Arts Esceniques,
així com de representants de la professió de l' escena catalana:
directors, autors, coreografs, escenografs, crítics i gestors.

L'ambit tema.tic de les aportacions al Simposi va ser prou 
ampli. Vegem-ho: 
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- Pel que fa a la dramatúrgia textual, es van valorar l' o
rigen i el desenvolupament de la generació del Premi
]osep M. de Sagarra, es va fer una analisi global o in
dividualitzada de diferents autors -Josep M. Benet i
Jornet, Manuel Molins, Sergi Bel�el, Llulsa Cunillé,
Beth Escudé, Enrie Nolla, Raimon Avila, entre altres-,
es va plantejar una revisió del concepte de «teatre his
torio> i es van fer alguns apunts sobre la fragmentació
en el drama catala contemporani.

- En relació a la dramatúrgia no textual, es van fer apor
tacions sobre La Cubana o Els Joglars, sobre la trajec
toria del mim a Catalunya, els espectacles de poeta,
l'art visual de Joan Brossa o l'experiencia multidisci
plinar de Roger Bernat.

- A cavall de la dramatúrgia textual i no textual, es va
tractar també de la iniciativa privada de determinats
grups i companyies a les Illes i al País Valencia.

- Finalment, es va parlar de les relacions entre política i
teatre en un parell de ponencies; de l'impacte de les
intervencions urbanístiques en l' ordenació del mapa
teatral de Barcelona o de la Fira de Tarrega.

Les mancances són moltes, logicament, i són reveladores 
del interessos i les perspectives actuals. Detectar-les, no no
més ens proporciona una informació suplementaria sobre el 
present de la investigació, sinó que ens dóna pistes de per on 
pot avarn;ar la recerca futura. Vet aquí una relació en absolut 
exhaustiva de propostes de línies de recerca, sobre el perío
de establert, que podrien ser el motiu d'altres trobades, sen
se abandonar les investigacions ja endegades: quin ha estat 
el funcionament de l'escena comercial en terres catalanes? 
Quin ha estat el desenvolupament global de les empreses 
públiques? Més: cal fer un estudi exhaustiu de l'activitat 
dels Centres Drama.tics de la Generalitat de Catalunya i del 
País Valencia, i també sobre els primers deu anys del Teatre 
Nacional de Catalunya. Quant al fenomen de les sales alter
natives, cal preguntar-se sobre la significació del terme, si 
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funcionen igual a Catalunya que a les Illes o al País Valen

cia, sobre la seva rellevancia i el seu importantíssim paper

els darrers quinze anys. I encara també, valorar la perviven

cia del teatre amateur, incrementar els estudis sobre la dan

sa en totes les seves manifestacions, i abordar els diversos
' 

estils i tendencies interpretatives, d' escenificació o d' esce-

nografia. Finalment, es podria fer un estudi de la crítica

d' espectacles al llarg d' aquests trenta anys o sobre la recep

ció de grups, companyies, creadors i autors estrangers en

terres catalanes. 
Comptat i debatut: hi ha hagut aportacions valu�ses,

s'han detectat buits, s'han obert perspectives. Aquest ha es

tat el gran merit del Simposi: posar la primera pedra d'un

camí, és a dir, permetre el debat sobre projectes concrets de

recerca (acabats o futuribles); i encara una cosa més: cons

tatar que cal vincular els instruments i els resultats de'la

recerca amb la practica teatral contemporania (i també amb

altres ambits socials o disciplines científiques afins). Ben

mirat, els organitzadors i els participants d'aquest Simposi

en vam sortir amb la convicció que ha arribat l'hora d' ac-

tuar. Mai més ben dit. 

CARLES BA11.LE I ]ORDA 
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CONFERENCIA PLENARIA INAUGURAL 

1 de juny de 2005 



La memoria no té passat 
(Per a una contextualització 

del teatre historie catala actual) 

J osep Lluís S irera 
U niversitat de Valencia 

EL PERQUE (SUB JECTIU) DEL TEMA ESCOLLIT 

Vull iniciar la meua intervenció, massa emfaticament quali
ficada pels organitzadors com a conferencia (i, damunt, inau
gural) amb una justificació, necessaria i imprescindible, del 
tema escollit. I és que, com cree que és conegut, tinc la sort 
(o la dissort, que mai no se sap) de compartir la meua pro
fessió d'historiador del teatre amb la d'autor teatral. És cert
que, en realitat, només la primera pot qualificar-se de profes
sió en sentit estricte (vull dir: em dóna quemenjar i em per
met de ser-hi entre vosaltres), mentre que la segona no passa
de ser al capdavall més que una vocació, un entreteniment o,
millar encara, un costum que em permet d' escriure de temps
en temps alguna obra de teatre amb el meu germa Rodolf.

Als anys setanta, pero, jo també pensava que podía de
dicar-me a l'escriptura dramatica, tot i que veus més auto
ritzades que no pas la meua (com la de l'enyorat Xavier Fa.
bregas) no opinaven ben bé el mateix. Al remat, vaig fer-los 
cas i vaig deixar de banda l'escriptura en solitari per de
dicar-me a allo que segons aquestes veus era el meu auten
tic camp de treball: la historia del teatre. 

Tria encertada? De segur. Passa, pero, que ara, amb molt 
més anys a les meues esquenes, no puc estar-me de pensar 
que, potser (només potser) no vaig confiar gaire en les meues 
propies capacitats i, en oberta contradicció amb la meua pro-
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fessió, no vaig tenir en compte els factors contextuals que em
van foragitar de la nomina dels autors de teatre catala en
actiu. I és que, ara mateix no em sembla cap casualitat que la
dar�era obra estrictament meua (Tardor traiaa) date de 197 8,
tot ¡ust·quan la Transició iniciava la seua fi. Fins aquell any,
en efecte, havia anat escrivint una serie d' obres perfectament
obviables;1 obres que cal adscriure adés al camp de la para.bo
la política de ressons brechtians, adés al camp del teatre his
torie, genere que a mi em semblava per aquells anys fona
mental per a la normalitat teatral (i remarque a consciencia
l'adjectiu) del País Valencia.

Dissortadament, i com acabe d' apuntar amb la data in
dicada, el context teatral de la transició va arraconar amb

gran rapidesa tant el teatre polític com l'historic. I, molt en
es�ecial, el teatre historieopolítie. Poc de futur em quedava a
m1. Que El verí del teatre de Rodolf, escrita aquell mateix
1978 es convertís anys després en un gran exit, pero en un
muntatge en espanyol d'Emilio Hernández que prescindia
del seu rerefons historie, no és cap casualitat.

Van anar passant els anys i la professió d'historiador
m'ha dut a territoris pintorescos que per aquells anys setan
t� no podía ni imaginar que recorrería. Fins ara, pero, havia
tmgut la sort de romandre practicament sempre al marge
d'aquella epoca en que jo formava part de la nomina d'au
tors, encara que només fóra com a comparsa. I encara que en
alg�nes ocasions .tn'havia apropat al teatre de Rodolf, gai
rebe sempre ho havia fet des de vessants que poc o no res
m'implicaven ... excepció feta dels inevitables articles sobre
el misteri de la nostra escriptura a quatre mans.

Per aquesta raó, vaig pensar d'aprafitar aquest Simposi
n? pas per a r�ivindicar-me com a  dramaturg (tasca aquesta
virtualment 1mpossible) sinó per reflexionar sobre un ge-

1. Amb un parell de possibles excepcions: la parabola política El

cavaller deis miralls (1972) i la versió del sainet d'Eduard Escalante Tres 
forasters de Madrid, estrenada, amb dramatúrgia de Rodolf Sirera, pel 
grup El Rogle el 1973. 
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nere que fa gairebé tren ta anys em semblava �onament�l.. ·. ique ara �ateix pense que �,ª estat prau �argmat p,el public 

i pel coniunt de la profess10 dels anys vu1tanta enc_;a. 
Hi ha més, pero. El teatre occidental de la darrera deca

da, i el peninsular molt en particular, sembla haver-se girat
de bell nou cap al teatre historie. Es tracta, com desenvolu
paré en aquesta exposici?, d',un �ltre teatre_ hi,'.'t?ric. Més e�
cara: es tracta, ara sí, d autent1c teatre h1stonc, molt mes
autentic, potser, que el que vam maldar per bastir -sense
gaire exit- tot al llarg dels anys setanta del passat segle. Per
aquesta raó, perque cree sincerament, que ens trobem_ da
vant una recuperació del to historie del nostre teatre, ém
sembla especialment adient reflexionar-hi a partir de la
perspectiva que ens dóna la historia recent del teatre catala.

ALGUNES REFLEXIONS METODOLOGIQUES PREVIES 

He parlat fins ara de teatre historie amb un més que notable
pragmatisme. Cal, pero, que tracte de precisar a que em re
feresc en emprar aquest terme. Tasca, ho avance, forc_;a com
plexa perque els historiadors del teatre som lluny d'haver
arribat a una definició clara i incontrovertida de teatre histo
rie. Per comenc_;ar, no ens trabaríem tant davant un genere
dramatie com davant una determinada forma de seleccionar
i organitzar la materia dramatica. És, dones, del tot legítim
vincular teatre historie a tragedia, com per al context espa
nyol va fer Buera Vallejo (Buera, 1981), o incidir en un tea
tre de farsa historiea, tan conreat al mateix teatre espanyol

durant tot el segle XX (Pérez Stanfield, 1983:175-188).
De forma semblant, el teatre historie no pot, de cap de les

maneres ésser qualificat com un estil: les erronies assimila
cions a�b el realisme, per exemple, no passen de ser aixo:
assimilacions excessives, només justificades per la lectura
superficial de treballs classics (massa classics, afegiria jo)
com el de Lukács referit a la novel-la historica (1976). I el
que acabe de dir pot fer-se extensiu també a la vinculació
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entre teatre historie i teatre brechtia, vinculació que neix del 
caracter epic d'aquest darrer i de la presencia d'elements 
epics (val a dir: narratius) que apareixen en major o menor 
nombre en el primer. No cal ni dir, per descomptat, que hi 
ha teatre historie que és inequívocament brechtia, tot i que 
els coneixedors del teatre del dramaturg alemany saben bé 
que la historia és generalment un mecanisme de distancia
ment (en el temps) respecte de la faula, i haurem d'arribar 
potser a l'etapa final de Brecht (parle, per entendre'ns, d'Els 
dies de la Comuna) per trobar-nos amb una obra més estric
tament i convencionalment historica. 

Totes aquestes indefinicions, com no podia ser altra
ment, han provocar i provoquen encara, debats a l' entorn 
del que cal entendre com a teatre historie. Sub jau en l' origen 
de tots ells la contradicció evident entre el present del fet 
teatral (l'acció té lloc sempre en present) i la distancia tem
poral que presuposa el mateix adjectiu «historie». 

Aquesta contradicció l'arrossega el teatre qualificat 
d'historic ja des dels seus orígens. 2 Més encara: pot arribar 
a esdevenir un factor que anul-le el mateix concepte en fer
lo extensiu a totes aquelles obres que reflectesquen la reali
tat (de bell nou la confusió entre teatre historie i realisme), 
es trobe aquesta realitat molt allunyada en el temps o siga 
d'ahir mateix. D'ací la paradoxal conclusió que es desprén 
de llegir un recent article de María Francisca Vilches de 
Frutos (1999): tot teatre que parle d'una realitat anterior, 
encara que només siga en un minut, al moment de la repre
sentació és, al capdavall, historie. 

2. Un exemple: ¿pot qualificar-se la tragedia d'Esquil Bis perses com
la primera pec;a de teatre historie? Aixo dependra de si realment pot 
qualificar-se d'historica la idea de temporalitat cíclica propia de la cul
tura grega. Alguns crítics posen en dubte que aquest caracter cíclic es 
corresponga amb el concepte d'historia (Doménech, 1973: 128), tot i 
que no hem d'oblidar que historiadors com Robert Nisbet, en defensar 
!'existencia de la idea de progrés dins la cultura grega (1981), defensa
rien aquesta idea d'historicitat. 
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Del que acabe de comentar es deriven dos problemes: el 
primer sera determinar la distancia (s_i val el mot) te�Pº:�l
entre l'acció dramatica representada 1 la seua actuaht�ac10,

d . / 3adés en forma de lectura, adés en forma e representac10, 
per poder qualificar una obra qualsevol d'historica. En éfec
te: quina és la distancia mínima per_roder_ p/arlar d: tea�re
historie? El segon, planteja la qüest10 de s1 es poss1ble l e
xistencia d'una pseudohistoricitat o, millor encara, d'una 
falsa historicitat. 

Respondre a la primera pregunta no és gaire facil ja que 
podem trobar, en els autors que han fet provatures en el.tea
tre historie, almenys dues estrategies en el tractament del 
temps.4 La primera és incrementar la distancia fins a� pu�t
d'aconseguir uns efectes d'estranyament teatrah_nent 1_1d:�
logicament molt potents. La segona, pel con�rari, cons1st_1�ia
a rebaixar la distancia: recluir el camp d'acció al passat 1m
mediat o com a molt a les seues arrels. En el primer cas, po
dem trobar-nos amb obres situades en l'Edat Mitjana (La sen
tencia, deJoan Colomines, La conquista de Valenci�per Jr:,ume I
de Joan Pascual i Enrie Romaguera, El tractat dAlmtfra de 

3. Es tracta d'una precisió important: la distancia pot �xi_stir ja en
la seua mateixa concepció (un autor com Pau Faner escnvmt sobre 
l'emigració menorquina a Florida du�ant el segle x':'m [Mon Senyor,
1995]) o bé esdevenir un element afeg1t: una obra escnta des de la con
temporaneYtat és representada, o estudiada, temps després, la qual cosa 
pot provocar interpretacions h�st,oricistes d'?bres, co� ,L'a�ca �el sen�or
Esteve de Santiago Rusiñol. I a1xo sense obhdar l ex1ste�C1� � 1:na h1�
toricitat de segon grau: una obra nascuda com a teatre _ h1stonc 1 que es 
llegida amb uns criteris historic_s propis d'epoques d1ferents als de ��
seua escriptura, com pot esdevemr amb Lo darr_er agermanat_del_vale�oa
Constantí Llombart, editada en data recent, 1 de forma s1gmficat1va, 
pels grups lingüístics seccessionistes. 

4. De forma semblant, rotes dues estrategies tenen el seu cor�elat
en l'espai: per als primers, ubicar l'acció a la Xina o a l'antiga Grec�a no 
és cap obstacle, mentre que per als segons, la im_m�di�;esa obliga a
situar-la en el marc espacial de l'autor. Aquesta d1stmc10 c�b�� espe
cialment sentit, com veurem a la part final de la meua expos100, en el 
teatre historie escrit en data més recent. 
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Salvador Doménech, Vinatea de Xavier Casp ... ) o les Ger
manies valencianes, primera (Quatre histories d'amor per a la 
Reina Germana, de Manuel Molins o La llicó de la Germanía 
de J oan Pascual i Enrie Romaguera) i segona (Dansa de vetla
tori, del mateix Molins). La segona, situaria la seua frontera 
a la Guerra de Successió i les revoltes del segle xvm; epoca co
piosament representada a l' escena del Principat (Rebombori 2 
de Jordi Teixidor o El somriure del marbre de Miguel M. Gi
bert) i una mica menys al País Valencia (Copats i capats de 
Francesc Ferrando), per estendre's durant el segle XIX (Camí 
de nit, de Lluís Pasqual) i, preferentment, durant el període 
de la Restauració: la trilogia La desviació de la parabola deis 
germans Sirera, els espectacles Adria Gua! i la seva epoca i 
Salvat Papasseit i la seva epoca de Ricard Salvat, La setmana 
tragica de Lluís Pasqual o Preguntes i respostes sobre la vida i 
la mort de Francesc Layret de Xavier Romeu i Maria Aurelia 
Capmany. 

Coro és natural, i ateses les diverses trajectories histo
riques deis diferents territoris de parla catalana, unes epo
ques tindran més importancia, atrauran més els drama
turgs, que altres. No és cap casualitat que mentre !'etapa 
fundacional atraga relativament poc els dramaturgs del 
Principat (almenys els postrenaixencistes), siga un tema 
relativament prou tractat entre els valencians. Més encara, 
mentre que el naixement del Principat coro a entitat po
lítica amb personalitat propia sembla un tema que es tra
ba més en el terreny mític que en l'estrictament historie, el 
teatre valencia en presenta exemples a dojo, i en la seua 
gran majoria amb una perspectiva i una voluntat molt cla
rament historicista. Sembla pales, dones, que als valencians 
ens preocupa molt escatir, i explicar, quins són els nostres 
orígens ... prava inequívoca d'una tensió ideologica subja
cent i, si a aixo anem, perllongada en el temps. De forma 
paral-lela, sorpren la relativa manca dins el teatre valencia 
d'obres dedicades a un episodi historie tan transcendent 
coro el de la batalla d'Almansa i el Decret de Nova Planta; 
potser la virtual guerra civil que es va viure al País Valen-
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cia durant aquells anys no haja encoratjat gaire uns autors 
que pensaven que el teatre historie tenia entre les seues fun
cions primordials la de crear consens ideologic entorn a 
determinats episodis identitaris, per a la qual cosa calia 
refor�ar el caracter unitari del protagonista col-lectiu, el. 
poble valencia. 5

En aquesta segona estrategia, ¿on es trobaria el terme ante 
quam del període tractar pel teatre historie de la Transició? 
Sens dubte a la desfeta de la Segona República espanyola 
(Plany en la mort d'Enric Ribera de Rodolf Sirera o En Com
panys de Josep Maria Muñoz Pujol), i aixo no tant pels pro
blemes de censura (que també) coro pel fet obvi que el pre
sent per als autors i el públic d'aquells temps s'havia iniciat 
a la nostra zona entre 1938-1939, car ja es va encarregar el 
regim franquista de no tancar mai la postguerra. En con
seqüencia, també, després de 197 6, el període del franquis
me passara a ser oficialment historia (La ciutat perduda deis 
germans Sirera [1993] o Cronica d'una ciutat de C. Maicas i 
F. Plasencia [1989]), tot i que no podem oblidar que algunes
obres, adscrites a un corrent d'historia de la vida quotidiana,
tractaren amb anterioritat aquest període: Vent de garbí i una
mica de por de Maria Aurelia Cap man y ( 1968) o Quan la radio
parlava de Franco de Josep Maria Benet i Jornet (1980).

Si ens ocupem ara de la segona pregunta, trobarem igual
ment diferents estrategies, que s'adiuen a la classificació 
del teatre historie que ens ofereix la seua principal estudio-

5. Alternativament, els autors moguts per una concepció dialecti
ca de la historia tendiran a sentir-se atrets per aquells episodis que des
vetllen, precisament, les fractures i les contradiccions de la societat: a 
Copats i capats, per exemple, l'autor insistira. en el caracter d'ocupació 
estrangera que per al Regne de Valencia va tenir la desfeta de les tropes 
de l' arxiduc Carles a Almansa, pero no oblidara les posicions encontra
des dels valencians durant el conflicte. Ferrando, aleshores, presentara 
una conseqüencia obvia: allo que no havia pogut fer la defensa de la 
identitat del poble i del Regne de Valencia (unificar tots els valen
cians), ho aconseguira la repressió. 
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sa actual, Iolanda Ogando. En efecte, en les categories que 
aquesta investigadora estableix6 podem trobar un ampli 
ventall que va des de la revisió estricta dels fets histo
ries (com s'esdevé dins una categoria tan coneguda com 
la del teatre document)7 fins a la lectura mitificadora de la 
?ist?ria, tal com comentaré més endavant. Actituds que, 
obviament, poden ser provocades tant per un interes mani
pulador de la historia (en un sentit o en altre) o, tot sim
plement, ser fruit d'interessos extrahistorics (la mitificació 
com a fruit d'un embelliment retoric i literari). En tots els 
casos, pero, subjau el gran problema inherent a la plasma
ció artísti<:a o teatral de la historia; és a dir: la relació que 
pot establir-se entre les lleis propies de l'escriptura histo
rica i les de l'escriptura dramatica. O, amb paraules de Pa
trice Pavis: 

6. �n Ogando (2002) podem trabar una tipología for�a practica de
les func10:11� �<:l teatre historie. Ogando estableix, en efecte, una prime
ra gran �ivi�10 entre les motivacions no polítiques i les polítiques del 
tea,tre historie. �n ;l_ prim�r cas, distingeix entre el seu conreu: a) per
q?e ,«:l �eatro historico esta de moda», b) per oportunisme, e) perque la
historia mteressa per ella mateixa, d) per la recerca d' «efectos de reali
dad», e) per la seua potencialitat retorica,/) com a reacció enfront d'al
tres cor�e°:ts_ te�tral� i g) com un mecanisme d' evasió. En el segon, el
teatre historie tmdria -al seu torn- aquestes possibles funcions: a) re
produir l'optica del poder, b) trabar models histories, socials, cultu
rals ... e� el passat, superiors en qualsevol cas al present, e) fer del passat
una par_abola del present, d) emprar la historia per referir-se a proble
�es, umversals, e) donar, mitjan�ant un exemple extret del passat, una
lh�o aprofitable_en el present,/) revisar la historia i g) defugir la censu
r�. Com la ;111ateixa autora reconeix, moltes d'aquestes funcions es com
bmen o es ¡uxtaposen en una mateixa obra. Al remar, allo que quedaria 
com una barrera infranquejable, sera la primera divisió. 

.. El caracter tan ampli d' aquesta classificació, així com la seua flexi
bihtat, m'estalvien d'incidir-hi en la classificació de les obres de teatre 
historie del nostre ambit lingüístic, ja que rotes hi tenen cabuda amb 
més o menys facilitar. 

' 

7. Per als plantejaments teorics d'aquest genere vegeu AcosTA
(1982) i per al cas catala, SIRERA (1999). 

' 

22 

Verdad histórica y verdad dramática no tienen nada en co
mún. Su confusión por parte de los dramaturgos engen
dra todos los malentendidos del realismo de la representación 
teatral. El «buen» autor qramático posee el arte de tomarse 
libertades con la historia. Ciertas inexactitudes -en la carac
terización, en la cronología- no tienen consecuencia alguna, 
siempre y cuando los procesos globales, los movimientos so
ciales y la determinación de las motivaciones de los grupos 
sean correctos. [. . .] 

En cambio, una verdad en el detalle que olvide la expli
cación de las razones profundas de los conflictos solo desem
boca en un naturalismo improductivo ... 

(Pavis, 1998: 236) 

Aquesta constatació ha estat present en tota la teoria del 
teatre occidental, almenys des que Aristotil va afirmar a la 
seua Poetica (14516) que «La poesia, en efecte, més avíat 
explica les coses en universal, mentre que la historia expli
ca les coses en particular» (Aristotil, 1985: 330). Afirma
ció de la qual es deduira la superioritat del discurs poetic 
sobre l'historic ja que 

El fet d' explicar les coses en universal consisteix certame_nt a

constatar que a aquesta persona determinada se li escaura de

dir o de fer aquestes coses determinades des del punt de vis

ta de la probabilitat o de la necessitat, la qual cosa observa la

poesia tot atribuint noms als personatges, mentre que el fet

d' explicar les coses en particular consisteix a constatar allo

que ha dut a terme Alcibiades o bé allo que ha patit.
(Aristotil, 1985: 330-331) 

Com a conseqüencia de l' anterior, els dramaturgs que al 
llarg dels temps s'han plantejat l'escriptura de peces histori
ques han oscil-lat entre concedir la primacia a la historia o al 
llenguatge drama.tic. Aixo ho expressa molt bé un drama
turg espanyol contemporani, José María Rodríguez Méndez, 
que, en reflexionar sobre el tema des de la seua propia expe
riencia, distingia entre teatre historie en sentit estricte i tea-
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tre historicista. Mentre una obra del primer tipus seria «rigu
rosamente histórica» (Rodríguez Méndez, 1999: 39), el tea
tre historicista seria: 

Un teatro en que la Historia es manipulada por el autor para 
definir sus tesis ideológicas o sus doctrinas de hoy. En este 
teatro histórico, mediante la utilización de las distintas pie
zas en que se divide la Historia, el autor expone su personal 
visión encaminada a expresar una tesis o una ideología. El 
teatro historicista es el teatro histórico de nuestro siglo. 
Pensemos en obras como Port Royal de Montherlant o El
rehén de Paul Claudel, en los Diálogos de Carmelitas de Berna
nos. Y tengamos en cuenta los dramas de nuestro Buero Va
llejo, por ejemplo. En todos ellos la Historia se utiliza como 
un simple instrumento para establecer una tesis y replantear 
en cierto modo la Historia. 

(Rodríguez Méndez, 1999: 39-40) 

El que fa Rodríguez Méndez en aquest text és posar 
l'accent en la capacitat que té el dramaturg per a manipu
lar la historia, reorganitzar-la, simplificar-la o universalit
zar-la. A la qual cosa podríem afegir encara la possibilitat 
d' inventar-la, sempre que aquesta invenció es mantinga en 
els límits de la versemblarn;a aristotelica. Ens trobaríem, 
llavors, amb una categoría paradoxal, la del teatre de la histo
ria possible. És el que l'historiador i teoric xile del teatre Juan 
Villegas qualifica de teatre pseudohistoric: «Podría hablarse de 
un teatro seudo-histórico, cuando el referente del discurso 
teatral es un supuesto acontecimiento histórico, no contado 
por historias oficiales o alternativas. El referente "histórico" 
es mencionado como inédito o, simplemente, se le utiliza 
sin mencionar las fuentes» (Villegas, 1999: 239).8

8. Villegas estableix una tipologia del teatre historie en funció
de la seua major o menor carrega d'objectivitat historica. Així, distin
geix entre: a) el que descansa en la «historia oficial» , a la que ratifica, 
b) el teatre documental que recorre a la documentació historica, ente
sa com a materia primera sobre la qual s'elabora la historia com a relat
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Terreny ambigu i de límits molt imprecisos, sens dubte, 
car l'única forma de diferenciar una obra d' aquestes caracte
rístiques d'una altra amb argument purament de ficció.seria 
la voluntat de !'autor de moure's en un terreny o en un altre. 
Per aquesta raó, sóc del parer que aquesta categoría l'haurí
em de reservar per a aquelles obres que expressament rela
cionen els seus arguments amb episodis histories que servei
xen com a referents o, millar, com a proves de la veracitat 
d'allo que es representa. 

ThATRE HISTORIC I «DISCURS HISTORIC>> 

És evident, almenys a mi m'ho sembla, que les anteriors ¿a
tegories es justifiquen, en darrera instancia, en un concep,te 
d'historia, diguem-ne classic, que descansa en unes caracte
rístiques essencials i acceptades de forma general per tothom: 
objectivitat, subjecció a la cronología, etc. Fins i tot, i dins 
aquesta concepció, s'ha parlar molt sovint de ciencia historica. 
No fa tants anys, el 1975, podíem llegir per exemple que: 

La Historia se presenta como una ciencia con principios pro
pios y, según éstos, se muestra cierta dentro de un sistema 
determinado de relaciones válidas en una esfera de hechos de 
la experiencia humana, diferenciándose por tanto de la His
toria como mera relación de hechos pasados. En esta acepción 
de ciencia, sólo alcanza el rango de tal a partir del siglo XVIII.

(Diccionario Unesco de Ciencias Sociales, 1975: 1010) 

Sera inútil, tanmateix, que busquem en aquest dicciona
ri, ja classic, cap referencia a la historia com a discurs. Més 
ben dit: que les busquem després del segle XVIII, perque 

(veg. infra), e) el teatre que reprodueix !'experiencia viscuda de l'autor 
o del «grup productor» (teatre testimonial), á) el teatre com a autobio
grafia de l'autor o emissor (no sols com a testimoni d'allo que ha vist,
sinó també d'allo que ha viscut) i, finalment, e) el teatre pseudohistoric
comentar més amunt.
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abans, en efecte, sembla innegable que la Historia forma 
part de la literatura, com un genere més. En efecte, hi 
podem llegir també: 

Como disciplina [la Historia] fue ya desarrollada por los grie
gos, pero con la idea esencial de narración. Tanto Herodoto 
como Tucídides y Polibio fueron meros cronistas de hechos 
contemporáneos. Los hechos realmente pasados eran para los 
griegos mitos y no constituían objeto de la Historia. Esta sólo 
podia estudiar hechos presentes y basarse en testimonios ora
les y no documentados. 

(1975: 1010 b) 

Pero dels anys vuitanta ern;a, la percepció que tenen de 
la Historia els mateixos historiadors ha experimentat pre
gons canvis. Hi subjau en aquests nous enfocaments meto
dologics tant el desig de reivindicar la historia davant algu
nes simplificacions del pensament postmodern (amb la seua 
proclama de la «mort de la historia») com el d'ajustar-se a 
alguns principis de la postmodernitat.9 D'ací que baja co-

9. Com, per exemple, la progressiva difuminació, practicada per
alguns corrents histories accuals, dels criteris de selecció i jerarquitza
ció de les foncs documentals, així com dels metodes de tractamenc i ana
lisi de les mateixes foncs. És cert que contra la sacralització del document 
ja va parlar fa anys Jacques Le Goff amb el seu concepte de document
monument (Le Goff, 1978), pero aixo no pot ser excusa per donar a tots els 
possibles documents la mateixa importancia en la investigació historica 
(i m' és igual de quin siga el tema de la investigació: la literatura, la reli
gió, l'economia ... o el teatre) o, pitjor encara, per a acceptar la informa
ció que els diferents documents ens aporten sense la imprescindible fal
sació i analisi d'acord amb les seues particularitats: la historia oral pot ser 
un bon exemple dels perills que arrosseguen les investigacions que no es 
fan amb tecniques i procedimencs rigorosos de falsació; al seu torn, la 
conversió de textos artístics (de qualsevol mena) en documents histories, 
sense procedir a la seua analisi amb la metodología específica adienc, és 
una practica en que cauen moles historiadors i el resultar més evident de 
la qual és que només s'obtenen leccures primaries de les obres artístigues 
adduYdes com a prova ... Lectures primaries que, amb analisis més acura
des, s'haguessen demostrar potser erronies. 
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brat forma als darrers temps el concepte de discurs historie, 
que ens situa -després d'uns quants segles- de nou en el 
camp de la historia com a narració. Aquest és el punt de vis
ta, per exemple, del grup d'historiadors formats al voltant 
de Michel de Certau o de Roger Chartier. Que una rec:ent 
obra d'aquest darrer duga el significatiu, i ben expressiu, tí
tol d'Escribir las prácticas: discurso, práctica, representación (1999) 
em sembla molt aclaridor. 

La confianfa en la Historia com a motor 
del teatre historie de la Transició 

Si ens adherim a aquest concepció de la historia com a dis
curs, desenvolupada a partir dels anys vuitanta, 10 trobarem 
de seguida, com ja havia avarn;at, una neta cesura entre la 
visió de la historia dominant als anys setanta i la que es té a 
hores d' ara. En els anys setanta, en efecte, es continuava con
fiant a ulls clucs en el caracter científic de la Historia i, en 
conseqüencia, en la possibilitat de transmetre informacions 
objectives i generalitzables aplicables a l'explicació objec
tiva de la realitat i/o a la seua transformació. la idea que la 
Historia era l' experiencia compartida en el temps per una 
col-lectivitat (nació, classe social o grup cultural) comporta
va que n'era patrimoni seu. Calia retornar-li el seu coneixe
ment en els casos que havia estat objecte d'apropiació, de 
manipulació o, pitjor encara, de destrucció de la memoria 
historica. I calia fer-ho perque el progrés, d'una forma o d'u
na altra, descansava en aquest comú patrimoni historie. 

Des d'aquesta concepció, el teatre historie escrit en cata
la durant el període de finals dels anys seixanta i la Transició 
vindra, gairebé indefectiblement, marcat per tres intencio-

10. Idea que no podem separar de les teories de Pierre Bourdieu, en
especial de la de camp cultural (Bourdieu, 1991) que s'ha demostrar 
especialment fecunda per a l'analisi artística, teatre indos, en especial 
perque recupera la perspectiva historica d'aguestes analisis. 
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nalitats estretament relacionades entre elles. La primera sera1� voluntat de desvetllament d'una concepció de la historiad1ferent a l' oficial. U na historia que era adés la d'una naciól' existe�cia de la qual havia estat negada durant el franquisme, acles la de les capes populars, la personalitat de les qualsresultava amagada si no reprimida, per una concepció de lahfstoria (i de l'acció política) burgesa. La segona, l'explicac1ó de la situació present a través de la praspecció en lesseues arrels. Finalment, la tercera seria la de transportar alpa_ss_at les situacions viscudes en el moment present perque,n:11tJarn;ant el corresponent pracés de distanciament quea1xo p�ovocava, s'hi reflexionés sobre els prablemes contemporanis. No cal ni dir que allo que unira tates tres intencionalitats sera la seua comuna voluntat didactica. Pero tambéla concepció de la historia com una historia de les col-lectivitats i no pas dels individus, la qual cosa comportava també la reducció al mínim de la subjectivitat i la individualitatenfront de presentacions que aspiraven a ser, per damunt detot, objectives i predicables a la comunitat (nacional social 
��aj. ' ' 

La primera de les intencionalitats apuntades va ser peraquells anys, sens dubte, la més operativa en el nostre context perque, com apunta Ogando: 
En el caso de una cultura no normalizada, con una situación
política sin consolidar, la literatura, y especialmente el teatro
históric?, sirve como discurso portador de ideas, ayudando ac?nstruir y a recuperar personajes o mitos de la historia quesirvan para reforzar el ideario y la identidad colectivos. Deh�cho, es esta la razón por lo que la muchos autores y estud10sos tanto de la novela como del drama histórico consideran que la literatura es mejor que el discurso histórico parallegar a la verdad. 

(Ogando, 2002: 359) 

Haurem, pero, d' afegir al que diu la historiadora del teatre gallee que, als anys finals del franquisme i als nostrespai'sos va donar-se una alians;a entre la lluita d'alliberament
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nacional i la lluita estrictament social.11 Alians;a que va per
metre que els autors poguessen recórrer a fórmules més pro
pies de la segona que de la primera. M'explique: si exami
nem el recorregut temporal del teatre historie, trabárem 
que el d'exaltació nacionalista (es tracte d'una nació opres
sora o d'una nació oprimida) descansa en la lectura mítica 
del passat, reinterpretat amb una funció teleologica clara: 
justificar el caracter dominant �·un� nací� com .ª _un �ret 
consubstancial a la seua personahtat 1, quas1 quas1, mev1ta
ble (en el cas de l'espanyola, aixo es pot compravar a les 
obres miticohistoriques d'Eduardo Marquina o José M;aría 
Pemán); o, alternativament, reconstruir el passat per trabar 
les explicacions del sotmetiment present, generalment en la 
manca d'unitat de la propia població nacional (nació dividi
da nació oprimida) o en el caracter pervers i trai'dor dels 
op�essors. Aquesta lectura mítica del passat, a més, servita 
per dotar la nació d'herais i episodis heraics als quals en
comanar-se en els moments de crisi. Un bon exemple d'a
questa utilització del teatre historie el podem trabar a En

Companys de Muñoz Pujol, que recorre la biografia del per
sonatge en un camí ascendent d' exaltació, amb poques atu
rades en els aspectes més contravertits de la seua figura. Més 
equilibrats em semblen, tanmateix, els dos espectacl�s _de 
Ricard Salvat, Adria Gua! i la seva epoca i Salvat-P apassett t la
seva epoca, bons exemples de teatre document com he analit
zat en altre lloc (Sirera, 1999), ja que combinen el desenvo
lupament de l' obra des del punt de vista del seu protagonis
ta, que focalitza l'acció, amb un pracés de contextualització 

11. L'assumpció per part dels marxistes (el PCE-PSUC al seufront)
de les reivindicacions nacionalistes no sols com a no contraries a la llui
ta de classes sinó com a perfectament compatibles, va marcar la política 
d'aquests grups d'esquerra ja durant els anys de la Segona Repúbli
ca, pero va adquirir singular importancia dels anys seixanta enc;a, quan 
progressen els esforc;os per crear fronts units de lluita co

_
ntra

,_
el fr�n

quisme. Aquest fenomen va distingir aquells an�s els parttts d msp1ra
ció marxista, marxista-leninista, maoi'sta o trosk1sta, que van proliferar 
a l'Estat espanyol durant els anys setanta. 
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sociocultural que no sols ens aporta una informació sens 
dubte necessaria sinó també ajuda a distanciar-nos del perill 
que tot procés de mitificació comporta: caure en l'hagiogra
fia i en la manipulació dels fets histories. 12 

Tanmateix, el teatre que tracca d' explicar el perque cal la 
lluita de classes descansara no tant en la mitificació i el 
maniqueisme13 com en pretensions cientifistes. Per aixo cal
dra tenir la ment desperta i oberta i per aixo caldra recórrer, 
per facilitar-hi la seua comprensió, a para.boles i exemplifi
cacions de tota mena. Trobarem igualment en aquest teatre 
una defensa de la necessitat de renovellar el llenguatge dra
ma.tic per posar-lo al nivell dels nous continguts i dels nous 
missatges; del nou món (per dir-ho així) que s'anunciava en 
aquest teatre. 

Dones bé, en la Transició, la combinació de tates dues 
reivindicacions permetra plantejar la reivindicació naciona
lista, almenys al teatre, allunyada de la mitificació o de la 
reproducció de models histories que plantegen la defensa de 
la identitat nacional com un fre del progrés. Tasca aquesta 
fonamental per a la nostra propia existencia i que potser la 
societat no ha agra:it com calia als dramaturgs i gent de tea
tre que van fugir, als nostres pa:isos repetesc, de les hagio
grafies nacionalistes i dels mites identitaris i van contribuir 

12. En aquesc pune em sembla significativa la diferencia en el crac
camenc de la materia hiscorica, respecte de l' esmencada En Companys, 
que fa Muñoz Pujol a una alcra obra seua, Vador (1988), sobre la figura 
de Salvador Dalí. Pocser Muñoz Pujo! pense que les figures arcísciques 
i culcurals no necessicen d'un craccamenc can mitificador. O potser que 
coc siga conseqüencia del maceix caracter concrovertit del personatge 
del qual s'escenifica una part de la seua biografia, de la figura del propi 
Dalí en definitiva. 

13. Mecanismes, malgrat tot, parcicularment efectius entre amplis
seccors del públic popular, raó per la qual seran emprats amb profusió 
pels corrents estetics que donaven prioritat a la immediatesa, la since
ritat i l'emoció sobre l'incel-lectualisme i l'elaboració, com podem 
comprovar -per exemple- en el teatre anarquista, particularment im
portant a l'Escat Espanyol duranc el període de la Restauració i la Sego
na República.  
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a evitar que el conjunt de la nostra cultura s'endinsés peri
llosament per aquest camí. Obres com La setmana tragica o 
Camí de nit de Lluís Pasqual apunten en aquesta direcció de 
forma molt clara, de la mateixa forma que ho fa al País 
Valencia Dansa de vetlatori de Manuel Molins o Copats i·ca
pats de Francesc Ferrando. 14 

La segona direcció indicada és la de la utilització de la his
toria com a mecanisme que ens ajudés a trabar respostes als 
grans interrogants que sacsejaven la nostr.a societat en els
anys setanta, i molts dels quals no eren explicables en ter.i;:1es 
d'estricte present, sinó remuntant-se en el temps. I, sovmt, 
fins arribar molt lluny. Aquesta voluncat explicativa del pre
sent mitjanc;ant el passat comporta, sens dubte, un im
portant risc: la necessitat d'uns coneixements hist�rics_ co�
siderables, així com el recurs a fonts documentals s1 arnba el 
cas. No és cap casualitat que Rodolf Sirera encapc;ale el seu 
currículum amb la seua llicenciatura en Histories (bo: en 
Filosofia i Lletres, branca Histories), perque el seu teatre 
historic15 sempre s'ha caracteritzat per un ús rigorós de la 

14. No entre, per manca de temps, en un fenomen observable al
País Valencia (no gosaria de dir que també al Principar) i que seria el 
trencament de l'alian�a adés al-ludida, la qual cosa comportaria, amb 
el pas del temps, una cerca tendencia a la recuperació del teatre historie 
de mitificació nacionalista. Rodolf i jo, amb motiu de les representa
cions a Valencia d'una obra de teatre escrita amb voluntat de rigor his
torie pero des d'una perspectiva claramenc crítica, l'Homenatge a Floren
tí Montfort, vam tenir ocasió de comprovar (en una data tan reculada 
com 1972) com l'obra feria no sols els sencimencs de la dreta regio
nalista i conservadora, sinó que alguns moments de la represencació 
cambé provocaven neguit entre els nactonalistes �rogressistes. En que
consistiria, pero, aquesta recuperació? Es massa d hora, potser, per de
terminar-ho amb precisió, pero no seria gens d'estranyar que ens tro
bem aviat amb obres de teatre que rellegiran la historia valenciana en 
clau mitificadora, tot seguint els passos que als anys setanta va tra�ar 
Xavier Casp amb la seua obra Vinatea (1975). 

15. Del que jo cambé en forme part, i on aprofite igualment la
meua !licenciatura en Histories. 
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�istoria i de les fonts documentals, ja siga com a referents, ja 
siga com a materia dramatica. 16 En el primer cas tenim un 
molt bon exemple en una obra com L' assassinat del doctor Mo
r aleda (1978), basada en un episodi apassionant de les llui
tes colonials de darreries del XIX (el fuga<_; enfrontament 
entre Portugal i el Regne Unit pel que serien, al capdavall, 
les colonies britaniques de Rodesia). Un cas combinat d'uti
lització de la historia com a element estructural i com a 
materia textual el trobem, per descomptat, a P lany en la mort
d'Enric Ribera (1972), on podem trobar nombrosos textos 
intercalats amb una precisa funció dramatica, textos alguns 
dels quals, per cert, van ser obtinguts directament de fonts 
documentals primaries, en especial de la premsa valenciana 
dur�nt la Guerra Civil (una premsa que per aquells anys no 
hav131- estat encara estudiada, per cert).17 

E� dar que el fet que em detinga tant en aquest punt ha 
de de1xar sorpres qualsevol historiador del teatre de fora de 
l'Estat espanyol, pero no pas als de la Península, car si una 
cosa c�racteritza gran part del nostre teatre historie és que,
amb l excusa del que he comentat supra sobre la llibertat del 
dramaturg per a introduir modificacions a la historia (o per 
fer teatre historicista, manllevant el concepte de Rodríguez 
Méndez), els autors no es preocupen excessivament per do
cumentar-se i tenen prou amb referencies historiques molt 
generiques (i potser no tan fiables com ells mateixos pen
sen). Per sort, al teatre en catala haig de reconeixer que 
aquest rigor historie es troba molt més estes que en el teatre 
espanyol. 

16. I no so!s el seu teatre: Temps de silenci, la serie d'exit fa uns anys
a TV3 reflecte1x aquesta preocupació pel rigor historie i la utilització 
de la historia corn a materia argumental. 

17. Per ser rnés precisos, aquest material va ser fruir dels treballs
preparatoris de la Memoria de Llicenciatura en Histories (que tenia 
�orn a terna el �eatre valencia durant la Guerra Civil) del propi Rodolf, 
1 que no va arribar a concloure. 
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Una variant possible d'aquesta segona modalitat de tea
tre historie és la que inverteix els termes acabats d' exposar i 
explica el passat en funció del present. Opció molt arrelada 
en les concepcions teleologiques de la historia, tan esteses 
per altra banda dins la nostra cultura gracies al pensament 
cristia. Així, determinats episodis que en el seu moment 
podien tenir un determinat sentit, són reinterpretats en 
funció de les seues conseqüencies posteriors. Un cas prototí
pic, pense, és el del Compromís de Casp, que segons aques
tes interpretacions a posteriori va obrir les portes a la unió de 
la Corona catalanoaragonesa a la castellana, i en conseqüen
cia és llegit en termes poc menys que catastrofistes per' una 
optica convencionalment nacionalista, com s' esdevé -per 
exemple- a La sentencia de Joan Colomines (1965-197-3) 
que dramatitza precisament aquest Compromís i que té un 
final que explica bé el que comente: 

[. . .] Mentre la llum haura minvat una mica, un deis criats va cap 
al munt i a gafa una bandera catalana. U estén i diu: 

CRIAT 1: Tu, que en fem, d'aixo? 

CRIAT 2 (de moment dubta, de seguida diu): Potser sera millor 
que ho guardis. 

Baixa el teló. 
(Colomines, 1974: 123) 

El tercer enfocament esmentat és, sens dubte, el més fa
cilment detectable, car dur el present cap al passat ha estat, 
de sempre, una estrategia típica per defugir la censura. En 
aquest cas, la historia no passa de ser un vernís, més útil pot
ser que el de les referencies a un temps passat indeterminat 
o a un temps de faula, pero no gaire més precís. Amb quatre
referencies historiques més o menys conegudes per tothom,
l' autor pot embastar una trama on situacions i personatges
del present es mouen en un temps aparentment diferent al
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nostre; és l' opció de Rodolf Sirera, amb La P au retorna a A te

nes (on s'opta per un referent historie aparentment objectiu: 
la guerra del Pelopones entre Atenes i Esparta). No cal ni dir 
que ens trobem amb un ús superficial de la historia com 
a materia dramatica i que, personalment, sóc del parer que 
les obres així concebudes se n'allunyen del teatre historie 
estricte. El que passa és que alguns casos poden donar peu a 
la confusió: en obres amb una voluntat més clarament his
torica la manca de rigor historie provoca la transposició 
(involuntaria o no) dels nostres ha.bits de pensament i de la 
nostra concepció del món, que atribui'm a personatges d'al
tres epoques. Es tracta d'una confusió molt difícil d'evitar 
i que s'agreuja segons la distancia temporal s'incrementa. 
Els resultats poden ser historicament forc;a discutibles pe
ro teatralment molt valids ja que la discordancia crea efec
tes d'estranyament que l'espectador pot captar; conceptes 
com democracia, llibertat, igualtat, justícia social, igualtat 
de generes ... més o menys es tesos entre nosaltres no ho eren 
en al tres temps o, d' existir, tenien significats ben diversos als 
actuals. 

La crisi de la Historia i el teatre cata/a 

Ja he dit adés que als anys vuitanta es produira una impor
tant crisi que anorreara la concepció classica de la Historia no 
tan sols com a ciencia sinó també com a eina capac; d' explicar 
(ni que siga de gaidó) el nostre present. Són conegudes (fins 
a l'extrem d'haver esdevingut topiques) les afirmacions en 
aquest sentit del postmodernisme. La mort de la historia pre
dicada per aquest moviment posava, per contraposició, tot 
l'emfasi en el present i en la impossibilitat de jerarquitzar, 
estructurar i, al remat, explicar de forma articulada, el nostre 
món amb una mínima perspectiva temporal. Es tractava d'u
na interpretació que descansava, sens dubte, en fets objectius 
de pes: la fi d'una política de blocs i de guerra freda, l' afona
ment dels pai'sos del socialisme real i la pulverització d'una 
ideologia (la marxista amb tates les seues derivacions possi-
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bles) que havia justificat la gran majoria dels pensadors pro
gressistes d'Occident. A l'��tat Esp_a�nyol, a més

'. 
la -:C:r�nsi�ió

havia deixat pas a una dec1d1da opoo de modemtzac10 sooal 
i cultural que va comportar, de forma paral-lela, la relectura

del passat en clau d'un present que es manifestava oberta,
ment deslligat d' aquest mateix passat. 18 

Des del punt de vista teatral, la conseqüencia de l' ante
rior va ser un rapid descredit del teatre historie, descredit 
que venia reforc;at per un fet que fins ara no he comentat: 
l'escriptura del teatre historie sempre ha estat molt més 
complexa, difícil i menys gratificant (perque cal saber tra
bar el punt d' equlibri entre la historia i la trama de ficcio, 
entre l' extensió que té la primera i la concentració que ne
cessita la segona) que altres formes teatrals. Escriure, pero,
sobre el present immediat, i sobretot descriure alguns dels 
seus components sense preocupació per explicar-se'ls (o amb, 
altres mots: ser notaris en lloc d'historiadors) era molt més 
facil i més productiu. Aquesta opció va comptar, des del pri
mer moment, amb !'entusiasta suport de certa crítica que, 
en nom de la globalització de comportaments, delers i 
visions del món, trobava igualment molt més cornada l' a
nalisi d' obres teatrals sense necessitat de recórrer a coneixe-

18. Al País Valencia, l'esdeveniment que marca perfectament
aquest trencament historie és la commemoració del mig segle de :Valen
cia com a capital de la República (1987). Contra el que hom podna pen
sar, els acres van rendir de forma molt clara a la relectura adés al-ludida: 
la celebració d'un nou Congrés d'Intel,lectuals en defensa de la Cultura 
va servir per esborrar (malgrat unes poques veus dissidents) el passat 
anterior (postguerra, repressió franquista, la Transició fins i tot) i enlla
c;ar directament la legalitat republicana amb la legalitat monarquica. 
Enmig d' aquest ambient no podra estranyar-nos que no es plantegés una 
reconstrucció del passat en forma de documentals, obres de teatre, etc. 
la maniobra de desmemoria no va impedir, tanmateix, que l'únic espec
tacle produ:it per a l'ocasió, un de dansa (calia, sens dubte, evitar els ris
cos de la paraula) esdevingués un exercici de memoria historica i se 
situés en l'avantguarda del nou concepte de teatre historie del que m'o
cupe a la pare final d' aquest arride: parle de Cronica civil d' Ananda Dan
sa, amb dramatúrgia d'Edison Valls i coregrafia de Rosangeles Valls. 
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ments historics. 19 Igualment, va estendre's com la pólvora
en flames entre la professió teatral, amb menys formació de
la que potser caldria i atenallada, a més a més, per la neces
sitat de trobar un nou públic, suposadament només preocu
pat per la immediatesa i alie a tot el que podia significar
pespectiva historica.

Dins aquest panorama, ja ho podem suposar, el teatre
historie restara circurnscrit a dos corrents: la relectura del
llegat cultural i teatral amb el que l'autor s'identifica, o la
continuació en la voluntat de trobar explicacions del nostre
present dins el passat, aixo sí, amb una important modifica
ció que anuncia ja el nou teatre historie de darreries dels
noranta: els qui busquen les explicacions en qüestió ja no
són pas nacions o classes socials sinó individus. El primer cas
el podem observar en la producció teatral del valencia Ma
nuel Molins, que dels anys vuitanta ern;a ens ofereix un
seguit de textos on s'endinsa en el llegat cultural occidental,·
arnb un ampli aparell de reflexions i crítiques personals. La
seua Trilogía d'exilis, per exemple, tot i que publicada fa pocs
anys (el 2002) recull tres textos escrits als vuitanta, dedicat
el primer a la figura de Nietzsche i la seua lectura del mite
de Dionisos (Dyónisos, 1979); el segon, a Arthur Rimbaud i
Paul Verlaine i el sempre conflictiu inseriment de !'artista en
la societat burgesa (Els viatgers de !'absenta, 1983-1987) i el
tercer a Wittgenstein i la funció social de les seues reflexions
sobre el llenguatge (La maquina del doctor Wittgenstein, 1987).

19. Eric Hobsbawm, un dels darrers historiadors classics, comen
tava amb ironia a una de les seues obres recents que si els diplomatics 
occidentals haguessen conegut episodis histories tan elementals com
les Guerres dels Balcans de comern;aments del segle xx s'haguessen
estalviat unes guantes relliscades en la forma d'enfocar el conflicte de 
l'antiga Iugoslavia a finals del segle (Hobsbawm, 12998: 13). I el ma
teix podríem dir de les relacions entre Occident i el món musulma. I si 
aixo es pot dir dels diplomatics, que haurem de dir dels nostres crítics 
i investigadors teatrals? Quants d'aquests darrers poden dir-se en sen
tir estricte historiadors del teatre?
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El segon corrent anira articulant-se tot al llarg dels v:ui
tanta raó per la qual podem trobar provatures ben d1fe
rents; així, a Cronica d'una ciutat de Maicas i Plasencia, la
reconstrucció d'un passat for<;a immediat (els anys quáran
ta) té lloc simultaniament amb procediments epics ja assa
jats pel teatre historie d� la decada an�erior (les, no��cies
extretes de la premsa de 1 epoca que van Jalonant 1 acc10, en
explícit homenatge als livings newpapers�

20 o els 7lements fa�
sescos, com la beata omnipresent), pero tambe amb els x1-
quets i xiquetes que aporten els seus esg�ards innocents a uns
fets i a un estat de coses que no entenen 1 que, en quals�vol
cas, els supera. 

Un altre exemple de solució-diguem-ne-híbrida, aquest
del 1982 sera un espectacle del valencia J uli Leal, Hasta aquí

llegó la riada, en que l'acció se situa a la Valencia de 1957.
Gran part d'ell, en efecte, es trobava constru"it de forma sem
blant a com uns anys abans havia fet el mateix autor amb
una altra obra historica (Memories de la coentor, 1977). En
efecte, en aquesta darrera obra, la reconstrucció de la Valen
cia de comen<;aments de segle era possible gracies a una
combinació de recursos típics del teatre historie de l'epoca:
la farsa degradant per a crear visions distanciad es respecte de
determinades actituds i comportaments, les notícies d'epo
ca i el recurs a documentació contemporania excreta en gran
part del propi teatre (en aquest cas concret, del món dels sai
nets d'Eduard Escalante, llegits molt intel-ligentment, val a
dir: defugint tapies i aproximacions superficials). Mitjans i
procediments posats al servei d'una intenció completament
subscribible per la resta dels autors de teatre historie dels
setanta. Diu en efecteJuli Leal al proleg d'aquesta obra que:

Memories de la coentorés el tercer espectacle del nostre grup [Car
nestoltes teatre], integrant així una trilogia dedicada a l'exposició 

20. Recurs aquest que pren carta de naturalesa entre nosaltres en
dates relativament primerenques, gracies a les reflexions i a l'escriptu
ra dramatica de Maria Aurelia Capmany dels anys seixanta ern;a. 
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dels comportaments socials d'unes classes, durant uns mo
ments histories trascendentals per al nostre País. [. . .] Memories 
de la co:ntor ha evolucionar, de ser un espectacle sobre la perita
burges1a del segle XIX valencia, recolzat únicament sobre els 
sainets d'Escalante, a aquesta mena de «collage», mostrari-re
taule de tot un període -l'epoca d'Alfons XII- a través de les 
influencies que un status polític determinar reflecteix en els 
usos i costums no sols d'una classe social, sinó de rotes, tractant
de seguir una línia coherent, recopilant material il-lustratiu al
respecte, com carn;;ons, anuncis i croniques, en general, que par
len d'una forma de viure i sentir d'aquells avantpassats nostres.

(Leal, 1977: 5)

Dones bé, el 1982, a Hasta aquí llegó la riada ens trobem 
inicialment amb uns procediments semblants: l' obra avarn;;a
amb «material il-lustratiu», extret ara preferentment no pas 
del sainet sinó del món de la revista. Es descriuen així a�
tituds col-lectives, visions del món de determinades classes 
i estaments socials. Segons avanc;a l' obra, pero, aquesta gira

cap al testimoniatge personal, i la part final, amb la com
panyi� de varietats re1:rnida en un establiment de la platja,
esdeve una mena de ps1codrama dels personatges, que deixen 
de ser pures icones d'una epoca i d'un estil de teatre per a

p_resentar-se com a persones amb sentiments, pors, frustra
c10ns ... que, per no perdre de vista mai el caracter de teatre 
historie de la pec;a, apareixen clarament determinades pel 
cont�xt historie: la repressió política i de la moral, amb la por 
omnipresent en les ments de tothom. 

La recepció de l'espectacle, per cert, va demostrar el difí
cil que era per aquells anys apreciar el que d'innovació sig
nificava l' obra dins el teatre historie: si la part crítica, satíri
�a o d?cumental era percebuda sense gaire problemes, les 
mcurs10ns en el recorregut biografic dels personatges sem
blava una concessió a un naturalisme o a un psicologisme21 

que, suposadament, no encaixava en el conjunt de la pec;a. 

21. Un problema semblant vam patir Rodolf i jo amb El brunzirde
les abe/les: mentre el públic «comprenia» i acceptava tota la ca.rrega his-
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Més enlla d' aquestes propostes, interessants malgrat el 
seu caracte híbrid, algunes obres dels vuitanta avancen ja
el nou concepte de teatre de la memoria que s' imposara la
decada següent. J a he esmentat en nota el cas de l' espectacle 
de dansa, Cronica civil de la companyia valenciana Ananda

Dansa (1987). M'hi referiré ara amb una mica més de dete
niment. Fruit d'un encarrec per als actes commemoratius 
dels cinquanta anys de Valencia com a capital de la Segona

República ( 193 7-1987), els creadors de l'. espectacle, els g�r
mans Rosangels i Edison Valls, van oferir-nos una peculiar 
lectura d' aquells temps de guerra; una lectura allunyad� de 
qualsevol pretensió d'epicitat o d'heroisme. Hi ha cronic�,
ben cert, pero és la que neix de l' esguard d'una colla de no1s 
i noies que malden per mantenir els seus costums en un mén 
en guerra que no sols no comprenen sinó que ningú no els 
explica mai. Nosaltres, els espectadors, som ara els diposita� 
ris d'una contextualització que se'ls escapa als personatges, 1 
som només nosaltres els qui ens trobem en condicions d'in
terpretar en el sentit historicament correcte els neguits i les 
petites privacions del grup de nois. Així, dones, i com esde
vé molt sovint en el món de l' espectacle, la dansa demostra
va una flexibilitat i una rapidesa a l'hora de trobar noves 
solucions molt superior a la del teatre. 

torica de l'obra, la projecció del context en !'interior dels personatges va 
dur a certa crítica a qualificar l'obra de «naturalista», malgrat que 
-com hem dit sempre- el nostre referent immediat per a escriure l' obra
va ser la gens naturalista i sí molt brechtiana Paolo Paoli d'Artur Ada
mov. Davant aquesta percepció, a la segona obra de la trilogía (El calera
deis déus) vam accentuar voluntariament el «naturalisme» de la propos
ta, i en la tercera (El capvespre deis tropics) vam optar per construir en
paral-lel la historia de la dimissió social i de la dimissió personal del
protagonista. No cal que diga, cree, que de les tres obres, només la pri
mera ha pujat als escenaris, mentre que les altres dos, potser per aques
ta barreja poc recomanable (als setanta) d'historia pública i conflicte
interior, no van interessar els nostres directors i, hem de suposar-ho pel
nivell de vendes, tampoc el públic.
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Simultaniament al procés de creació d'aquesta Cronica
civil, Rodolf i jo inicia.vero la nostra segona trilogia histori
ca, Les ciutats, i a les darreries de 1986 vam acabar la prime
ra de les seues obres, Cavalls de mar. Ens manteníem en ella 

fidels al teatre historie i ens plantejavem ara un tríptic que

abarqués alguns deis episodis que van marcar el destí del
nostre País tot al llarg del segle xx. Malgrat aixo, no es trac
tava d'una simple continuació cronologica de la nostra ante
rior trilogia sinó que entre una i altra existía una autentica 

solució de continu:itat, que no sempre s'ha copsat conve
nientment. 22 En efecte, en Cavalls de mar es juga en reitera
des ocasions amb focalitzacions diverses d'uns mateixos

esdeveniments, i, de fet, tota l' obra no és més que un joc de 

records que tracten de reconstruir desesperadament uns per
sonatges que, al seu torn, són recordats per un altre. La his
toria , com a inevitable tribut a un estil de teatre historie de
transició, és encara objectiva i perfectament reconeixible,
encara que la continui"tat cronologica haja quedat difumina
da, en perfecta consonancia amb la subjectivitat i la focalit
zació múltiple de que he parlat. 

Estil de transició he dit que es correspon a una época en

la qual la confianc;;a en l'objectivitat historica es troba en cri
si. Per aquesta raó, la nostra experiencia amb Cavalls de mar
no pot dir-se de cap de les maneres que es tracte de un feno
men a:illat: contemporania a aquesta obra és la de Miquel
Maria Gibert, El somriure del marbre (1986), la pec;;a de teatre 

historie més reexida de les que fins aquell moment havia 

escrit aquest autor. Ja en dues peces anteriors (El sol deis
crisantems, 1977 i El vi més ardent, 1981), Gibert havia as
sajat procediments per a trencar amb un historicisme exces-

22. És significatiu a aquest respecte el comentari de Rafael Pérez el
principal estudiós de l' obra de Rodolf: «Els germans Sirera contin�en 
fidels a la manera de dramatitzar i determinar decisius moments de la 
historia recent, mitjan�ant el mecanisme de "traslladar al drama una 
tematica col-lectiva vista a través d'unes vides individuals" (X. Fabre
gas, 1980: 9) tal com feien en la primera trilogía» (Pérez, 1998: 154). 
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sivament pesant per objec�iu i imper�o1:1aL Le� soluci?�s no 

ren tot cal dir-ho, excess1vament origmals: 1 evocac10 dels

fets �n lloc de la seua representació o 1' allunyament de la 

quotidianitat mitjanc;;ant e� rec�r� a 1� lí�ic�. �' en parául�s

de Benet, «l'estatisme de 1 acoo 1 la ms1_sten�1a en el to h
ric». Amb El somriure del marbre, tanmate1x, G1bert recorre a 

una solució més propia de la narrativa, pero que sempre 

dóna bon resultat quan s' aplica a l' escriptura teatral: el fi�tre
deis diferents autors que donen versions diverses i succes1ves

sobre allo que es narra/representa. A més a més, i com apun
ta el prologuista de l'obra, Jordi Pamias, el tema fonan:ien�
tal de l' obra és «la meditació sobre el poder», tema �ue te 

l'avantatge de plantejar la Historia des del punt de vista de 

les pulsions personals del protagonista. 
Aquest recorregut per models de teatre historie en la 

decada dels vuitanta es tanca amb la segona obra de la nos
tra trilogía, La partida (1989); obra de genesi_ comph�xa, va 

significar un pas endavant en el nostre_ pe�u�1ar cam1 cap a 

una lectura de la historia des de la sub¡ect1v1tat dels perso
natges. La historia s'escola tot _al lla�g �e �·acció gracies _a la 

presencia d'un pe�sonatg_e-/test1111:om
,' 

1 av1 d_e} prota�omsta,
que és qui, per dir-ho a1x1, pate1x 1 evoh�c�o negattv� dels
fets (l'acció transcorre durant la Guerra Civil), fins arribar a 

ocupar el lloc que historicament li perrocava al seu_ nét (la
presó, potser la mort). I aixo perque aquest darr�r, !-�mer�
en la seua peculiar i privativa forma de ve�re la h1st�r:a �e�a 

incapac;; de sortir de la ficció que ha creat 1 comparura, �ro
nicament, el destí que havia dissenyat per _al protagonista 

del drama que es trobava escrivint : la seua criatura, dones, el 

supera i l' es borra.

DEL TEATRE HISTORIC AL «TEATRE DE LA MEMORIA» 

Com cree que ha quedat dar, aquestes obres �ar9�en bé el
progressiu lliscament del concepte de teatre historie de� de 

la recerca de la major objectivitat possible cap a una sub¡ec-
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tivitat cada volta major. Una subjectivitat que en l'ambit 
teatral sera coneguda com a teatre de la memoria terme en
cunyat a mitjans dels noranta i que constituira, dins el tea
tre espanyol, un dels trets específics de dramaturgs com 
Juan Mayorga. 

Sen�e entrar en una definició acurada d'un concepte avui 
P:r avu1 molt estes, sí que voldria fer una parell de matisa
c10ns al respecte. La primera, que l'aparició d'aquesta nova

forma teatral té lloc, sí, per oposició a determinats corrents 

�eatrals contemporanis que havien fet de la immediatesa 

1 del present uns valors absoluts; també, pero, per oposició 
a un teatre historie que semblava completament caduc en 
q�an.,t descansava en l'objectivitat tants colps esmentada.
D ac1 que els nous dramaturgs que aniran adscrivint-se en 
aquest corrent manifestaran les seues reticencies respecte de 
la vf sió classica de la historia i del teatre historie anterior. I
no es que neguen la capacitar informativa de la historia fins 

l' ex�:em que Mayorga arribara a parlar de teatro de la infor
maczon: un teatre enganyós en tant que «la acumulación de 
referencias documentales crea una cierta ilusión de objetivi
dad. La obra parece reconstruir un pasado» (Mayorga, 1999:

10). No; el que passa és que, en adscriure's a la defensa de la 
h�stori� co� a relat, posaran ara l' accent en la percepció que 
d aq�e1xa rnformació tenen els subjectes, els personatges . 
No h1 ha documents inco1:taminats (ja he parlat del concep
te de document monument) 1 qualsevol historia és un discurs 
e��s i �rotagonitzat per persones concretes, subjectes a les 

hm1tac10ns p�opies de la seua condició humana, transmes 

�er persones igualmente concretes i limitades, i percebut 
frnalment per receptors del mateix tipus. Sobre tots ells 

operaran diversos filtres, entre els quals el de la memoria 
sera fonamental: 

Relacionar passat i present, de fer-los conviure en un mateix 
espai i en un mateix temps [. . .] perque sois així podrem en
t�ndre, de forma teatral, com un espai, aparentment tan ano
d1 com qualsevol altre, esdevé a causa d'aquesta convivencia 
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de temps en un espai viscut, és a dir: ple de record_s.,
Espai, 

vi�

cut, dones, que sera la pedra sobre la qual es bast1ra tot 1 ed1-

fici de la memoria.
(Sirera, 1998:, 11)23 

1, 

Com és facil de deduir, el teatre de la memoria en opo
sar-se al teatre de la immediatesa, de la manca de passat

que domina el nostre món com recentment recordava Eric 

Hobsbawm,24 reivindica !'existencia d'aquest en tots els

personatges com una mena d'arrels de les seues respectives

realitats; com he defensar recentment: 

Las raíces de la realidad no son sino la historia. Más aún, [ .. .]

ella forma parte de nuestra realidad; no se trata de una espe

cie de background del que podamos prescindir a voluntad, sino

que ella es tan presente como los actos y las reflexiones sol;>re 

nuestro entorno que a cada momento hacemos y emitimos. 
(Sirera, 2002: 149) 

23. No puc, per manca d'espai, estendre'm en aquest_a n:cessitat

que té la memoria d'un espai determinat on arrelar-se 1, s1 de cas ,

remuntar el vol. Es tracta, al capdavall, d'un tema literari ben conegut 

i molt conreat i, en el cas del teatre, amb excel -lents exemples . Em per

metré, si de cas, recordar que es tracta d'una vinculació que ja es troba

va present a la nostra Cavalls de mar, pero que esdevé també un dels fils 

conductors de la darrera obra de Rodolf, Raccord (2005). 

24. «La destrucción del pasado, o más bien, de los mecanismos 

sociales que vinculan la experiencia contemporánea del �ndividuo ,eº?
la de generaciones anteriores, es uno de los fenómenos mas caractenstl

cos y extraños de las postrimerías del siglo xx. En su mayor parte, los 

jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo, crecen en una suerte 

de presente permanente sin relación orgánica alguna con el pasado �el

tiempo en que viven. Esto otorga a los historiadores, cuya tarea consis

te en recordar lo que otros olvidan, mayor trascendencia de la que han

tenido nunca, en estos años finales del segundo milenio» (Hobsbawm,

1998: 13 ). Resulta facil predicar analoga transcendencia en aquests

moments al teatre historie, tant en la seua vessant classica com en la més

recent de teatre de la memoria.
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Com a conseqüencia d'aguesta doble oposició, el teatre
de la memoria ha desenvolupat estrategies molt diverses per 
incloure-hi la historia, per fer-se, al capdavall, teatre histo
rie ell mateix. la primera, i molt possiblement la més in
teressant des del punt de vista teatral, sera la de vincular 
dramaticament la recuperació (o acceptació) de la memo
ria a les propies experiencies vitals dels protagonistes. I, 
per gue no?, dels propis dramaturgs. Pergue el present 
permanent del gue parla Hobsbawm és, com ell mateix re
coneix, patrimoni de la joventut; i joves, molt joves, eren 
l� gran majoria dels dramaturgs gue han tingut trajecto
nes fulgurants durant la decada dels noranta. El pas del
temps, pero, la degradació física i la perllongació de la vi
da acab� perfer i_nviables l�s coartades que aquesta joven
tut (ara Jª mes aviar pseudoJoventut) es crea per dissimular 
el pas del temps: com l' extensió dels beneficis del Carnet 
jove fins al trenta-cinc anys, gue comenta ironicament Ro
�olf Sirera a Raccord. La maduresa, i no diguem la vellesa, 
es e! te!11p� de la memoria, el temps gue, ara sí, aconse
gue1x d alhberar-se del gran parany gue la postmodernitat 
ens P?sa Rer furtar-nos els records o, com a mínim, pergue 
ens n oblidem. Parle del gue Marc Augé gualifica de «su
pera?undancia de acontecimientos» i la funció de la gual 
explica de la següent forma. 

Desde el pun�o de vista de la sobremodernidad, la dificultad 
d_e �ensar el ttempo se debe a la superabundancia de aconten
�imientos del mundo contemporáneo, no al derrumbe de la 
idea de p�ogreso desde hace largo tiempo deteriorada, por lo 
menos �ªJ.º las fórmu�as caricaturescas que hacen particular
mente faol su denunoa. El tema de la historia inminente de

la historia que nos pisa los talones (casi inmanente en la ;ida 
c?tidia?a de cada uno) aparece como previo al del sentido o el 
smsentido de la historia, pues es nuestra exigencia de com
p�ender todo el presente lo que da como resultado nuestra 
dificultad para otorgar sentido al pasado reciente. 

(Augé, 1998a: 37) 
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Amb l'edat, en efecte, els records se'ns barregen amb el 
present, !'interpreten o arrib�n a substituir-lo. Aspectes tots 
ells apassionants gue els millo;s. dramaturgs actuals han 
sabut integrar en les seues poet1gues; servesguen com a 
exemples recents, amb escriptures ben _diferents,.�ls cas.o� �e
J osep Maria Ben et i J ornet, 25 Rodolf Sir:r� /o �lmsa Cunille.

Convé, tanmateix, fer-hi una precis10 1mportant: els 
records no són només d'experiencies viscudes, sinó també de 
les empremtes gue altres fets han deix_at �;1 nosaltres .ª tra�és
de múltiples mecanismes de transmiss10, en_ e�peci�l mit
jarn;ant un procedimen: sovint m�nfspreat �mo obhd�t: la 
transmissió de les emoc10ns. Memoria emotiva, dones. Que 
pot ser, ja die de primer grau, de segon o de tercer: els néts 
dels afusellats pel franguisme ploren igual gue els seus pares 
guan es troben, per fi, davant les despulles dels seus, ava?t
passats. I aixo gue molt d' ells, fi_ns ague�l �o�ent, s hav1e;11
cregut al marge d'aguest mecanisme, atavic, tribal... (guah
fiqueu-lo com vulgueu), de transmissió de le_s �mocions.26

/Imilers de xiquets (per als quals la Guerra Civil no era mes 
que Historia en el sentir més conve�ciona� 1el mot) van_ aco
llir amb un entusiasme carregat d emocio el darrer viatge 
dels Brigadistes int_ernaci?�als per l_es ,n?stres t�rres: v�n
viure, que no pas revmre, aixi un fet historie esdevmgut sei-
xanta anys abans. , . I és aixo, precisament, el gue el teatre de la memoria
tracta de posar al descobert: la historia a través de la memo
ria emotiva dels protagonistes i, per gue no, d' autors i recep
tors. Ana1s Schaaf ho explica molt bé amb el títol d'una pe�a 
breu gue és molt més gue un merescudí�sim homen�tge a 
una obra anterior de J osep Maria Benet i J ornet: Estimada
oient o quan la radio par lava deis al tres i de nos al tres. Pe�a breu 

25. Per a la presencia de la memoria en el teatre de Benet vegeu
SIRERA, 2003. 

26. L' emergencia d' aquesta memoria emoti
_v

a 
_
és el motor que des

encadena, significativament, la pel-lícula Yerra 1 ll1bertat de Ken Loach. 
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en ex,te_n�ió pero excel-le�t exemple d'aquest teatre de lamemoria, no debacles en 1 acotació inicial llegim:
Una_ radio grossa. Una bombeta de quaranta. Entra una dona encongi� am� una m�nta sobre les espatlles. Engega la radio i manif :;a;ª/! ;,za! tota l e?ona. Bis locutors de to tes les emissores ten en fae a ona encongzda amb una manta sobre les espatlles.

(Schaaf, 2003: 89) 

h. !'0� l' anterior explica, sens dubte, que moltes de les obres/st�1dues qu� s'escriuen en l'actualitat s'emmarquen comaca a a de citar,. en moments histories no viscuts clirectament per autors 1 públic, pero que han deixat la seua empre�ta en el present: els somnis comunistes (ascensió a o ieu 1 des!e�a. final), la Segona Guerra Mundial la �otr��erra C1v1l i la postguerra inacabable . Des del :rioment a mes, ,qu� 71 que es dramatitza és el record, no importa ta�t 'jue l ac;10 tran�corra en el nostre context immediat o en untre mels llunya en. termes objectius, pero viscut emotivament pe s protagonistes. 27 /; �om és logic, pero, aquesta memoria emotiva és tambése
e
elzv; E1: efect�, malgrat l'esfor� desesperat del personatta ae aniel e�_l obra de Juli leal Totus Tous que tanca l'o-l �b els seguen�s ?1ots: «Me'n recordaré de tot?» (leal
J:8 · 9�!' ¿ª memoria sempre selecciona dels seus record¡ a 
J 

q�e a ecta? ?e forma que el passat (com ja he dit adés)��x:ve se�p:e 1 mdefectiblement present, amb una para-1, �e'?1dda. desapareguda la confian�a cega en el progrés exerc1e1 e la mem, · . , l' ori_a. �o se;1"Ve1x tant per ratificar-nosen e;peranr;;a, en una v1s10 optimista de les coses com peractua itzar uns records que arrosseguen una carre�a de do-
27 Man · ' · aquest �eatre 

c���er a1xo mate1x, de sentir, alguna crítica que es fa a
roria de Fran�a o la t;�i�x;m,r,1e_ que en lloc de preocupar-se perla his
re's a la nostra historia C 

ov1e_t1ca aquest teatre h�uria de circumscriu-
totes les histories no f�re��.�l�:;�r:�pu;.r de vra que

b
a:i m'ocupa,

nostra propia historia. 
o una a tra tam e part de la
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lar, de renúncies, de mort adhuc. Uns records que s'adiuen bé amb el curs de la nostra propia existencia pero que xoquen amb l' optimisme oficial que predica una societat per a la qual la mort és una enutjosa realitat que cal ignorar, dissimular i, sobretot, expulsar del nostre entorn. Mai;(= Augé ho ha expressat amb claretat: 
El deber de la memoria es el deber de los descendientes y tie
ne dos aspectos: el recuerdo y la vigilancia. La vigilancia es la 
actualizacion del recuerdo, el esfuerzo por imaginar en el pre
sente lo que podría semejarse al pasado, o mejor (pero sólo los 
supervivientes podrían hacerlo y son cada vez menos nume
rosos) por recordar el pasado como un presente, volver a él 
para reencontrar las banalidades de la mediocridad ordinaria, 
la forma horrible de lo innombrable. Pero la memoria oficial 
necesita monumentos: estetiza la muerte y el horror. Los 
bellos cementerios de Normandía (por no hablar de los con
ventos, capillas o diversos museos que quizá un día acaparen 
todo el espacio en los campos de concentración) alinean sus 
tumbas a lo largo de avenidas entrecruzadas. Nadie puede 
decir que esta belleza ordenada no sea conmovedora, pero la 
emoción que suscita nace de la armonía de sus formas, del 
espectáculo impresionante del ejército de muertos inmovili
zado bajo el conjunto de cruces blancas en posición de firmes 
y, a veces, en los visitantes de más edad, de la imagen que aso
cian, de un pariente o compañero desaparecido hace ya más 
de medio siglo; no evoca ni el furor de los combates, ni el 
miedo de los hombres, ni nada que restituya algo del pasado 
efectivamente vivido por los soldados sepultados en tierra 
normanda y de los cuales, aquellos mismos que combatieron 
a su lado, no pueden esperar recobrar por un instante, la evi
dencia sepultada de la muerte si no es olvidando el esplendor 
geométrico de los grandes cementerios militares y los largos 
años durante los cuales las imágenes, los acontecimientos y 
las narraciones se han acumulado en su memoria. 

(Augé, 19986: 103) 

És aquesta precisament la tasca que s'imposa aquest nou 
teatre historie, aquest teatre de la historia: oblidar les expli-
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cacions oficials, les seues estetitzacions/manipulacions de 
la historia i jugar a fons el fet que el teatre sí que pot arribar 
a ser capa<; de restituir «algo del pasado efectivamente vi
vido». Més encara: el teatre sí que pot aconseguir allo que 
Marc Augé reclamava al text anterior: fer-nos viure i fer-nos 
sentir el que uns altres van viure i sentir al seu moment: el 
passat efectivament viscut dels personatges que, així, es fan 
una-mica (o un molt) nosaltres mateixos. 

Aixo és el que, dins el teatre en catala, podem trobar en 
alguns textos com El somriure del guanyador de Gerard Vaz
quez (2001), o en la seua obra més recent Uuuuh! O és l'ob
ject�u que guia les darreres obres de tipus historie que hem 
escnt el Rodolf i jo, com La ciutat perduda (1993), Silenci de
negra (2000) o Benedicat (2005). Es tracta, en qualsevol cas, 
d'una opció que puc intuir especialment fecunda per al tea
tre durant els propers anys. Una opció que, en definitiva, re
cupera la historia (tal com s'entén a hores d'ara, és dar) com 
a materia teatral i posa al descobert una cosa que als setanta 
potser no es va saber explotar com calia: la seua potencia 
drama.rica a partir de !'interior mateix dels personatges. 
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mo discurso e instrumento de apropiaoon de la h1stona». 
Dins: Teatro histórico (19 7 5-1998 ). Textos y representaciones, Jo
sé Romera Castillo i Francisco Gutiérrez Carbajo, ed. Ma
drid: Visor Libros. Pag. 233-250. 
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Els paisatges del teatre catala 
contemporani: de Benet i J ornet 

a Cunillé 

Sharon G. Feldman 
Universitat de Richmond (EVA) 

Voldria comern;ar amb America, i no pas amb Catalunya, 
amb un retrat del paisatge del desert de J ean Baudrillard, 
en el qual aquest intel-lectual frances ens ofereix una pers
pectiva poeticofilosofica europea d'un vast territori póc 
diferenciar: 

La grandeza de los desiertos consiste en ser, en su aridez, el 
negativo de la superficie terrestre y nuestros talantes civiliza
dos. Son lugares donde los talantes y los fluidos se rarifican y 
las constelaciones descienden directamente. [. .. ] El silencio 
del desierto también es visual. Lo conforma la extensión de la 
mirada que no encuentra sitio donde reflejarse. [. .. ] El desier
to es como una red luminosa y fósil provista de una inteligen
cia inhumana y una indiferencia radical -no solamente la del 
cielo, sino también la de las ondulaciones geológicas donde 
cristalizan las pasiones metafísicas del espacio y el tiempo-. 
En un lugar así cada día se invierten los términos del deseo, y 
la noche los aniquila. Pero esperad a que la mañana se levante, 
con el despertar de los ruidos fósiles y el silencio animal. 

(Baudrillard, 19: 15-16) 

El paisatge que pinta Baudrillard del desert del sud-oest 
dels Estats Units és un retrat d'un buit arid, una escena 
curiosament cinema.rica, gairebé d'un altre món, sobre el 
qual facilment es podria projectar qualsevol desig o enyo
ran<;a. La imatge del desert, desprovei'da de signes cultu-
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rals i mancada de distincions espacials, emergeix freqüentment dins l'ambit del teatre contemporani occidental coma estrategia postmoderna mitjan�ant la qual el concepted'America es converteix en figura de «dispersió» i de «dissolució», la noció de placelessness, en el sentit més extrem (Chauduri, 1997: 4-5). 1 

És aquest mateix ti pus de perdua geografica o sentit dedespla�ament descrit per Baudrillard que també, durantels anys vuitanta i noranta, semblava ser, en general, undels trets definitius del paisatge del teatre catala contemporani: la presencia paradoxal i fantasmal d'una Catalu
?Yª «invisible». Amb una inclinació cap a l'universalisme1, pots�r, un desig de transcendencia, un anhel cosmopolitade pro1ectar-se més enlla de les fronteres locals, els dramaturgs barcelonins en gran part van esborrar virtualment1� imat'?e de Barcelona dels escenaris, donant l'esquena a lacmtat (1 també, a Catalunya) amb un aire peculiar de modestia o de reticencia, com si el fet d'anomenar el seu llocd' orige°: cr�aria �n retrat de localisme excessivament pecador, o s1glllficana un acte de provincianisme descaradamei:it gratui"t. P?tser, durant aquells anys postdictatorials,el simple gest d escriure o de posar en escena una obra enllengua catalana servia com a senyal d'identitat suficientment contundent i crucial. O, ¿va ser que el paisatge urbade Barcelona -el que anomena Julia Guillamon una «ciutat interrompuda»- estigués canviant de manera tan rapida q_�e practicament eludía la possibilitat d'una representaCio concreta? Com he suggerit en un altre lloc seriapossible percebre la identitat cultural al teatre catali contemporani com si fos inscrita no pas a través de la concretació del lloc, sinó a través de la seva elusió o el seu despla�amenr'. que podríem veure en la mancan�a de geografiae�pacial -o en l'evasió «geopatologica» de signes d'ident1tat- com la noció de catalanitat s'estableix de manera

l. Les traduccions de l'angles al catala són meves.
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el-líptica o fins i tot «aporetica», de manera que la seva fla
grant no-presencia adquireix una serie de poders connota
tius importants (Feldman, 2002).

Durant els anys noranta, la presencia de Barcelona -i de
Catalunya- es va aproximar al punt absolut de fuga, i aques
ta quasi desaparició deis escenaris no va passar desaperce
buda. En aquesta nova decada, sembla, potser, que la boira
que ofuscava el paisatge barceloní finalment s'ha aclarit, i
alguns textos recen_ts de !'escena contempo�an!a conjur:n
una successió de pa1satges que parlen de des1g 1 de memo
ria, de continu'itat i d'identitat cultural -sense compl�xos
periferics i provincians-. Avui, amb el temps que em que
da miraré d'esbrinar els signes d'identitat de dos textos
re�ents on la creació de paisatges culturalment codificats
ens transporta en un viatge espacial des de !'universal al
particular. Les obres que examinaré són Salamandra (2005)
la nova obra de Josep Maria Benet i Jornet, i Barcelona, ma
pa d'ombres (2004) de Llu'isa Cunillé.

El paisatge, segons ens semblaria, s'ha convertit en una
mena de «nou paradigma espacial» de l' escena contempo
rania (Fuchs i Chauduri, 2003: 3). Els últims espectacles de
Pina Bausch, al món del teatre-dansa, o bé, l'últim especta
cle d'IT Dansa, titulat P aisatges, en són només alguns deis
exemples més evidents del nostre món actual. Entes com
«la posada en escena de la geografia dins un marc artístic o
teatral», el paisatge és un concepte intrínsecament flexible
que concilia la noció de l' espai amb la del lloc i crea ponts
entre l' escena teatral i el món. Els orígens de la noció del
paisatge es traben a la pintura del Renaixement, i és possi
ble detectar a l'evolució del genere a les arts plastiques,
visuals, i esceniques una codificació economica, social, po
lítica i cultural persistent. Dins la retorica del romanticis
me, per exemple, els paisatges adquireixen connotacions
nacionalistes, retratant els trets distintius i les característi
ques físiques del medí ambient natural que posen en joc
una serie de qüestions de subjectivitat i identitat. Els pai-
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satges, de fet, donen forma, cos i cara a les nacions. Dins el 

cont:xt de la literatura catalana, la relació entre paisatge i 

patria es fa especialment eyident durant la Renaixern;a, a 
les obres, per exemple, d'Angel Guimera o bé la poesia

de Jacint Verdaguer. Els paisatges per tant són capa(OS de 

transmetre una amplia gama d' emocions pel que fa a la re
lació entre pobles i llocs i la concepció d'identitat col.lecti
va (Chauduri, 2002: 25). 

Salamandra, probablement l'obra més rica i a nivell te
ma.tic i d' estructura més complexa de Benet i J ornet fins a 

la data, ens transporta lluny del territori no marcat de rea
li;ats !nt�:iors i psíquiqu�s, que vam trabar, -?er exemple a 

Lhabitaczo del nen (2001) 1 ens porta en un traJecte espacial, 
creant un mapa d'una geografía escenica que consta d'una 

serie de llocs exteriors situats a diversos punts del globus. 
Mentre les acotacions esceniques de Benet demanen un 
espai practicament nu, també indiquen que la situació es
pacial es representi a través d'una pantalla gran al fons de 

l'escenari, amb imatges de diversos paisatges projectades. 
Les indicacions al principi de cada escena -sense numerar, 
pero, vint-i-vuit en total- assenyalen les imatges fluc
tuants d'aquest paisatge. 

La incorporació d'aquesta tecnica cinematica dins del 
context teatral funciona en aquest cas com un expressiu dis
positiu enmarcador que crea una coincidencia especial entre 

forma i contingut, car un dels temes subjacents de Salaman
dra és la mateixa tasca de concebre i de crear una pel-lícula i 

de configurar un mapa dels seus ambients exteriors i els seus 
paisatges. Aquest tema serveix com a metafora del procés 
creatiu i porta al primer terme la relació entre narrativa 

i trajectoria espacial. Els personatges de Benet s'embarquen 
amb un trajecte espacial, o odissea, que comen(ª al deserc 
del sud de California i els porta posteriorment a l' estat d'I
daho, i després a Alemanya, Grecia, Franc_;a, i, finalment, 
Catalunya (específicament, Barcelona), amb referencies a 

Nova York i Egipte emergent a l'entremig. La relació d'a
quests personatges amb el món, a la vida i als somnis, esta 
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esrretament enlla(ada amb la seva relació amb 1' espai i amb
el paisatge. . . 

A Salamandra, un fill adoptar, Claud, de nac10nahtat
nord-americana, torna a la casa de la seva infa,ncia pet fe�
una visita a la seva mare Emma. La casa de 1 Emma ,esta

situada al desert de California, prop de ,les muntanyes ?e

Santa Rosa. Poc després de la tornada d en Claud, Trav1s,
un amic de la família (practicament un germa d' en Claud),
arriba a la casa de l'Emma. Ha portat amb ell una compa
nya , Hilde, de nacionalitat Alemanya. La situació d�ama
tica amb ecos de Qui a casa torna (1964) de Harold Pu�ter,
eng�ga immediatament una relació dialectic� en�re la no
ció de casa i la de despla(ament, entre la locahtat 1 la trans-
cendencia. 2 

Salamandra comeni;a i acaba al desert, i dins d' aquest
ambient expansiu, arid i esteril, que ens rec?rda les imatges 

de l'America de Baudrillard, podem esbnnar, paradoxal
ment, les primeres etapes del discurs d'identitat q�e i�
pregna el text. La presencia d'aquella Cat�lunya «mv1s1-
ble» o fantasmal, suspes en l' aire del fons, Juntament_ amb
les preocupacions de Benet, que ja con�ixem, amb la 1den
titat cultural, són factors que ens obliguen a contemplar

aquest retrat paisatgísti_c del �esert califor,nia_ i pregu,ntar
nos si fóra possible desx1frar signes de presene1a en allo que 

sembla una absencia, si d' aquest espai desdiferenciat -1' ha
bitar natural d'una salamandra- se'n podría despendre una
certa ressonancia de catalanitat. De fet, a mesura que avan
ci l' acció de l' obra, la imatge de Catalunya i del paisatge de

Barcelona gradualment es faran visibles. 
Claud i Travis, tots dos, són directors de cinema, cadas

cú amb una especialitat de genere cinema.tic distinta, i cada 

genere significa una aproximació diferent a l�, v�da i � la rea
litat. Claud és un director de Hollywood d ex1t, d un cert
perfil públic, especialitzat en melodrames ficticis. Travis, en

2. Vegeu Una CHAUDHURI, Staging Place, sobre Qui a casa torna, de

Pinter. 
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contrast, és especialista en documentals acostumat a una 
vida més discreta i privada, arrelada en la �ealitat. Així d'u
na manera molt propiament benetiana, un joc de pers�ecti
ves es desplega a través de la dicotomia Claud-Travis. Fic
c�ó-reali�at, me�odrama-documental, públic-privat: aquesta 
d1cot_?m1a fun�10na com a mecanisme metaliterari que no 
º?mes al-lude1x al procés de creació artística, sinó també 
�1nta un retrat autoconscient de la doble personalitat artís
t1Ca de Benet: de creador de melodrames televisius i també 
de dramaturg social i políticament compromes. A mesura 
9ue _l' acció es vagi desenvolupant, les dues visions del món
s a01ran contaminant mútuament. 

Al desert de Salamandra, el paisatge s'esta cremant. A 
més a _més, a tots els paisatges que emergeixen al llarg de !'o
bra h1 ha un suggeriment recurrent que la naturalesa en 
gen�ral �stigui en flames. El foc es converteix en leit moti[ que 
p�rs1ste1x al �ons de cada paisatge successiu i cobra un sig-
01ficat espeoal en relació amb una salamandra del desert 
ferida, que la Hilde i en Travis han portar a casa de l'Emma� 
E,s tr�ct� ?'1;1-na varietat de salamandra molt escassa, en perill
d ex�mc10, 1 per estar ferida, la seva propia vida, tant com la
cont�nui"tat de tot� l' e_specie, es traba en un estar precari.
Aqm Benet fa referencia a una llegenda ( també recreada per
Merce Rodoreda dios el seu cante «La salamandra») segons 
la qual les salamandres són resistents als incendis i fins i tot 
�'alimenten del foc. La pregunta implícita, pe; tant, que 
1�woca la llegenda és si la salamandra del desert sobreviura i 
s1 el foc contribuira a la seva supervivencia 

, A l' obra de Benet, tan com al documental que en Travis
esta preparant, la salamandra cobra una funció metarorica 
com a vehicle a través del qual es pot ponderar una serie de 
q�es�io;11s exis�:ncials de mortalitat, desaparició, transcen
dencia 1 salvac10 (temes molt propis de l'univers literari de 
Bene�). La _fig1:ra de la salamandra així engegara una cadena 
mult1facet1Ca 1 metonímica d' imatges, persones i llocs, tots 
els qua�s, ?'a,lg�n� maner� o �ltra,_ ens par!en de la precarie
tat de l ex1stenc1a 1 de la d1g01tat 1 la contmui·rat de la vida.
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Claud es traba dins la situació dramatica (o melodra
ma.rica) de mirar de desembullar el misteri entorn deis 
15eus orígens i la identitat del seu pare biolo�ic rece�tme�t 
difunt. Partira en un viatge a la recerca de signes d 1dent1-
tat cultural. Dins el remolí de paisatges ardents que apa
reixen davant dels ulls de !'espectador, la ciutat de Barcelo
na emergeix com la clau final del misteri, el referent cap al 
qual es dirigeixen tots els signe,s previs. Sens� �evelar r,ots 
els detalls, car l' obra encara no s ha estrenar, dire que, d al
guna manera el-líptica, circumlocutoria -a través d'�n joc 
fenomenologic de perspectives- Salamandra estable1x un 
-seguit de connexions especialment oportunes i commove
dores respecte a la recuperació d'una dolorosa memoria his
torica a Catalunya, Espanya i Europa, recordant-nos d'una 
historia col-lectiva compartida de feixisme i d'opressió i 
d'un segment de la historia catalana i espanyola que_, en
moltes ocasions, ha perdurar enterrar sota les runes 1 els
enderrocs de la Segona Guerra Mundial. Aquí, com al tea
tre de Benet en general, la memoria es converteix en una
manera de perpetuar la vida. Com explica Hilde: «Els re
cords són una mica més que res. Diem que un mort, men
tre algú el recorda, no esta mort. I les persones que han cau
sar alguna mena de dolor ... Almenys, que els seus noms
quedin escrits.» 

La salamandra del desert, els jueus i els catalans, éssers
vius que Benet entreteixeix per crear una successió calido�copica de pobles, cultures, imatges i paisatges, comparte1-
xen de diverses maneres una trajectoria comuna pel que fa 
a la nació de despla<;ament, el perill d' extinció i la lluita 
dolorosa de sobreviure. Benet fa servir aquesta progressió 
metonímica per expressar les seves ansietats i obsessions 
artístiques en relació amb la transcendencia, la mortalitat, 
la pertinen<_;a i la perdurabilitat d'un llegat artístic._ Cap al 
final de l' obra, Claud viatja a Barcelona, on el seu aJudant, 
cercant els ambients de la seva propera pel-lícula, li asse
nyala una pla<;a intrigant: 
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Darrere teu una església de principis del XX, al davant una 
altra de medieval... La imatge femenina que corona la font és 
una santa que protegía la ciutat ... Pero la gent que vivia aquí, 
la que va fer tot aixo, ha desaparegut, s'ha extingit, o gairebé, 
potser exagero. Se'n va anar a d'altres bandes de la mateixa 
ciutat o va desapareixer. És un barri que sempre va ser habi
tat per famílies de baix poder adquisitiu. També ara. Pero ara 
el canvi és brutal... Gairebé tot són immigrants recents, im
migrants africans, asía.tics, llatinoamericans ... Et situes? Han 
fet seu el barrí pero no saben ni que són aquestes esglésies ni 
que significa aquesta font. 

La pel -lícula d'en Claud sera un melodrama sobre una
especie a punt d'extinció (el mateix tema del documental
d'en Travis). La descripció de la plas;a revela una certa semblans;a amb el barrí del Raval i suscita, per tant, una re
miniscencia de l'escenari d'una altra obra de Benet, Olors

0998), un paisatge urba d'enderrocs i runes, el barrí de laseva propia !nfancia. Es tracta d'una representació espacial
de la_ precanetat de la vida, d'un barrí en plena transició,
assetJat per un fenomen de desplas;ament, en perill de perdre la seva memoria historica i els seus llas;os amb el passat.
<;:om observa l'ajudant, és «un fenomen en vies d'extinció.»
Es, a més a més, un paisatge, culturalment codificar, car laplas;a de Barcelona que s'acosta a la desaparició és també
una figura metonímica de la identitat i la llengua catala
nes, contínuament sota una amenas;a d'extinció. El documental de Travis i el melodrama de Claud s'entreteixeixen
e? una narrat_iva fílmica singular que contempla les qües
t10ns de contmui"tat i transcendencia i reflecteix com unaimatge de mirall, la trama de Salamandra. Potser, 'com sem
?la suggerir l' obra amb un gir vagament existencial -i fins
1 tot, unamunia- sigui possible aconseguir la transcendencia a través del mateix procés de la creació artística, a travésde les paraules, imatges i paisatges que perduraran immor
tals o immortalitzats sota la pagina, la pantalla i l'escenari.A través de les practiques espacials de Salamandra amb
tots els paisatges que els seus personatges travessen, Benet
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iJornet, d'alguna manera, ha aconseguit �na forma de tras
cendencia, i ens ha mostrar com, a traves de la transcen
dencia, es pot donar sentit a la vida.
Al Uarg dels anys norant�, el te��re de_ Llui"sa C�nillé_ e�hibia

na evasió persistent de signes d 1dent1tat geografics � d espe
�ificitat cultural amb la creac�ó _ de pai�at�e� -ma�orment
urbans- desprovei"ts de caractenst1ques d1stmt1v�s, d una na
mralesa provisional, tenue i fugas;. �' mentre 1� cmtat de Bar
celona era ostensiblement absent d aquests paisatges urbans,
hi havia excepcions significants, moments a le� seves o�res
durant els quals podía sorgir una geografia espaoal vagament
evocativa d'aquesta ciutat mediterrania; per exemple: a l�s
vistes momentanies del mar a través de les finestres de l hab1-
tació d'hotel de Privado (1996) o el pis de La venda (1994).
Fins i tot el títol d'una de les seves primeres obres, Berna

(1991), insinuava lleugerament la presencia de Barcelona através d'una semblans;a fonetica amb la paraula «Barna». 
Cunillé funda la seva dramatúrgia en els llocs i terrenysespacials més comuns. Teoritzant una «practica del quo

tidia» Michel de Certeau percep en aquests espais urbansordinaris i mundans una manera d'anar en contra de les
jerarquies culturals que tendeixen a refors;ar les_ construc
cions de poder. El quotidia de Certeau ens o�ere1x un puntde vista de la ciutat «des de sota» que emfat1tza el valor de
la creativitat, la invenció i la imaginació com a maneres
de resistir l'autoritat i subvertir les relacions firmament es
tablerres entre alt i baix, la cultura de l'elit i la cultura
popular, la burgesia i la classe obrera. Als paisa�ges urbans
de Certeau com als de Cunillé, es porten al pnmer terme
aquelles p;actiques i aspe�tes _de la vida 9uotidiana q1;1e
habitualment ocupen els amb1ts clandestms que no sonsempre visibles des de dalt, els espais intersticials, desapercebuts i sense pretensions, indistingibles i de vegades irre
presentables. 3 

3. Vegeu Ben HIGHMORE, pag. 27.
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Amb la seva contribució a la serie de l'any passat, titulada L'acció té !loe a Barcelona, ideada i encarregada per ToniCasares a la Sala Beckett, Cunillé es va traslladar des del'an:ibit del «no-lloc» al d'algun lloc, creant un mapa queproJecta una visió particular de la ciutat de Barcelona.4�onstrui"da segons les mateixes línies estetiques mínimalistes que han definir la prolífica trajectoria teatral deCuni�lé, Barcelona, mapa d'obres en representa un momentculmrnant a la seva carrera, presentant una serie de personatg_es dels quals la relació amb l' espai urba trar;a una perspectiva :-un �apa del paisatge- de la ciutat en la qual han quedat rn _scn ts detalls que ens parlen de poder, diferencia,classe social, mort i genere sexual. 5 Des del principi al final, a través de cinc escenes Cunillé genera una representació visual de la ciutat, al-ludint-sea un i:aisatge urba poblat per llocs coneguts (i, de vegadesgrandiosos) que codifiquen l'obra de manera flagrant dins?el cont�xt d'un discurs sobre la identitat cultural que ésrnconfusiblement barceloní: la Sagrada Família, la plai;a deCatalunya, el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música,la Ramb _la, el_ MACBA, l'Estació de Franr;a. L'obra se situa,tanm�teix, ?rns d'un . :spai �n�erior menys definit, menysconsricu, d una pens10 de l Eixample, historicament unabastio de la burgesia barcelonina. Com ha observar Francesc Foguet, _l� �ensió funciona com a espai exemplar de la nociód� transic10: ocupat per un flux perpetu d'éssers transitoris,«ideal per �er��i confluir personatges d'orígens, estatus,gustos i sensib1htats». En aquest sentit, Cunillé, paradoxal�ent, ha creat dins un paisatge específic, identificable, eltipus de «no-lloc» desdiferenciat que ens hem acostumat atrobar al seu teatre. 

4. Vegeu Marc AUGÉ sobre el concepte del «no-lloc». 5 • La visió de la ciutat que propaso esta derivada de 1a meva lectura de Lawrence KNOPP, «Sexuality and Urban Space» i Sally MUNT «The Lesbian Fláneur». ' 

64 

Comenr;ant a la primera escena i continuant al_ �larg de
les escenes següents, s'escolta al fons una gr�vª.º? de �a
Boheme de Puccini, conferint a l' obra des del pnnc1p: un �ire
decadent i poc convencional. Es revela 9ue el pro_pietan de

la pensió, antigament un empleat del Liceu, s esta acrn¡tant
a la mort, i una nit, ell i la seva _dona, esper��t 1:oder passar
els pocs dies que els queden drns un espa1 mt1m d_e _tran
quil-litat, demanen, un per un, que els ��ogaters de1xm les
seves habitacions. A través dels seus dialegs, sempre per
parelles, aque�ts é�sers de�plac;ats � �ora del lloc, que entre
mesclen l'ordman amb l excentnotat de �anera sorpre
nent revelen i recorden escenes de les seves vides, a mesura
que ;l paisatge monumental de la ciutat es va de;plegan�.Entre els llogaters hi ha una dona que te una vida
modesta fent classes de frances. El seu fill és arquit�cte ,
especialitzat en el métier absurd de dissenyar xar:-frans 1 el�a
suposadament ha escrit una novel-la. L� dona te 1:na pred1-
lecció per passejar pels carrers de la cmtat de 1:it, en lloc
d' anar de dia: «Alguna nit m' aturo davant les frnestres on
hi ha llum i la persiana aixecada, i observo una estona la
gent que hi viu a dins» [13]. Els seus passejos erran;s, du
rant els quals de vegades fa una pausa per ob _servar l espec
tacle de les finestres il-luminades, són evocatms de les esce
nes descrites per Walter Benjamín als s;us escri�s (d'apres
Charles Baudelaire) sobre la figura del flaneur pansenc, que
va vagant sense presses pels carrers urb _ans, sense acabar
d'incorporar-se completall;ent a �a .i__n:1lt1tud, delect�nt-se 

com un voyeur en allo que es quottdia 1 _conte�plant l esc�
na urbana amb els ulls desinteressats, i fins 1 tot melanco
lics, d'un pintor de paisatges, o bé, el que Baudelaire ano
mena un spectateur passionné (Baudelai�e, 1986: 9�-, En una conversa amb el propietan de la pens10, la dona
explica que, quan el seu fill era jove, tenia el costum d'a
companyar-la als seus passejos urbans:

Des de molt petit ja el portava a passejar amb mi per Barce� 
lona, aleshores m'agradava retratar fabriques abandonades 1 
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so�ars buits. �ui _sap si per aquesta raó ara li fan panic els espa1s amples 1 bwrs com a tots els mals arquitectes. L'únicacosa en la qual estem d'acord tots dos des de sempre és quecada vegada que passem per davanr de la Sagrada Família ensvénen g�nes de cri�ar. [. . .] He passat temporades llargues afora, pero sempre h1 torno. I ara ja res m'estalviara la transforma_ció fir:ial, aquella que fara definitivamenr de Barcelonauna cmtat Intercanviable amb qualsevol altra capital occidental benestant i autosatisfeta [17].

Entrellas;ada amb el discurs de la dona sembla haver-hiuna reflexió metateatral de part de Cunillé, qui, com lad_�na, demostrava en un moment del passat, una predileccio_ per
_ 
retratar les mateixes fabriques abandonades i solarsbu1ts, 

_ 
1 ara dóna preferencia a una mirada que contemplaun pa1s_atge arrelat en les particularitats espacials. El con:ientan de la dona al•ludeix, a més a més, a les transformac10ns �ontemporanies que rapidament han alterat la caradel pa1satge urba barceloní, que, segons ella, han engendraruna

_ 
cer�a �ancans;� d'individualitat. S'invoca, dones, unaequivalencia entre l europeisme i la perdua d'identitat cultural, amb una actitud que sembla enyorar el passat. . , 

A la t�rcera es�e�a es revela que el propietari de la pensio possee1x una afo1;1tat pel transvestisme, una practica queva comens;ar a cultivar de manera furtiva durant els seusanys d'empleat �el Liceu quan va adquirir el costum deprovar entre bast1dors �es divers_es peces del vestuari d'opera. �a seva dona tambe ha cult1vat aquest ha.bit de transvest1sme �mb la idea que, eventualment, disfressada d'home, pug�1
, 
cobra� l� pensió del seu marit després de la sevamort. A1x1, Cun1lle confecciona una imatge de Barcelonaseg?n� la qual la zona excessiva, frenetica, excentrica i heterog�nia de la Rambla i del Liceu, una secció de la ciutat�ab1,tualment associada amb la nació de l'espectacle públic(1, d al�un� manera vagament evocador de les descripcionsde Ben1,:1-m1
_
n de les arcades parisenques, el domini preferirde la /lanerze), s'ha entremesclat amb l'ambit privar, ame-
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surat, homogeni de domesticitat urbana i burgesa que és
l'Eixample. 

A !'última escena, hi ha un moment revelador dura
_
nt el

1 ell li explica a ella que abans de treballar al Liceu,qua h · · d b 1 exercia l' ofici de cartograf urba i que avia a1u at _am a

eparació d'una guia de Barcelona. A la seva dona h regalapr 
a guia dins la qual ha fet una serie d'indicacions nu

:riques assenyalant les hores del día quan, a causa del
moviment del sol, els carrers de la ciutat es quedin enfos
cats per l'ombra. «És com un gran mapa d'ombres» [61],
ella declara . Aquest mapa d' ombres, d'1;1na �ane�a �eta
textual tras;a un retrat visual d'una mirada mtngant de
la ciuta� que ens recorda aquell punt de vista «des de sota»
de Certeau . Els indicadors d'identitat -sexual, cultural, so
cial- ja no són blancs i negres, sinó, enfosquits per les obres
creades pel moviment del sol. , . En aquest mapa d'ombres, com a  1 escnptura �e Cer�eau'. 

Cunillé ha fet un gest que reformula les jerarqmes socia�s 1culturals tal com emergeixen sobre el gran mapa de la cm
tat oferint una mirada alternativa que subratlla la creativi
tat'i la imaginació. Amb el retrat de la parella transvestida
dins el món quotidia de l'Eixample, a més a més d'una pro
cessió de personatges dels quals les identitats també són 
lluny de ser fixes, ha exercit una �irada urbana a tr�v�s del
prisma d'una subjectivit�t en 1;1-ov�me?t constan�,.a1x1 des

,


fent les codificacions soC1als d alt 1 ba1x, mascuh 1 femem,
centre i marge -codificacions que, historicament han estat 
inscrites dins la geografía de la ciutat-. Sall� Munt ha t�o
ritzat la possibilitat d'un <<f/áneur lesbia», «lhure de restn�
cions culturals i capas; de vagar pels carrers com vulgm»
(Sally Munt, 1995: 117). Els personatg

_
e� ?e Cunillé, de ma

nera semblant, ens proporcionen una v1s10 de Barcelona que
desfa les definicions «heteropatriarcals», revelant aquells
espais misteriosos i amagats que existeixen dins l' esfera del
quotidia. 

Els paisatges del quotidia de Cunillé, com els pa1s�tges
cinema.tics de Benet i Jornet, ens transporten a un umvers
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literariteatral on la identitat i la imatge de la ciutat sempre 
són elusives i enigma.tiques. 

BIBLIOGRAFIA 

AUGÉ, Marc (1995). Non-Places: Introduction to an Anthropology of
Supermodernity. Trad. John Howe. Nova York: Verso. 

BAUDELAIRE, Charles (1986). The Painter of Modern LifeandOther
Essays. Nova York i Londres: Da Capo. 

BAUDRILLARD,Jean (1997). América. Trad.JoaquínJorda. Bar
celona: Anagrama. 

BELL, David I VALENTINE, Gill (1995). Mapping Desire: Geogra
phies o/Sexualities. Londres: Routledge. 

BENET I ]ORNET, Josep M. (2000). Olors. Proleg de Josep M. 
Benet i Jornet i Enrie Gallén. Barcelona: Proa / Teatre Na
cional de Catalunya. 

-(2003). L'habitació del nen (Les tretze de la nit). Proleg de Mi
guel M. Gibert. Barcelona: Edicions 62. 

-(2004). Salamandra. Barcelona: Manuscrit inedit.
BENJAMIN, Walter (2002). The Arcades Project. Trad. Howard

Eiland i Kevin McLaughlin. Cambridge: Belknap P (Har
vard University Press ). 

CUNILLÉ, Llui·sa (2004). Barcelona, mapa d'ombres. Barcelona: 
RE&MA 12 / L'Obrador de la Sala Beckett. Pag. 7-66. 

-(1994). Berna. (Amb Home Perplex per Raimon Avila, Patates
per Francesc Pereira i La Trobada per Josep Pere Peyró). Bar
celona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Bi
blioteca Teatral, 83. 

-(1997). Privado. Escena, vol. 37, pag. 28-41. 
-(1999). La venda. Tarragona: Arola. Teatre Contemporani, 3. 
CERTEAU, Michel de (2002). The Practice of Everyday Lije. Trad. 

Steve Rendall. Berkeley: U niversity of California Press. 
CHAUDURI, Una (1997). Staging Place: The Geography of Modern

Drama. Ann Arbor: University of Michigan Press. 
FELDMAN, Sharon G. (2002). «Catalunya Invisible: Contempo

rary Theatre in Barcelona». Barcelona: Ed. Brad Epps. Apar
tar especial de Arizona journal of Hispanic Cultural Stt1dies,
vol. 6, pag. 269-87. 

FUCHS, Elinor I CHAUDHURI, Una (2002). «lntroduction: Land/ 

68 

/Th nd the New Spatial Paradigm». Dins: Landl
Scape eater a . d A A 
Scape!Theater. Elinor _Fu�hs i Una C�audhun, e . nn r-

bor: University ofM1ch1gan Pres�. Pag. 1-7. . 
J l., (200l) La ciutat mterrompuda. Barcelona. La 

GUILLAM0N' u ia 

Magrana.
B (2002) Everyday Lije and Cultural Theory: An

HIGHM0RE, en 
lntroduction. Nova York: Routl�dge. . 

KN0PP, Lawrence (1995). «Sexuahty _and Ur�an S�ace. f F6�
mework for Analysis». Dins: Bell 1 Valentm�. Pag. 1 ?-

MuNT, Sally (1995). «The Lesbian Flaneur». Dms: BELL 1 VA-

LENTINE. Pag. 114-25. . . d 1
H ld (1986) Qui a casa torna. Barcelona: Ed1oon¡; e 

PINTER, aro . 
Mali. 

M , (l9S3) «La salamandra». Dins: Tots els con-
R0D0REDA, erce . ' 

tes. Barcelona: Edicions 62. Pag. 237-43. 

69 



El teatre i l' art visual de J oan Brossa

John London 
U niversitat de Londres 

El poeta catalánJoan Brossa, de 79 años, murió ayer en Bar
celona tras la caída accidental que sufrió el lunes y que le cau
só graves lesiones. Brossa [. .. ] fue conocido por sus poemas 
visuales. 

Així va anunciar ABC la mort de Brossa (31-XII-1998, 
pag. 8). Cal notar que al primer esment de la notícia en 
aquest número del diari, acompanyat per una fotografia del 
poeta, la reputació de Brossa és la d'artista visual. Aixo con
firma el que va escriure Jordi Coca més d'un any abans, 
quan Brossa va contribuir al pavelló espanyol de la Biennal 
de Venecia. Malgrat una «consagració internacional a Ve
necia», Coca va insistir que el poeta continuava «sent poc 
llegit, gens representat i, en certa manera, encara se'l veu al 
marge dels corrents fonamentals de la literatura catalana 
moderna» (Coca, 1997). 

L'obra visual de Brossa triomfava sobre la seva obra lite
raria. Tanmateix, no fou sempre així. L'any 1986, Victoria 
Combalía, la crítica d' art i futura comissaria de la gran 
exposició de Brossa al Centro de Arte Reina Sofía, va sug
gerir que el reconeixement de Brossa com a poeta i autor 
teatral havia eclipsat l' obra visual, una obra que quedava, 
segons ella, «poco conocida» ( «Poesía cotidiana». El País: en 
cartel, 24-X-1986, pag. 15). ¿Es pot argüir, per tant, que 
als últims vint anys, els poemes objecte i les instal-lacions 
s'han convertit en l' aspecte més conegut de l' obra brossiana? 
Potser l'escriptor que tenia fama de «críptic» l'any 1974 
(Gloria Bordons, «Tot recordant Joan Brossa». Avui: cultu-
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ra,_ 7-I-1999, pag. 2-3 [pag. 2]) hagués aconseguit el recone1xement popular, com alguns han argumentat, en detriment de 1' obra escrita (Carles Hac Mor, «Brossa, sí; santJoan Brossa, no». Avui: cultura, 7-I-1999, pag. 7)? 1 Per descomptat hi ha en aquests comentaris, més enllad'una representació objectiva dels fets, un cert debat entreespecialistes o brossianofils que s'estimen més un genere q_1:e 1:alt�e, i que volen demostrar una determinada percepc10 pub_lica p:r promocionar el seu camp. Pero pel que fa a 1� poesrn esce�uca, hem de preguntar-nos com la imatged un Brossa visual ha deixat el seu teatre en una situació fins i tot als Pai·sos Catalans, molt més allunyada del públi�que qualsev�l noció de cultura literaria o elitista poguéshaver crear. Es una situació que no sembla tenir res a veureamb la qualitat de les posades en escena del postfranquisme.2 El m_untatge de 1976, que portava el títol Quiriquibú,e,s va �0;1�1derar «una ventada d'aire frese per al teatre catala» (Vila 1 Folch, 1976: 57), pero encara el 1992, quan Hermann Bonnín va dirigir El sarau, calia subratllar la vigenciateatral de l' autor: «El público y la crítica han reconocidoque Brossa era viable en el escenario» (Jordi Coca, «Brossa >�.�l Observa�or, 4-X-1992, pag. 16). I fins i tot després de la 1�aufuraci� de l'Espai Escenic Joan Brossa, el 1997, el crític d El Pats va declarar: «Hace falta más Brossa ese Brossa que �e?i�ra ser y� (y desde hace tanto) un dra�aturgo depre�t1g10 rnternac10nal» (Pablo Ley, «Quién ríe el último ríe me1or». El País, 16-IV-1999, pag. 54).3 Per aixo, no és sorprenent tornar a llegir el mateix tapie periodístic al comen-

1. Fer a una visió més matisada de la percepció pública de Brossafins l'any 1994, vegeu COCA, 1994. 2. Fer a una interpretació de la recepció de la poesia escenica de�ross,a ?urant el franquisme, evidenrment molt diferenr per motius 1deolog1cs, vegeu COCA, 1985: 135-144 i lüNDON, 2003. ·· 3 • Fer a l  'Espai Escenic J oan Brossa vegeu 1 'opuscle editar per commemorar els seus primees cinc anys, CARRERAS-MOYSI.
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c;ament del segle XXI, el qu: diu que l'_obr� vis�al �e} poeta«és la que li atorga una ma1or popul�ntat 1 pro1eccio mter�
cional en els últims anys» (Melc10n Mateu, «Formes 1�:mes brossians». Avui: cultura, 1-XI-2001, pag. VIII). Els defensors del teatre brossia tenen raó quan lamenten

la manca de muntatges. El 2002 el nombre de les pec�strenades no arribava al vint-i-cinc per cent de la poes1a es
cenica editada i hem d'emfasitzar les limitacions de leses ' . / . d 1posades en escena que s han reahtzat: nomes_ a partir e 1976 passa de tres el número de representac10ns de cada

muntatge i és només a partir del 1999 qu: un munratqe esrepresenta més de vint vegades al mate1x teatre (Planas,2002: 384-390). La relativa manca d'interes en muntar lapoesía escenica durant el franquis�e pot expl�car per que lesobres són cada vegada més curtes 1, als anys se1xanta, trob�mmés obres que tenen un sol acte (podem pensar en els muitiples fregolismes). Segons la versió oficial, el cercle de creació teatral que va comenc;ar l' any 1944 es va t��car �' ª?Y1966 quan Brossa va abandonar la seva produccio escenica davant l' escassedat de representacions produ'ides (Bordons,1988: 91, 106; Coca, 1971: 149). Per la seva banda, el poeta acostumava a declarar la seva hostilitat respecte al teatreactual de Barcelona. Quan li preguntaven per que no anava al teatre responia: «Continuo dient que m' agrada tant que no hi vaig» (Coca, 1992: 23).4 La seva crítica de N�/ria Espert era ferotge (Minguet 2003: 190). La separac1? �ntrel' autor de més de tres-centes de les obres reatrals 1:1-es mt�ressants de la postguerra catalana (sinó espanyola) 1 la reahtat teatral semblava definitiva. I tanmateix, seria un error insistir en la idea d'un Brossa desconnectat del teatre després de l'any 1966, i més descon�nectat encara quan la seva obra visual comenc;ava a donar-huna reputació internacional als anys vuitanta. �on: ve�rem,el ceatre esta present durant rota la carrera de 1 artista 1, per

4. Vegeu també un comentari sembant a RAGUÉ-ARIAS, 1980.
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aixo, en cota la seva creació. Si Brossa anomenava poesia tot
el que feia, podem rebatejar-la (que Brossa em perdoni la
metafora religiosa) performance.

LOMNIPRESENCIA DEL TEATRE 

De fet, el que revela una analisi de la vida de Brossa és la
i�portancia del teatre a cada etapa, i el paper més secunda
n de l'art visual. El primer poema objecte ( «Escor�a») és de
1?43, pero Brossa declarava haver comen�at a fer poesía
visual d:s.del 1954 (Coca, 1971: 138). En canvi, les pseu
domemones del poeta ens donen tot un rerefons aucentica
ment teatral, comen�ant al si de la família. La gran afició del
seu pare era fer de tramoista i un any, per Reís, va regalar

al seu fill un teatret de Seix & Barral. Un onde actuava en

comedies i sarsueles com a aficionar. Mentrestant Brossa
va aconseguir anar sol a un espectacle de jocs de mans i 
amb un cosí, actuava com a mag. Durant la Guerra Civil v�
actuar a diversos llocs, vestit de xines, amb el nom de Wu
(Permany er, 1999: 12, 14, 17, 31, 61). Encara que transcri
tes de conv�rses a�b Brossa, les memories, sobretot quan
tracten de 1 home (1 no del poeta-artista de la postguerra),
barregen percepcions artístiques amb descripcions altament
teatrals: �l cosí del _seu pare, Anton Brossa, que feia pets
mentre dmava; les visites al Tibidabo; i la visió dels espetecs

de les bombes durant la guerra, que va fer-li el mateix efec
te que la nit del solstici d'estiu (Permany er, 1999: 15-16,
22, 34, 48). 

No és gens difícil percebre la primera activitat literaria
de Brossa, la poesía en vers, com una forma de teatre i una
contemplació del fet teatral. Els Romancets del Dragolí(1948)

�ontene� referencies als artistes Joan Pon�, Modest Cuixart
1 Joa_n Miró, pero la forma metrica juga amb el seus orígens 

mus1cals, particularment quan es tracta de temes com un
prestidigitador ( «La dansa de l' ou» ), la magia ( «J oc amb
cartes molt bonic») i el carnaval («Carnaval»). Hi són petits
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discursos i curts dialegs. «El gran Fregoli» és una descripció

concisa de la tecnica del mestre:
Als bastidors del teatre 
Un barber un sastre crida.
Els vestits i les perruques,
Fregoli per capita. 

(Brossa, 1986: 56)
(El reatre també ocupa un lloc esse:1c�al dins el primer 

ió cinematografic de Brossa, Foc al cantzr [1948] [Brossa,
��01: 357]_) Em va fer joan Brossa (1950) esta ple d'acc,ions 

representades i de happenings avant la lettre. Al�uns poerr:es 

encen amb un dialeg ( «I:esmorzar», «Els dmers», «Piescom • · d, 11 i colls») i al tres s' assemblen a l' escenan on tm ra oc una
representació :

AQUÍ Hl HA UNA PARET 

A la qual hi ha una porta. 
La porta dóna al menjador.
Al mig hi ha una taula. 
Damunt la taula, una capsa d'escuradents.
Heus aquí un paraigua. (Brossa, 1990: 39)

Aquest estil sera progressivament més teatral als versos 

brosssians (vegeu per exemple, «Poema per a representar»
de l'any 1960; Brossa, 1977: 263), pero hi ha també �n alt.:e

ti pus d'acostament al fet teatral als llib�e� de _J?oesia, mes
enlla de la descripció. Es tracta de la part1opac10 del lector,
de l'intent de fer-lo explícitament actiu. Pot pr_e1;1dre la for
ma d'unes instruccions per preparar un apentm (Brossa,
1988: 150) o d'una invitació a fer (no die escriure) poemes 

per apreciar la vida:
POEMA 

A tu, qui 
siguis, t'invito

75 



a trobar les coses amb 
la transcendental bellesa 
com jo les trobo, i tindra'.s el 
poema. 

(Brossa, 1977: 585)

tangMleirant la plaraula FREGOLI [sic] escrita en blanc en un recnegre, e veurem al so t d º . . h º 

19806· 257) s · 

s re, mgmt- 1 la vista (Brossa . . _ovmt som nosaltres els qui hem de crear l l . 'ga�tntre }e� imatges (el poeta no els fa) i trobar-hi el s::ti!1;
�rossa '!�: ::v�n;:::i:�::t: �e�;�;��� preoc�padció teatral d�
s1a escenica Trobe aver a an onat la poe
pallasso ex ·r m p�emes com «Clown trist», al qual un
1998· 289{ 1� per_9t· fa sempre el mateix número (Brossa 
Entre. els úl�i:Usorac10 ate�a�argaridaXirgu» (Brossa, 1994)�
bé aquest dialeg ��=�

s

<:;:�1JI:>�f
es teatrals i jocs, pero tam-

(1957) 
PROMES: Mira, la Huna! 
PROM

l
ESA: Oh, quina sensibilitat! Amor tens set v1ºd 

com e s gats. 
, es 

(1996) 
MULLER: Mira, la Huna. 
MARIT· Call · 

l , Q · . a, x1mp e. umes coses que dius' I el
encara per rentar! 

• coss1,

(Brossa, 1997: 60)6

5. Per a estudis de la poesia d 
ta teatral, vegeu CIRICI-PELLIC:; 

v
��72� 

tossa des d'un pum de vis-

DONS, 1988: 178-82. 
' ' RRY, 1977: 28-29; BüR-

' 6. L'envelliment abrupte i ra "d fc . , 
tecnica utilitzada al teatre fut . p1 ;n or�a conetsa es un eco d'una 

i Emilio Settimelli per exem ut�� �ssat�smo (1_915) de Bruno Corra

41-42)- i, més tare! a The L 
p e  �rmett1,_Sett1melli i Corra, Í921: 

(Wilder, 1931: 3-30). 
ong Christmas Dznner de Thornton Wilder 
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Brossa inclou «Nou situacions dramatiques» al mateix
Uibre (La clau a la boca), que comencen amb «Venjarn;;a», i,
passant per temes suculents com «Imprudencia» i «Crim
involuntari», acaba amb «Odi de famílies» (Brossa, 1997:
70). És com si Brossa, aparentment allunyat de l'activitat
escenica, estigués intentant tornar a la seva etapa anterior
mitjarn;;ant un llibre de poesía, fins i tot suggerint propostes
que, al seu entendre, no es realitzarien. Un poema postum
explica un possible motiu: «La cantautora no canta, només /
obre i tanca la boca tot procurant / de seguir el més fidelment
possible / allo enregistrat» (Brossa i Madoz, 2003: 33). El
poeta no pot actuar ni veure els seus textos representats i
queda, en canvi, sense paraules vives. 

Pero l' allunyament brossia del teatre era només aparent,
perque el poeta, malgrat les seves declaracions afirmant el 
contrari, continuava anant a certs espectacles, sobretot ho
literaris. Com es poden explicar, si no, textos com l'home
natge al music-hall Belle Époque, l'any 1993 (Brossa, 1995:
193-194) i l' «Intermedi», dedicar a Pep Bou (Brossa, 1998: 
315)? A més a més, s'ha de corregir la noció d'un Brossa 

teatralment inactiu després de 1966. L'últim volum de la 

poesía escenica conté Accions Musicals de 1967, 1968, 1976,
1977 i 1978 (Brossa, 19836: 299-326). Brossa escriu Gran

sessi6 de magia el 1981 per a Hausson (Brossa, 1991) i el 1996
es va estrenar Poemancia, una altra obra composta per al ma-
teix il -lusionista. 7 

Aquesta continuació del teatre a la vida i la poesía de
Brossa ens dóna la pista per reconsiderar la creació visual
teatralment i la poesía escenica artísticament.

7. Per a al tres obres brossianes del postfranquisme, vegeu PLANAS,

2002: 24-25. 

77 



ELTEATRE A L'ART 

Se sap prou bé que Brossa va afirmar que en els anys cin
quanta (és a dir després dels inicis de Dau al S et) la preocu
pació essencial del seu teatre era «buscar la quarta dimensió 
del poema», pero sovint no s'esmenta en que consisteix 
aquesta dimensió: «el moviment» (Coca, 1971: 69). D'una 
forma analoga, i seguint una cronologia lógica, podem 
argüir que, sobretot després de la composició de la major 
part de la poesia escenica, la poesia visual il -lustra temes tea
trals amb l' ajut de moviments; moviments ja fets quan es 
tracta de Satanel-la (1968), en una suite d'imatges que 
juguen amb el nom de Fregoli i el concepte del teló (Guer
rero, 2001: 13 3) o la pluja que ja ha plogut damunt el llibre 
eponim (1973; Fig. 1). Algunes instal-lacions, com l'Atrez
zo peral Tenorio (1994; Fig. 2) estan esperant moviments, en 
aquest cas l'acció de l'obra de Zorrilla.8 Enmig d'aquests dos 
extrems es troben les obres a les quals els moviments s' estan 

Figura l. Pluja. 

8. Val la pena comparar aquesta obra amb !'atrezzo escrit «per al
melodrama que escriuria el pintor Argimon» (Brossa, 1987: 107). 
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Figura 2. Atrezzo per al Tenorio a menjador del Palau de la Virreina, amb

el retrat del Virrei. 
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r�alitza?t. Si mirem el Poema visual de 1969 (Fig. 3) i Trapeztstes (Fig. 4) veiem gue la teatralitat dels dos actes d'espectacles populars esta directament lligada al text escrit: a les v:ocals que es revelen com la dona amagada i gue donen sent1t a mots, i, al mateix temps, la veu a l'esdeveniment de la

_:j,,_.,_,, __ 
Figura 3. Poema visual.
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· era obra · i a les paraules periodístiques que parlen depnm ' , b' . ·¿ l' . pactes polítics i, per aixo, fan patent 1 acro acia 1 eo og1ca

de l'epoca de composició de la segona obra (1982)_. U na a_ltra 

ada estem observant el teatre d'un autor que Jª quas1 no veg 
·, 1· 1 b,escriu peces teatrals . La representac10, com exp ica mo t e

Figura 4. Trapezistes. 
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Lectura (1984; Fig. 5) prové de l'acte de mirar i llegir. El 
poema inicial d'E/ saltamartí(l963) ho diu explícitament: 
els versos són «com / una partitura» i «el lector del poema/ 
és un executant» (Brossa 1977: 647).9

Som, per tant, actors i espectadors a la vegada, o potser, 
perpetradors i víctimes. Hem d'escoltar les bestieses, pero 
llegim també els diaris que en fan una part (Parasit, 1994; 
Fig. 6). Quan hem de seure no és gens dar on (La conforma-

Figura 5. Lectura.

ció del cap, 1994; Fig. 7), o si estero ajudant, actuant de bot
xí o de reu (/nstal-lació, 1986; Fig. 8). I, durant la primera 
Guerra del Golf, el 1991, ¿ hem de fugir d 'una nova mena de 
performance postsurrealista o de participar-hi, tocant una 
música violenta (/ntermedi: Fig. 9)? 10 

Aquestes imatges són clarament teatrals: constitueixen 
una forma de representació que ha de tenir lloc (mentalment 

9. Per a una interpretació interessant pero una mica abstracta de l' o
bra brossiana des d'aquest punt de vista, vegeu MOLINA, 1992: 22-24. 

10. Die «postsurrealista» a causa de les paraules d'André Breton al
segon manifest del Surrealisme (1930): «L'acte surréaliste le plus sim

ple consiste, revolvers aux poings, a descendre dans la rue et a tirer au 
hasard, tant qu'on peut, dans la foule» (Breton, 1988: 782-783). 
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Figura 6. Parasit. 
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Figura 7. la conformació del cap. Figura 9. lntermedi. 

Figura 8. lnstal-lació. Figura 10. Bina morca. 
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almenys) per fer comprensible el potencial semantic de l' o
bra. Pero podem dir el mateix dels poemes-objecte que no tenen cap tema teatral. Pensem en el que va dir Brossa de lapoesia visual: la va definir com «la recerca d'un nou terrenyentre allo visual i allo semantic» (Brossa, 1987: 200). L'espectador ha de construir per tant, el pont, no només creuarlo. L'Eina morta (1987; Fig. 10) ja no pot tallar i no tindria 

sentit jugar amb un Dau rodó (1969; Fig. 11). Són objectes inútils, i, per consegüent, corresponen a l'atac contra la utilitat fet per André Breton al primer manifest del Surrealisme(Breton, 1988: 316). Pero van més enlla del surrealisme ipotser també de l'autodefinició brossiana de «neosurrealista» (Coca, 1971: 32).ll Segurament hi ha un risc d'empobrir
aquests objectes si els associem exclusivament als ready
mades de Marce! Duchamp. Com el crític Robert Lubar ex-

- -

·• . ' 

• 
/ 

• 

•• 

Figura 11. Dau rodó. 

11. Peter Bürger analitza, d'una manera reveladora, els poemes
objecte, destaca la seva inutilitat, pero pensa que el capgirament ironié 
de l'attente surrealista ( no hi descobrim el nostre propi desig) fa de Bros
sa un «authentischer Surrealist» (Bürger, 1996: 31). Per a una analisi 
de Brossa des del pune de vista surrealista, vegeu BoRDONS, 1988: 
107-156; BoRDONS, 2001. Maria Llui'sa Borras estudia el context
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·ncent les creacions brossianes. d' na manera conv1 , b plica, u . promís social absent de les o res·quen sovmt un com . 1 cornuni Lubar 2003: 119)_12 Podem afeg1r que e , nos-
de Duchamp ( . ' lícit és obligatori per deconstruir els
tre �

aper d;��: ::Cktat desenvolupada. Hem d'imaginar

pro u��:s· tallar amb les tisores o jugar amb el dau. La pos
lt�s ��c . fu.Hes és tan necessaria com entendre que 

s1b1htat de tocar les, . 1967· Fig 12) El somriure es trans-
no són fulls (Burocracia, , · · 

Figura 12. Burocracia.

. ' b visual de Brossa ( descriu influencies i
nacional i internao?nal de

afi

l o ra 
el surrealisme fou «un dels pares

coincidencies artísnques); irma que 

deJoanBrossa» (Borr�, 2oo3: l06). 
'd l'obra brossiana des d'una

12. En canvi, Ennc Balaguer cons1 era 

perspectiva postduchampiana (Balaguer, 2003). 
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Figura 13. Frac. 

forma e� un r��re perill?s, només quan pensem en aquellaquar;� d1mens10, el mov1ment (Froc, 1988; Fig. 13). 
. L 1mpa�te teatral deriva de la juxtaposició de diversosº?Jec�es º. 1matges: la mascara i un llibre; metralladores, cad1res i/anstols; fulles i �n clip. Demostrant un sentit punxant � ��mor performatm, Brossa va suggerir una altra juxtapos1eio per a la seva gran exposició retrospectiva al Centrode Arte Reina Sofía: una parella de monges que passarienP�� les sales ,ca�a �ues hores a fi de destacar l'origen -encaravisibl�::- de l ed1fici (London, 1992). (Dissortadament aquesta acc10 no es va realitzar.) 

LART AL TEATRE

L' acostament artístic a la poesía escenica ens dóna una varietat considerable d'opcions interpretatives.13 
. En pr�mer lloc, es pot citar l'ús d'imatges, a vegades d'artistes am1es del poeta. A Diumenge (1964) la presencia d'una

13. Pera estudis concisos del t ema, vegeu FABREGRAS 1973: 11-14; PEREJAUME, 2002. 
, 
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litografia de Tapies (no s'indica quina), provoca agues� c�
mentari de la Muller: «Les muntanyes m agraden ben dibm
xades. Ara els pintors desconeixen l'ofici» (Brossa, 1983a: 
42). Els altres personatges, l'Amic i el Marit, es demane� per 
que la Gioconda «somriu d'aque�la ma?era». L�s possib!es 
respostes -«perque estava encinta 1 nomes ho sabia ella»- i la 
idea que podría ser «un home disfressat» (_Brossa, 1983a:_ 38)
ens porten al territori duchampia de la �10conda amb bigo
tis. Pero Diumenge és també un altre tipus de debat sobre 
J'art. El color no prové de l'escenografia -la sala és «blanca» 
(Brossa, 1983a: 31)- sinó dels medicaments dels �on:ies. 
L'Amic pren pastilles blaves per al fetge i en té t8:111be algu
nes de verdes. El Marit li ofereix després una pastilla «de les 
grogues» (Brossa, 1983a: 40, 42, 47). El Marit es neg� a 
ballar amb la seva dona, perque troba el color de la vida 
a casa. I quan els tramoistes retiren els mobles i desmunteíl 
la decoració al final, l' escena buida ens recorda el comern;a
ment de l' obra i l'il-lusió que són l'art i la representació tea
tral. Mentrestant, els colors s'han consumit. 

En una obra molt més complicada, Els quatre elements
(1947-1964), que porta el subtítol Opereta sense música, les 
imatges de Miró tenen un paper actiu. El teló _del primer
acte deu ser pintat per Miró en l'estil de les «prntures sal
vatges» (Brossa, 1983a: 157) i els figurins del mateix artis
ta -del Gos, del Xai i del Cavall- apareixen al segon acte. 
Probablement són referencies als quadres dels anys 1923-
1925, a Yerra llaurada, per exemple i al Carnaval de l'Arle
quí. En aquella epoca Miró volia aconseguir l' essencia de la 
naturalesa mitjanc;ant la imaginació (Penrose, 1985: 34-
36). Pel que fa a l'obsessió generica de Bros�a, és interessa�t 
notar que Miró freqüentava poetes per arribar a la poesia, 
més enlla de la plasticitat (Miró, 1938: 27). 14 El nom de 

14. Pera una analis i detallada dels ll igams entre Miró i escriptors, 
i els orígens lit eraris de molrs quadres (p er exempl e, la influenc ia d'A
poll inaire sobre Yerra llaurada) vegeu GREEN, 1993. 
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Mir� torna al quart acre -una dona ho diu, interpretant els�ov1ments dels llavis d'un home-, pero algunes ombres xmeses projectades fora de l'escenari -«un cavall», «un gos>>-podrien ser d'un quadre seu (Brossa, 1983a : 167). L' obra conté dialegs superficialment incoherents i les frases pseudoproverbials adorades per Brossa («Un jardí damunt l'a�gua no és pas una fantasia»; Brossa, 1983a: 166).Ta��ateix, la co?erencia prové de la constant percepcióartist1ca de la realttat: des de les declaracions -«Algú o altrees posa careta blanca» (Brossa, 1983a: 160)- fins a la funcióde l'il-lusionista al tercer acre i l'última pregunta de l' obra,seg�ns abans de la fi, «¿no has deixat de notar l'aspecte decortina que té la pluja?» (Brossa, 1983a: 167). Tot és transformació, tot sembla incomprensible, pero al final de cada acre l'al-lusió oberta a un dels elements ens situa a l'essencia com ha de passar amb els quadres de Miró. 15 (El contrari d' a�quest enriquiment artístic és la crítica brossiana. A ViatgesBarcarola [ 1964], es precisa al comen�ament el to de l' escenografia: «Seients moderns i de mal gust» [Brossa, 1980a: 319].)yna ve�ada almenys, Brossa va comparar el seu teatre ala pintura, i ho va fer referint-se a un pintor també conegurp�ls
_ s:us colors intensius:«El meu teatre ha d'ésser desguarnir i ;ntens, com un quadre de Chirico [sic]» (Roig, 1975:18). Es, potser, t:_na :eferencia als quadres famosos dels anys1�14-1915, autem1es decorats per a obres gairebé lliuresd esse:s humans. I trobem la mateixa claredat logica (i desguarnida) al «fans gris» (Brossa, 1980a: 229) d'una escenad'El temps escenic (1963) amb dues velles i una vídua recent iel més banal �<Jr:ns de cofor caqui» (Brossa, 1980a: 152) per a:ª �:sfi

_lada militar de l El Saltamartí(l962). Més concentrares l
_ ultim acre sencer d' El sabater (195 7): « Teló vermell. pausa.Batxa un teló gris. P au!ª· Baixa un teló negre. Pausa. CORTINA»(B�ossa, 1�75_: 214). Es un resum elíptic de la vida, l'esperan�a 1 el pessim1sme dels acres precedents, i la seva conclusró.
15. Pera altres peces que se-serveixen d'imatges mironianes vegeuBROSSA, 1978: 385-386; BROSSA, 19836: 62-67.
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El cromatisme dels vestits té sovint la mateixa logica . A
Pi de nocturn (1947-1964), tots els personatges van vestits de
dol, exceptuant elJove alt que duu camisa blanca, p�n�alons 

clars i espardenyes i fuig del Capella castrense que lt dispara 

rafegues de bales amb un fusell metrallador. Cer�a pure�a �esalva (Brossa, 1983a: 121). En un Striptease un Jove «vestlt
de negre» marca amb aspes negres la boca, les orelles, el sexe
i el cul d'unastripteasista blanca (Brossa, 19836: 276), sense
dubte una al-lusió a la censura franquista. L'últim striptease 
esdevé un joc de colors més important que l'erotisme

_ �
e

l'strip, puix que la dona es muda de roba � «E� treu 1�, �1qa 

blanca i se'n posa una de verda») enlloc d arribar a 1 ultima
etapa directament (Brossa, 19836: 280). D'una ma�era_sem
blant una analisi dels colors de fons de les escenes d Strzptease 
i teat�e irregular no sempre revela una correspondencia di-
recta entre colors i conceptes (Vallverdú, 1996: 94).

Tret de les imatges, objectes i colors presents, un altre
element visual que cal destacar a la poesía escenica, sobretot
al teatre sense dialeg, són els textos que els espectadors han
de llegir. Moltes vegades indiquen, el final

_ 
de l'

_espect�cle,
com els mots escrits a l'esquena d una strtpteaststa «e EST
FINI» (Brossa, 19836: 267) o el mot «FI» (a les Accions espec� 
tac/e) pintar a la paret, escrit al paper o en una carta: el re1
d'oros (Brossa, 1978: 401-402, 405). Un esgrimidor escriu
un número en una pissarra que pot ser un número de telefon
o de rifa (Brossa, 1978: 360-361). A l'acció que constitueix,
paradoxalment, la pe�a més textual de rota la poesia esceni
ca, el públic entra a tres habitacion�. A la seg?nª: ,un h��e
llegeix la relació de l'escena de la primera hab1ta�10 I, a 1 u�
tima, els espectadors troben el text complet de 1 obra es�rit
a maquina (Brossa, 1978: 361). Entesa aqu�sta texrualitat
brossiana, sembla perfecta la lectura dramat1tzada que Pere
Portabella va dirigir l'any 2003, de Sol amb cara: les paraules 

de Brossa apareixien en negre damunt una.Pantalla blanca
mentre una actriu vestida de blanc les lleg1a. Les paraules,
abans que tot, són coses (Begoña Barrena, «Teatro: ,Brossa_ 
viu». El País, 2-III-2003, pag. 40). (I si tora aquesta emfas1
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e?- el que es veu sembla exagerada -¿quina obra teatral no és 
visual?, es podria argüir- només hem de remarcar la relati
va manca de precisió quan es tracta d' al tres aspectes de la 
posada en escena. Brossa no es preocupa tant de dades tem
porals estrictes ni del so de les obres.)16 

La lectura necessaria per a la representació de certes 
obres ha de recordar-nos el paper actiu del lector de versos 
-1' «executant» (Brossa 1977: 647) del poema- i també els
nexes que hem de crear entre objecte/imatge i sentit (i de 
veg�d�s t�t;1bé tí�ol)_ a F obra visual. En aquest context, la
part1e1pac10 del pubhc es totalment coherent, i un desenvo
lup�?1ent �enys violent i més intel-lectual de la gran inno
vacio futunsta segons la qual el públic pot ser l' actor més 
rellevant (Go�don, 1990: 352, 356). Al Postteatre un espec
tador ha de dir als seus companys on anar perque li ho ha 
contat una actriu, el públic ha de completar una acció espec
tacle �e 1� qual, sap només on tindra lloc, o els espectadors
con�t1tue1xen l espectacle, menjant un gibrell de patates 
freg1des (Brossa, 1978: 409, 384, 393). La versió més radi
cal _de �a idea apareix a Fet: «Penseu en una de les coses que més
us 1?-d1gna, o en l' emoció que més pertorba el vostre orgull i 
reahtzeu l'acció corresponent» (Brossa, 1978: 392).17 

' 

, Els textos dialogats no arriben a aquests extrems, pero 
s?n _Pl�ns de, refe�encies que ens expliquen que el teatre té
hm1ts 1 que es :facil destrossar la seva il-lusió: 

16. Planas subratlla molt bé aguest punt respecte al Postteatre i les

N_ormes_ de mascarada (Planas, 2002: 38, 118). En aguest context és sig
nifkatm contrastar Brossa amb un dramaturg com Samuel Beckett 
gu�, sobretot a !'última etapa de la seva creació dramatica, precisava
sovrnt el nombre de segons de les pauses i les accions i creava un pai
satge sonor detallar. 

1 7 • Compareu aquestes idees amb !'actitud de Fernando Arrabal, un 
altre dramaturg

, 
av�ntguardista i antifranguista de la postguerra espa

nyola gue tambe llu1ta contra el dogmatisme i a favor de la creació: «Jai
me gue chague spectateur interprete la piece a sa maniere. En faisant cela 
il devient créateur a son tour» (Chesneau i Berenguer, 1978: 38). 
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VELLA: Hi va haver una artista que es va entretenir a lligar 
amb fils negres les perruques dels músics al teló de boca. 
Imagina't en comenc;ar la representació! En un instant 
van volar rotes les perruques de l' orquestra. 

L'emplafament del rellotge (Brossa, 1983a: t.10) 

DONA: [. . .] Al meu marit, li agrada molt el teatre, és a dir, el 
teatre i el públic. No li agrada d'aplaudir enmig d'un 
acte. I tampoc no li plau de veure com els artistes surten 
a saludar. Diu que aixo trenca l'harmonia que s'ha crear 
durant l'obra i fa que veiem la trampa. Pilla, sempre hem 
d'anar-nos-en abans d'acabar les comedies. 

Elcapviolent(Brossa, 1978: 153) 

El missatge més dar es traba al final del segon acte de 
Repartiment de vida. Després d'un debat repetitiu sobre el 
futbol, un personatge declara: «Aixo! I el procés no s'acaba:, 
ara, en aquest segon acte (assenyalant el públic); en caure el teló 
continua en la vida mateixa» (Brossa, 1978: 21). La con
clusió sembla evident: hem de continuar actuant al millar 
sentit de la paraula. 

Pero quin paper hem d'interpretar? Brossa ens contesta 
en una resposta que va fer a una enquesta sobre l'art d'avant
guarda: «Entenc l'art i la literatura com un assaig de corres
pondencies i una para.bola oberta a l'inconegut» (Brossa, 
1987: 110). Hem d'explorar les correspondencies (amb més 
d'un eco baudelairia) i les para.boles després del final de l' o
bra. És per aixo que Brossa no avala només la participació 
del públic dins el teatre. La seva poesía escenica és un intent 
conscient de crear una doble metateatralitat i de fer-nos par
ticipar-hi més enlla de l' escenari i del pati de buta9ues. Es el 
mateix procediment actiu que adoptem per llegir els poe
mes, pero explícitament concebut, assistint i després d'ha
ver assistit a l'espectacle. Hem d'establir els lligams herme
neutics entre accions, imatges, lletres i frases. Arthur Terry 
va comparar el repte, parlant de la poesía en vers, amb el 
d'una «endevinalla» (Terry, 1992: 26). 

L' associació de diferents frases pot portar a l' absurd (Bor-
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dons, 2001 : 307-309) o a una desconnexió que allibera la
nostra imaginació (London, 2003). Les «correspondencies»
entre escenes o actes aparentment desunits són més facils
d' apreciar fara del teatre. Es tracta d'una tecnica que el poe
ta comparava amb «estrofes contraposades»:

Entre acte i acte no cal buscar-hi una continui'tat il-lusionis
ta. El primer planteja una historia, el segon desenvolupa una 
altra historia que no té res a veure amb la primera pero que en 
essencia pot ser-ne la continuació. El tercer és una culmina
ció que tampoc no té referencies amb els altres dos, pero tot 
plegat manté unes relacions visibles sense perdre's en termes
intermedis. 

(Coca, 1971: 76) 

Aquí l'analogia artística és útil. S'han de concebre dos
elements separats en una nova coalició: un retall de premsaamb una foto (Trapezistes); dues cadires diferents (La confor
mació del cap); la mascara i el llibre (Lectura). El sentit derivade la juxtaposició o de la superposició, del temps i de l' espai 

metaforics entre els elements. 
Al terreny teatral -on el dialeg, els personatges i el moviment compliquen les interrelacions- el precedent més conegut és 1' obra presurrealista de Breton i Philippe Soupault 

S'ilvous plaítde 1920(Breton, 1988: 107-134),pero el poe�ta catala és molt més lúcid. Brossa ens situa comicament
en un univers on la narrativa no pot ser completa. Ho diuTeresa a la primera escena del quart acte d'Objecte principal(1957): «L'altre dia van suprimir rota una escena de gran
efecte. [. . .] És de doldre que el públic no reaccioni i parli dar» (Brossa, 1975: 185). 

�a�lem dar entre els actes i al final de la representació. A
]a ht tznc un peu! (1944-1959) les histories estan connectades perque, encara si el segon acte té personatges diferentsque no apareixen al primer i al tercer acte, ell també tractadel r:torn d'una persona amada: el Fill tercer que correspona Qmmet deis altres acres. A El cap violent (1959), la tecnicaés més radical i construeix unes de les obres més reeixides de
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l' artista. U na dona, dos homes i un bomb�r actuen al primer

acte. El segon acre se sima en una sastrena de teatre 1 el ter
cer mostra una vella_ l:�rel_la. A poc ª, poc ens ad�nem que

da secció és una v1s10 d1ferent de 1 amor. El primer acte 

��mprén una carta, i és sentimental ( «Et voldria ben a p�op,
pero em salvo perque puc pensar �n. tu»); en el s�gon h1 h�

any i l'ambient és melodramat1c («Jo em die Antom.
eng fi 1 1 · ' 
[ . ..] Amb raó veig que t' estimo»). Al ma , a «tr�gic�m�-
dia» del subtítol assoleix tora la seva forc;a: el Ve�l, 1r_nm_obil,

omés ha de dir tres paraules ( «[amb enuzg] Esta be, Vicen
n ) mentre la Vella no para de parlar. L'amor s'ha transfor-ta» , d 1 a mat en silenci o en un discurs ininterromput e so e at
(Brossa, 1978: 157,167,172).

Quan l'Autor primer de La sal i el drac (1956) declara que

«la vida ha de recuperar tot allo que el teatre ha anat emma�
gatzemant als seus cofres» (Brossa

'. 
197?: 88) ente�e� ara

que no es tracta de repetir les mate1xes �ormules re�?nques,
sinó de capturar el veritable sentir de la mterpret�cio teatral
com a actor i espectador. No és més que la síntes1 de tota la
nostra relació activament artística amb 1' obra de Brossa.18 
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COMUNICACIONS 
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Dramaturgs sense tradició. 
A proposit de la «generació del Premi Sagarra» 

Enrie Gallén 
Universitat Pompeu Fabra 

A hores d' ara no hi ha cap mena de dubte que la concessió 
del primer Premi J osep M. de Sagarra a U na vella, coneguda 
olor, de]osep M. Benet iJornet, el 1963, va precedir la des
closa d'un grup d'autors teatrals que es van donar a conei
xer públicament sota !'empara de l'esmentat premi -i tam
bé d'altres- fins al final del franquisme aproximadament. 
Quins van ser els trets comuns d'aquest estol d'escriptors 
drama.tics? Fins a quin punt van arribar a funcionar com un 
grup compacte? Com van respondre davant de la tradició 
dramatica catalana? Quins referents del teatre estranger de 
postguerra, d' altra banda, els van servir com a estímul, com 
a base, o com a punt de partenc;a de la propia obra? 

D' entrada, es pot establir una nomina prou flexible i 
amplia d'autors que, amb una producció de característi
ques molt diversa, es van presentar als premis1 com a plata
forma basica -quasi l' única durant un temps- de la seva 
projecció social. Així, podem anotar J osep M. Benet i J or
net, 2 Joan Soler i Antich,3 Josep M. Muñoz Pujol,4 Jaume 

l. Vegeu CASTELLS, Joan (1975). «Els premis de teatre (1963-
1973)». Bis Marges, 4 (maig), pag. 106-116; ALOMAR, Maria Magda
lena (2005). «El Premi Bartomeu Ferra (Ciutat de Palma) de teatre». 
Dins: El teatre a Palma entre 1955 i 1970. Mallorca: Edicions Docu
menta Balear. Arbre de Mar, 18. Pag. 99-113. 

2. MARFANY, Joan Lluís (1964). «Amb Josep M. Benet». Serra
d'Or (febrer-mar<_;), pag. 66-67. RODA, Federico (1964). «Teatro. Benet 
Jornet. Premio Josep Maria de Sagarra». Destino, núm. 1392 (1-IV-
1964), pag. 62-63. 
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Melendres,5 Alexandre Ballester,6 Jordi Teixidor,7 Alfred 
Badia,8 Jordi Bergoñó, 9 en tant que guanyadors del Premi 
]osep M. de Sagarra (1963-1973). En els casos de Badia i 
Muñoz Pujol,10 abans de 1963, tots dos aportaven ja una 

. 3. Vegeu LLOPIS, Arturo (1964). «Después de la noche de los pre
m10s. Los ganadores se confiesan». Destino, núm. 1429 (26-XII-1964) 
pag. 68-69; VILAGINÉS, Carme 1 VALLVERDÚ, Francesc (1965). «El; 
premis de Santa Llúcia». Serra d'Or (gener), pag. 53-55; T'uBAU, Maria 
(1965)

_
. «AmbJoan Soler i Antich». Serrad'Or(mar�), pag. 53. NADAL,

Anton1 (1988). «Proleg». Dins: Teatre. Aquí no ha passat res. Bis commo
guts, de Joan Soler i Antich. Esplugues de Llobregat: J. Soler, ed. Pag. 
5-9. 

1· Rc::DA, Federico (1965). «Teatro. Premio para otra Antígona».
Destino, num. 1481 (25-XII-1965), pag. 45. 

5. RODA, Federico (1966). «Teatro. La Defensa índia de Melen
dres». Destino_, núm. 1534 (31-XII-1966), pag. 76; FRADAS, Rafael 
(19?7). «La mt dels premis lireraris». Serra d'Or (gener), pag. 37-42; i 
«Ja�me 1;felendres, ganador del premio teatral José María de Sagarra», 
Yorzck, num. 21 (gener), pag. 9; BENACH,Joan Anron (1970). «Premis 
Reus de Teatre». Yorick, núm. 41-42 (juliol-agost), pag. 70-71; FAULÍ, 
Josep. «Una "defensa" vella, pero interessanr». Veus i L!etres de Catalu
nya, suplemenr dominical del Diario de Barcelona, 26-X-1975; Pou
PLANA, Ramon (1971). « Yorick promociona. Jaume Melendres». Yorick 
núm. 45 (gener-febrer), pag. 17-18 i 59. 

' 

6. �ALADRIGAS, Robert (1968). «La gran nit dels premis literaris».
SerradOr(gener),pag. 50-56. 

?· RODA, Federico (1967). «Teatro. Jordi Teixidor. Premio Josep 
Mana de Sagarra 1968 por su obra Retau/e del flautista». Destino, núm. 
1_629 (21-�I-_1967), pag. 125; POUPLANA, Ramon. «Yorick promo
c10na. Jord1 Te1xidor». Yorick, núm. 41-42 (juliol-agost), pag. 62-63. 

8. BADIA, Alfred (1977). Cronica desba//estada. Barcelona: Editorial
Milla. Catalunya Teatral, 138. Amb anterioritat va publicar Una croada. 
Barcelona: Edicions 62. El Galliner, 10, 1971. 

9. FA.BREGAS, Xavier (1973). «Concessió del Premi Josep M. de
Sagarra 1973». Serra d'Or (agost), pag. 545. Dins: Teatre en viu (1973-
1976). Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
Monografies de Teatre, 30, 1990. Pag. 62-63; BROCH, .Alex (1975). 
«Por». Canigó, núm. 441 (23-VIII-1975), pag. 33. 

10. Josep M. Muñoz Pujo! havia estrenar Torna un home estrenada
per la companyia Maragall al Teatre Romea (1956), No hay ca;,úno, estre-
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part de la seva obra teatral escrit�, r�presentada, guardo°:a

da i amb un text publicar -Calpurma-1
1 per part de Badia.

En segon lloc, hi hem d'afegir els nom_s de Ramon

Gomis, 12 guanyador del PremiJoan Santamana 1970, Car

les Reig,13 guanyador del PremiJosep Ferrer de Reus 1970,

Xesc Barceló, 14 guanyador del Premi Ciutat de Granollers

1971, Rodolf Sirera,15 guanyador del mateix Premi Ciutat

de Granollers 1972, Joaquim Vila i Folch, guanyador amb

Foc somort del Premi Ponts 1972. 16 O el del mateix Joan

Colomines, 17 guanyador del Premi Joan �antamaria 1965

amb Perdona Frantz, inici d'una trajectona teatral clos_a el

1974. 
En tercer lloc, hem de comprar també amb una colla

d'autors no guardonats, pero que van participar en diversos

concursos teatrals. Així, dones, esmentem els noms de Xa-

nada per la companyia del Teatre Candilejas (1958), i �a hora de todos,
estrenada pel Teatro Nacional María Guerrero de Madrid (1960). 

11. L' obra, guardonada amb el Premi J oan Santamaria 1961, va ser

editada pels Quaderns de Teatre, AD�, 6, 1962. . . , . , 
12. Vegeu el proleg de Xavier FABREGA� a La petzta historia d un

home qua/sevo/. Barcelona: Edicions 62. El Gallmer, 4, �970. 
13. També va guanyar el Premi Joan Santamana. Veg�u ALBA

NELL, Josep (1973). «Carles Reig, guanyador del Sanramana». Serra
d'Or (agosr), pag. 57. 

14. «II Concurs de teatre catala Ciutat de Sabadell. Francesc Bar

celó, ganador con Entraré de nit. Opiniones de F. Barceló». Yorick, núm.

53 (juliol-agost 1972), pag. 70-71. 
15. Vegeu FusTER,Jaume (1973). «RodolfSirera. Un nou teatre a

Valencia». Serra d'Or (febrer), pag. 53-54; BENACH, Joan-Anton

(1973). «Un text innovador: Plany en la mort d'Enric Ribera». Serra d'Or
(febrer), pag. 54-5 5. 

16. També va quedar finalista del Premi Granollers d� �eatre 1972

amb Per que surt de mare el L/obregat?, publicada per Ed1C10ns 62. El

Galliner, 26, 1975, amb un proleg d'Hermann Bonnín, pag. 7- 11. 
17. Vegeu el proleg de Xavier Fabregas. Di�s: Teatre 1964-19�4,

deJoan Colomines. Barcelona: Edicions 62. Cara 1 creu, 21, 1974, pag.

7-14. 
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vier Romeu, 18 de qui sabem que va participar en el PremiJosep M. de Sagarra 1968, i que va comprar amb la complicitat del director Josep Anton Codina; el de TerenciMoix, 19 que ho va fer en el Premi J osep Aladern de Reus1970 (el que va guanyar Jaume Melendres amb Meridians iPara/./els), i va reincidir en el Sagarra de 1973; el de JoanAbellan, que va presentar el seu primer text en el darrerPremi Sagarra de 1973.20 O el de Baltasar Porcel,2 1 l' obradel qual, escrita en la primera meitat dels seixanta, va serrepresentada amb un cert resso pels primers grups independents fins a 1965, justament. I, finalment, Jordi Bordas, a�tor de La terra es belluga, que va ser representada enel V Cicle de teatre per a nois i noies de Cavall Fort, i va serguardonada amb el Premi de la Crítica Serra d'Or 1970.22 Des de la nostra perspectiva actual, cadascun d'ellsdemana, a banda de la reflexió que es pugui fer sobre la sevapresumpta pertinenc;a a l'anomenada «generació del PremiSagarra», 23 una avaluació individualitzada sobre les cir-

, �8. ':egeu «Xavier Romeu» . Dins: La generació literaria deis 70,d Onol P1 de Cabanyes i Guillem-Jordi Graells. Barcelona: Portie. Llibre de Butxaca, 38, 1971. Pag. 91-100; BARTOMEUS, Antoni (1976).Els_ a_utors de teatre cata/a: testimoni d'una marginació. Barcelona: CurialEdmons Catalanes. La mata de jonc, 6. Pag. 266-280. 19. Vege� «Terenci Moix» . Dins: Pi DE CABANYES, Oriol IGRAELLS, Gu1llem-Jordi. 06. cit. Pag. 113-124· BARTOMEUS Anto-ni. Ob. cit. Pag. 250-265. ' ' 
20. Vegeu «Declaració espontania» . Dins: Despertar glafat de prim�vera, �e Joan Josep Abellan. Barcelona: Institut del Teatre de laD1putac10 de Barcelona. Biblioteca teatral, 23, 1983. Pag. 5-9. 

, 21. �AR:'ANY, Joan Lluís (1965). «Amb Baltasar Porcel». Serrad-Or (a?nl), pag. 51-52; RODA, Federico (1966). «Teatro. Teatre» . Destino: num. 1188 (12-II-1966). Vegeu també MoLAs,Joaguim (1965).«Proleg» . Drns: Teatre, de Baltasar Porcel. Palma de Mallorca: Daedalus. Europa de literatura. Pag. 7-25. 
�2. NEL·LO, Francesc (1

_
9?0). «Proleg» . Dins: La terra es belluga, deJord1 Bordas. Barcelona: Ed1c10ns 62. El Galliner, 2. Pag. 7-10. 23. Sobre aquesta güestió, vegeu MASSIP, Francesc. «Dramaturgs iteatrers de la generació dels 70: Els ous d'or de la gallina» i VIL). 1
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cumstancies en que es va produir i desenvolupar el seu
compromís amb la literatura drama.rica ca:alana. E� aquest
sentir i en relació amb la presumpta pertmern;a a l  esmen
tada �eneració, és bo de reconeixer que determinats aú.
tors, fossin o no guardonats, se'n v�n desente°:dre -u.�s
molt aviar, altres, de manera progress1va- de la vmculac10,
seguiment o continuYtat de la seva obra drama.rica amb el
moviment de renovació del teatre catala, estretament rela
cionar amb l'anomenat teatre independent. Aquesta situa
ció pot abrac;ar circumst_ancies �an diverses_ com les que
afecten als casos personalitzats d Alfred Badia, Joan Colo-
mines Baltasar Porcel, Terenci Moix, o J ordi Bordas.

E� tot cas, vegem en primer lloc, que podía unir i��que diferenciava aquest grup d'autors teatrals en_ relac10
amb les generacions o els dramaturgs que els hav1en pre
cedi t. D'entrada, remarquem que el més sorprenent és l'a
parició en tromba, des del primer moment, d_'u� n?mbn�més aviar inusual d' escriptors en la seva ma1ona ¡oves 1
inedits i que, com en els inicis del movimen_t modernista
a finals del segle XIX, van aflorar amb el des1g de re�ovar
el teatre catala de text. En conjunt, el grup va qüestionar
per inoperant i per_ obsoleta, des �e� punt d� :ista estetic
i ideologic, el con1unt de la tradic10 dram�tica catalana
immediata, la que es va representar en la �1grada escena
comercial de postguerra, com una mostra ep1gonal de la de
preguerra. , . L' altra tradició, la que amb comptagotes s havia anat
conreant i desenvolupant, per raons i motius diversos, al

FOLCH, Joaquim. «Els dramaturgs de la generac�ó 1�ls 70». _Dins: La 

generació deis setanta: 25 anys. �arcelo?a: Associac10 _d Escnpto:s en
Llengua Catalana. Quaderns D1vulgatms, 6, 1996. Pag. 71-92 1 _93-
103, respectivament. Vegeu també la �aula ro?ona «Les genera�1ons 
teatrals des dels seixanta: miratge o reahtat» . Drns:Josep M. Benet zjor
net i la fidelitat al teatre de text, d'Enric Ga!�én i }:fiquel M. Gibert. _Yic: 
Departament de Filología Catalana (Secc10 de Literatura de la Umver
sitat de Barcelona) i Eumo Editorial, 2001. Pag. 139-166. 
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marge del teatre professional, la representada per Joan Oli
ver, Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joan Brossa o 

Maria Aurelia Capmany, donada a coneixer a través de l 'A
grupació Dramatica de Barcelona, l'Escola d' Art Drama.tic
Adria Gual, o algun altre petit grup de teatre independent,
era o podia ser una referencia obligada i immediata per als 

nous dramaturgs. Aquests altres autors, pero, no van arri
b�r a establir cap mena d'aproximació ni de protecció, ni de 

lhgam, ni de suport, amb els nous autors dels primers sei
xanta, els quals, en poques paraules, no en van rebre cap
mena de mestratge acollidor, ni afectiu ni complice .24

Perque des del punt de vista literari, els horitzons dra
ma.tics dels nous aurors eren ben allunyats no només deis 

de Josep M. de Sagarra, mort el 1961, sinó també dels de
Xavier Regas, Francesc Lorenzo Gacia, Armand Marías 

Guiu, Ventura Porta Rosés, Jaume Ministra! Macia, o An
dreu-Avel-lí Artís, posem per cas ; en definitiva, dels autors 

representatius d'una determinada escena professional del
�eatre Romea de postguerra. Ara tampoc, des del punt de
vista del plantejament d'un teatre compromes en l'ambit
ideologic o polític, els primers textos dels nous autors no se
sentien ni propers ni gaire identificats amb el conjunt dels 

aut?rs de _l'altra rradició, la representada en regim no pro
fess10nal, 1, en qualsevol cas, amb una difusió molt circums
crita i limitada a les plataformes i estructures del teatre
independent.

Si, de forma objectiva, podem fixar un deno�inador
comú als nous autors, aquest neix de la voluntat, sinó de la
necessitat o del desig, d'escriure textos drama.tics que reflec-

. 24. Així_Jordi Teixidor va reconeixer posteriorment «entre Sagarra
i n?saltres h_i ha u� �mit generacional que haurien pogut omplir Joan 

Ohver, Mana Aurelia Capmany, Manuel de Pedrolo. Com veieu cito 

noms de gent gu� t�nia la dramatúrgia com una activitat accidental, que 

no era la seva activitat central». Vegeu «El teatre de text: una cravessia 
en el desert». Dins: J osep M. Benet i J ornet i la fidelitat al teatre de text 
Enrie Gallén i Miguel M. Gibert, ed. 06. cit. Pag. 141. 

' 
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tissin la realitat historica immediata en que vivien amb la
voluntat de mostrar i qüestionar, amb procediments literaris 

d' emmascarament, 25 l' estar d'una societat emmordassada,
desconcertada, i mancada, segons ells, d'una radical transfor
mació. En aquest sentit només cal atendre els termes amb
que alguns dels nous dramaturgs parlen en les seves declara
cions públiques de l'abast ideologic de les seves propostes 

textuals.26 Es tracta d'una actitud comuna que , Jaume Me
lendres, va etiquetar amb encert d' «antifranquista elemen
tal», de «cerra tendencia a posicions esquerranes», i amb un

25. «El enmascaramiento tiene una función liberadora pues permi
te al autor mostrarse como desea, aparentando ser otra cosa, otra cosa 

más inofensiva, por supuesto, que la real. Afortunadamente, el especta
dor entra en el juego y acepta el engaño en pícara complici�ad con ·e� 
autor. A veces no obstante, el enmascaramiento es una finalidad en si 
mismo pues lo que enmascara es menos importante que el ingenio 

demostrado para disimularlo. Error virtuosista de c¡uienes cons�ruy en 
árboles para no dejar ver el bosque de censura, haoendo extensible la 

ceguera a todo espectador. Los hay incluso, que utilizan la clave para dar 
importancia a lo que no lo tiene, trampa en la que caen no pocos emba�
cadores de demagogia oportunista.» MIRALLES, Alberto (1970). «Edi
torial» , Yorick, 38 (febrer-mar<;), pag. 4. 

26. Aguest és el cas d'Alexandre BALLESTER: «Per mi, el teatre és 

una consegüencia de la societat, i el que jo en penso, del món de� teatre, 
no es pot deslligar de la societat en que vise. �er rant, la meva i_dea del
ceatre al nostre país esta en funció del que a mi em sembla la sooetat on 
es produeix i dels condicionaments sociopol�tics on toes e�tem inclosos, 
motivar tot plegar per una colla de factors mes o meny s evidents. Es vul
gui on no es vulgui, i tant si ens agrada com si no, 1� n�stra societat_esta
fent el joc a una societat capitalista,_per una �anda, : el ¡oc a _una soo�tat 

socialista per l'alcra . Amb toes els mconvenients d una sooetat capita
lista, o de consum, que es diuen ara, i cap dels avantatges d'un context 
socialista. Aixo, és dar, pel que fa a una mena de línia general del nostre 

entorn, pergue hi ha més coses. Sempre queden petits co�sos, perites 

entitats que són distintes: aguests són els grups de rebel,ha, els grups 

d'inconformitat, els d'aquella gent que treballen dins d'un pla comple
tament contrari a cor possible acord a nivell de cosa oficial.» Dins: Els
autors de teatre cata/a: testimoni d'una marginació, d' Antoni Bartomeus. 
Ob. cit. Pag. 208-209. 
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valor afegit, l' «entossudiment d'escriure en una llengua que 
ens era tan propia com tecnicament desconeguda».27 

Així, per comenc;ar, i a banda deis dos primers textos de 
Benet, o el de Soler i Antich de 1964, tant el conjunt de la 
producció del primer fins a Berenaveu a les fosques, enllestida 
el 1971, com la de la resta dels nous autors, semblen respon
dre a la urgencia essencial de sacsejar críticament la cons
ciencia social i política deis presumptes lectors i/o especta
dors catalans. 

Quant al (re)coneixement de la tradició dramatica catalana, i 
pel que fa a la derivada de l 'adotzenada escena professional de 
postguerra, existía entre els nous autors una consciencia 
generalitzada a acceptar-ne el trencament amb el correspo
nent buit que aixo significava,28 la qual cosa explica també, 
pero no només, la recerca generalitzada de determinats 
corrents i/o autors del teatre europeu i nord-america de post
guerra, convertits en els nous canons per a una literatura 
dramatica catalana que calia re-inventar. 

Tanmateix, la posició de cadascun d' ells en relació amb la 
tradició dramatica classica catalana, cal ponderar-la amb 
detall, matisar-la i resseguir-la al llarg de les respectives tra
jectories amb anterioritat a la mort de Franco, el 1975. Car 
no tots van compartir, o van fer seu el rebuig o la negació glo
bal de la tradició dramatica catalana. 

27. MELENDRES, Jaume (1991). «Una generació mutant». (Pau
sa), núm. 9-10 (setembre-desembre), pag. 28-30. 

28.] aume Melendres afirmava a Anroni Bartomeus el 197 6: «D' al
tra banda, hi ha hagut rota una crisi o un procés de transformació que ha 
sofert el teatre en general, almenys a Occident, que ha incidir en el tea
tre catala, pero, és dar, afegint-se a una serie de circumstancies molt 
específiques que encara ho han complicar més. Hi ha hagut un trencament 
brutal amb la tradició del teatre de preguerra que ha produi't un gran buit ( en 
general, tota la literatura catalana en pateix d'aixo). Aquest buit ha calgut 
omplir-lo com fas. I aixo vol dir malament, a cops. El que sorpren, al cap
davall, és que hi hagi tants autors i tanta gene que faci teatre; perque el 
potencial és extraordinari.» Dins: Bis autors de teatre cata/a: testimoni d'u
na margi;ació. Ob. cit. Pag. 246. Els destacats en cursiva són meus. 
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De fet, per als qui el teatre era essencialment una mani
festació literaria amb veu propia i diferenciada dels altres 
generes textuals de creació, no van descartar el valor canonic 
de la propia tradició, per minsa que aquesta fos. Si més no, 
aquesta va ser la posició clara i definida amb tot conyenci
ment al llarg d'aquells anys per Alfred Badia,29 Josep M. 
Benet i Jornet,30 Ramon Gomis,31 Rodolf Sirera,32 o amb

29. «Aquí hi hauria d'haver una institució que subvencionés i, repe
teixo, que no fos Madrid. Que es fes un teatre molt estudiat, eclectic 
(torno a dir que ho sento), que admetés tant el teatre epic com eLteatre 
de l'absurd o el documental o qualsevol altra tendencia, i ressuséitant, 
de passada, autors que alguns enterren com si fossin difunts, pero que en 
realitat són classics, com, per exemple, Bernard Shaw. Una mica el que 
feia l'Agrupació Dramatica de Barcelona, pero procurant que no hi 
haguessin esllavissades que provoquessin la fugida de ningú. Aixo cr,ea
ria un públic quantitativament redui"t, pero real. Aleshores, fixa't que 
continuo en el món de la meva utopia, al costat d'aixo, ens falta el que hi 
ha a tots els paisos civilitzats: un teatre de classics sortiria en Feliu i Codina, 
buscaríem el millor que hi ha de Pitarra, obres medievals, etc. Un teatre classic, 
i portar-hi els infants, com Jan a Franfa amb Racine i Moliere.» Dins: Bis 
autors de teatre cata/a: testimoni d'una marginació, d'Antoni Bartomeus. 
Ob. cit. Pag. 140. Els destacats en cursiva són meus. 

30. «Conec forc;a bé la literatura del XIX i del xx. En teatre, m'agra
den Guimera, Rusiñol, Vilanova, Vallmitjana, Puig i Ferreter, Millas-Rau
rell ... Iglésias tan bon home, em cau de les mans. El llenguatge teatral de Gui
mera em sembla modelic: agafeu, Mossenjanot ... Analitzeu únicamenc les 
primeres repliques de La filia del mar, ara que ha estat de moda.» Dins: 
La generació literaria deis 70, d'Oriol Pi de Cabanyes i Guillem-Jordi 
Graells. 06. cit. Pag. 58. Els destacacs en cursiva són meus. 

31. «El que vull dir és que un dels problemes que té el ceacre cacala
és crobar el seu propi teatre. Sobretot si tenim en compre que el gruix de 
la nostra cradició teatral comenc;a a finals del segle passat. El primer das
sic nostre important és Guimera; nosaltres no tenim un Lope de Vega o un Calde
rón de la Barca. A mi por haver-me interessat un determinar Guimera; el 
de Yerra baixa, per exemple, o el de La festa del blat. I m'ha interessat molt 
Puig i Ferreter. Pero no hem trobat un teatre autenticament nacional, en el sentit 
que /os un teatre que ens servís de punt de referencia.» Ibídem. Pag. 183. Els 
destacats en cursiva són meus. 

32. «Aleshores, en el seg/e XX, la tradició del sainet s'ha configurat com
/'única forma de teatre possible. Durant els anys vint i trema va haver-hi una 
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notables matisos del mateix Caries Reig.33 Amb tot, no es 
pot minimitzar l' innegable estímul que va representar per a 
tots ells l' acceptació, previa acomodació al model personal 
de la propia obra, dels referents més genui"ns del teatre es
tranger de la postguerra enc,;a. A més, tinguem en compte 
que, en els casos de Gomis i de Sirera, aquest convenciment 
no estava tampoc ni en absolut renyit amb la participació 
activa en l'organització de sengles grups de reatre indepen
dent -La Tartana i El Rogle- en dos ambits geografics i cul
turals prou contrastats a !'epoca com eren les ciutats de Reus 
i de Valencia; dos grups que, entre els seus objectius princi
pals, contemplaven la representació d'autors i textos del tea
tre estranger. 

generació interessant que d' alguna manera va intentar sortir del cercle 
viciós. Era gent de la perita burgesia, sense massa preparació pero que 
dintre de les seves limitacions podien haver arribar a alguna cosa, per 
moderada que fos. Pero la Guerra Civil va tallar completament l'intent, 
i després la cosa s'ha acabar. L'únic que s'ha fer ha estar reposar eterna
ment els sainets ja qualificats. El teatre valencia era una mena de panteó d' o
bres, i és per aixo que de la guerra enfa practicament no s'ha Jet res.» Ibídem. 
Pag. 104, 105 i 109. Els destacats en cursiva són meus. 

33. Així, segons REIG: «El meu teatre és una obra literaria. La gent que
el llegeixi amb una mica d'imaginació n'ha de treure tant com !'espectador que la 
vegi Jeta, o més, o diferentment, en una altra dimensió, més lliure, no depenent del 
punt de vista del director ni de la gracia deis actors.» Quant a la tradició, ano
tava: «La veritat és que no el conec massa (el teatre cata/a). A mi em va agra
dar moltíssim Primera historia d'Esther. No sé per que, pero em va agradar, i 
si la tingués per aquí la llegiria de tant en tant. De Benet i J ornet només he lle
git un pare!! d' obres i n' he vista una de representada. Del Melendres no he vist 
mai res[. .. ]. La veritat és que conec molt poca cosa. I tampoc no hi pen
so gaire, perque, cony, quin és, el teatre catala? El que es fa a Barcelona? 
El que la gent té als calaixos? Tornem-hi. Que és el teatre catala? La veri
tat és que no sé que dir-te'n. En tot cas, que, si en el meu teatre hi ha 
influencies, pots estar segur que no n'hi ha cap que vingui del teatre 
catala. A més, jo vull anar a parar a la novel-la. La meva intenció és 
escriure novel-les perque considero que una novel-la sempre és més a l'a
bast que no una obra de teatre.» Ibídem. Pag. 323 i 330, respectiva
ment. Els destacats en cursiva són meus. 
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Ara bé, la posició dels autors suara esmentats no va ser 
compartida per altres escriptors, vinculats o no a altres grups 
del teatre independent, i que van qüestionar tant el (re)co
neixement de la tradició dramatica classica catalana com el 
de la figura tradicional de l'autor de teatre. Un exemple, a 
,finals de 1968, i amb motiu de la concessió del Premi Jo
sep M. de Sagarra a El retaule del flautista, Jordi Teix:idor, 
autor del text, manifestava: «Per a mi el teatre no és literatu
ra sinó representació. »34 U na afirmació que va ratificar mesos 
després en un paper personal a la revista Yorick,35 i més tard, 
arran de l' estrena professional de l' obra al Teatre Capsa 
(1971), quan Primer Acto li va dedicar un número, que va 
compartir amb Jaume Melendres.36 Paradoxalment, amb 
motiu de l' estrena professional d' El retaule del flautista, un 
sector de la crítica va plantejar la curiosa fusió o barreja en 
l'espectacle dels procediments brechtians de la proposta de 
Teixidor amb altres de parodies, procedents del teatre popu
lar catala representat per la sarsuela que havia conreat Fre-

34. E. X. (1969). «Paraules sobre el darrer ple dels premis». Serra
d'Or(gener),pag. 27-35. 

35. «Para mí, el teatro no es literatura, sino espectáculo. Un texto
teatral es un guión -un esbozo de guión- para el montaje. Nadie puede 
aprender teatro sin un contacto frecuente con el escenario y el público. 
[...] El autor tiene que dominar todo el lenguaje teatral y no sólo el "diá
logo". El teatro consiste en representar acciones y no en transmitir palabras. Los 
concursos acostumbran a premiar obras "literarias". Quizás no sea culpa 
de los jurados, sino de los concursantes, los cuales, en el mejor de los 
casos, tienen un concepto puramente teórico del teatro. El teatro no nace 
en el escritorio, sino en el escenario. Encuentro muy acertada la idea que ha 
lanzado Federico Roda sobre unirse un grupo con un autor, es una tarea 
importante que entra en la noción de trabajo experimental y de cámara. 
Yo sugeriría incluso que en lugar de trabajar en grupo con un autor, sea 
el autor el que trabaje con el grupo. Es imposible que salgan autores sin 
haber grupos que hagan teatro. La actividad teatral haría nacer los auto
res.» TEIXIDOR MARTÍNEZ,Jordi (1969). Yorick, núm. 34 (maig), pag. 
15. Els destacats en cursiva són meus.

36. TEIXIDOR, Jordi (1971). «Dos autores catalanes: Teixidor y
Melendres». Primer Acto, núm. 133 (juny), pag. 6-48. 
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deric Soler.37 En el fons, el procés era molt semblant, sinó
paral-lel, al que va dur Rodolf Sirera a escriure i representar
La pau, tot atenent el pes de la tradició sainetística valen
ciana: La pau, «era un tema universal, pero que connectava
fonamentalment amb el teatre tradicional valencia en tant
que utilitzava un llenguatge de sainet i els personatges eren
identificats pel públic» .38 Si es vol, es tracta d'un reconeixe
ment menor o difús, pero reconeixement al cap i a la fi d'una
determinada tradició drama.rica autoctona, la popular. Justa
ment, la que Xavier Fa.bregas havia reivindicar en el seu lli
bre Teatre catala dJagitació política (1969). Per la seva banda,
des d'una altra perspectiva, pero igualment marcada per un
conscient compromís polític, Benet iJornet en escriure Bere
naveu a les fosques, la seva obra de ressons brechtians més per
sonal i reeixida, no es va estar d' escarnir, d'una banda, el tea
tre de Sagarra en el simbolic vomit de la nena Montserrat
damunt del llibre La corona dJespines, mentre, de l'altra, cons
trufa un text que tenia molt en compre una obra canonica de
la nostra literatura -«Mi modelo, el clásico, en que inspirar
me era muy claro, Vauca del senyor Esteve, había descrito una
generación de barceloneses; yo quería describir otra»-, amb
uns nous procediments tecnics i formals, i amb una definida
lectura política: «analizar la sumisa aceptación de la nueva
sociedad de posguerra por parte de la generación que en su
juventud había luchado en el bando de los vencidos.»39

En una línia de pensament pro pera a l' expressada per Tei
xidor arran de la concessió del Premi Sagarra, es va manifes-

3 7. En aquest sentit, Xavier Fabregas citava UEsquelfa de la Torrat
xa (1884), Si us plau per forfa (1865) i El moro Bernani (1873), «entre 
otras, con música de Joan Sarriols, Antoni Gordon y Nicolau Manent, 
respectivamente». «A propósito de "El retaule del flautista"». Yorick,
núm. 41-42 (juliol-agost 1970), pag. 56-60. 

38. BART0MEUS, Antoni. 06. cit. Pag. 104.
39.J. V.G. S. (1973). «Los protagonistas de la temporada». Primer

acto, núm. 159-160 (agost-setembre), pag. 11 i 25. Vegeu cambé FA.
BREGAS, Xavier (1971). Berenaveu a les fosques, de Josep Maria Benet. 
Yorick, núm. 48 (maig-juny), pag. 53. 
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tar també Jaume Melendres, el qual, a !'epoca que com�nto,
havia escrit ja en col-laboració i en frances R_obert le diabl�:
Creo que este es el camino a seguir ... No preosamente, qm

�� en el hecho de formar un triunvirato a la hora de escribir
un; obra, pero sí en el de trabajar en equipo. Y es que, a estas
alturas, resulta un tanto anacrónica la escena del señor q�e
vive al margen del trabajo escénico y que, con la carpeta ba¡o
el brazo se presenta ante un empresario para ofrecerle su
obra ... Lo que hace falta es trabajar en equipo, profesionali-
zándose al máximo. »40

La resta dels nous noms potser no es van arribar a exp�es-
sar mai de forma pública ni amb la rotunditat ni amb la
seguretat amb que ho van fer Teixidor i Melendres quant al
fet de qüestionar la tradició drama.rica propia i la figura de
l'autor tradicional. Ara, encara que els altres nous autors
ometessin manifestar-se sobre la tradició i/o la figura de l' au
tor la lectura que podem fer de la seva producció, falcada de
ref�rents estrangers que es poden copsar amb facilitar, no fa
sinó certificar el bandejament volgut i generalitzat d'una
tradició amb la qual no s'hi sentien comodes ni identificats,
en el cas que la coneguessin.41 Més encara: com que no els
servia, no la podien adoptar com a punt de referenc�a d:ls
seus projectes teatrals, segellats per uns marcats ob¡ectms

40. PLAJA MATEU, Antoni (1971). «Jaume Melendres, un econo
mista que se pasa al teatro». Yorick, núm. 45 (�ener�febrer), pag. 16.

41. Vegeu les manifestacions de Joan Soler 1 Ant1ch: «-Com veus el
teatre catala? -Potser el desconec una mica, i cree que, honestament, no 
el puc jutjar. Malgrat aixo, cree que no esta massa ?é. �o� a autors �ata
lans, el que conec més és Baltasar Porcel (amb qm m une1x una am1stat 
molt sincera i de qui he rebut un ajut incondicional). Conec el seu tea
tre, i hi cree. Cree també que Pedrolo és un autor fonamental en el nos
tre teatre. Em parles de Salvador Espriu, i t'haig de confessar que desco
nec absolutament el seu teatre. Conec l'Espriu només com a poeta. 
També sé que hi ha uns altres valors, pero �e m�ment encara_ no hi he
entrat en contacte.» Dins: «Amb Joan Soler 1 Ant1ch», de Mana Tubau. 
Art. cit. 
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ideologics -sinó polítics- i literaris, fon;a comuns i estesos
en la nova dramatúrgia de la postguerra europea enc;a. 

Així 1' obra de Soler i Antich va ser tractada de continua-
' 

dora de l' obra de Benet, donat que «coro aleshores, ens tro-
bem amb un autor jove, nou, amb preocupacions socials», 
alhora que la descri pció de la trama mereixia 1' epítet de camu

siana. 42 En altres casos, coro Antígona 66, de Muñoz Pujol, es 
podia deduir un reconeixement implícit,43 pero en absolut 
exclusiu, de l'homologa de Salvador Espriu, que va prologar 
l'obra,44 i en peces coro Els mites de Bagot, de Xavier Romeu, i 
Por, de Jordi Bergoñó, es podia establir un lligam subtil amb 
el teatre de Manuel de Pedrolo i l' anomenat teatre de 1' ab
surd. 45 Fixem-nos, pero, que estero parlant d'una vessant 
determinada de la tradició catalana, la que es va desenvolupar 
al marge de l' escena comercial en la mateixa epoca. 

En qualsevol cas, els nous autors es van trobar amb la difi
cultar de tractar de la realitat historica immediata amb les 
armes de la propia tradició, i/o amb els procediments del rea
lisme crític -un corrent considerat desfasar per alguns dels 
joves dramaturgs-, i que els podía crear problemes seriosos 
amb la censura. Per regla general, van conrear procediments 
i tecniques de distints referents teatrals forans, que van adap
tar degudament a les necessitats d'explicar, mitjanc;ant la 
para.bola, la faula, l'al-legoria o el mite, les adverses circums
tancies que travessava la societat sota el franquisme. 

42. VILAGINES, Carme I VALLVERDÚ, Francesc. «Els premis de
Santa Llúcia». Art. cit., pag. 5 3-5 5. 

43. «Escrita en un llenguatge directe, hi conflueixen les experien
cies de Joan Oliver i Salvador Espriu. L'Antígona de Muñoz Pujol té un
abast més ampli que la d' aquest últim autor.» Ibídem. «La" gran ni t" de 
les lletres catalanes». Serra d'Or (gener 1966), pag. 50.

44. Proleg dins MuÑOZ PUJOL,Josep M. (1967). Antígona. Barce
lona: Ayma. Quaderns de Teatre ADB, 20. Pag. 5-6. 

45. Sobre el resso del teatre de l'absurd, vegeu EsTURO,Juan Car
los (1976). «La problemática del teatro del absurdo en España a partir 
de 1960». Estudios Escénicos, núm. 21 (setembre), pag. 85-93.
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Quins autors estrangers? Quins corrents forans van ser 
aclamats i reclamats pels nous autors? Dels primers reconei
xements al teatre realista espanyol i nord-america, percepti
bles en els dos primers textos de Benet, o el de 1' existencia
lisme basic en Soler i Antich i en part del teatre de Baltasar 
Porcel, es va passar a partir de 1965 -l'any de la Ronda de mort
a Sinera-46 a dues influencies essencials, la de l'expressionis
me, i la de Bertolt Brecht i el teatre epic, que no van ser pro
piament qüestionades en el teatre catala fins als primers 
setanta. U na i altra influencia, val a dir, es confonen o fusio
nen sovint en determinats textos dels autors deis seixanta i 
setanta. De fet, tant els textos de Ballester47 coro els de Me
lendres aposten per un model expressionista que en absolut 
no menysprea el referents brechtians, si atenem a la lectura 

dels textos i a les seves propies declaracions. 
Ara, el gruix de la influencia sobre el teatre catala prove� 

nia de Brecht.48 Un Brecht que, malgrat voler-lo representar 

46. CARBONELL, Jordi (1965). «Teatre epic». Serra d'Or (novem
bre), pag. 51-55; SALVAT, Ricard (1985). «Per a un a historia de Ronda 
demort a Sinera (1965-1985)». Dins: Ronda de mort a Sinera, de Salvador
Espriu i Ricard Salvat. Barcelona: Empúries. Migjorn, 10. Pag. 7-32. 
Vegeu també l'esplendida introducció de SANTAMARIA, Núria. Dins: 
Ronda de Mort a Sinera. Les veus del carrer. D'una ve/la i encerclada terra. 
Obres completes, ed. crítica. Anys d' aprenentatge, vol. 14. Barcelona: Edicions
62 i Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu. Pag. I-XCV. 

47. FA.BREGAS, Xavier (1968). «El teatre d'Alexandre Ballester».
Serra d'Or (juliol), pag. 5 5-5 7.

_ 
48 .

. 
Sobre Brecht a l'Estat espanyol, vegeu, especialment, ÜRDU

NA, J av1er ( 1988). El teatre alemany contemporani a l'Estat espanyol fins el 
1975. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. 
Monografies de Teatre, 25; SALVAT, Ricard (1998). «Brecht i Barcelo
na». Barcelona. Metropolis mediterrania, núm 39 (gener-febrer), pag. 16-
23; HORMIGÓN, Juan Antonio (1999). «Brecht en España». Dins: 
Ac�a; del Enc:,tentr__o Internacional Brecht. Brecht en España. Sevilla: Dipu
tac10 de Sevilla (Area de Cultura Luis Cernuda). Pag. 95-111; HORMI
GÓN, Juan Antonio (1998). «Brecht en España. Una aventura de 
IndianaJones». Dins: «1898-1998 Brecht». ADE Teatro, 70-71 (octu
bre), pag. 208-220. 
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en coca la seva complexitat estetica i i_deolosi�a, �o:int va ser

h·b· ... ..,,enels seus termes més didactics, mes mc1sms des del
ex 1 h-:,., 

d fi ' · 61" d t de vista polític,49 amb dos textos e re erenoa o 1ga a
pun 

fj 
. L' . 

/ . l. l. en els escenaris fins a la fi del ranqmsme: excepcio t a reg a,

i Un home és un home. U na derivació del teatre epic va ser tam

bé acollida per alguns dels nous autors: el teatre -document,

del qual n'és una bona mostra Layret,50 un text que Xavier
Romeu va compartir amb Maria Aurelia Capmany, que, al 
seu torn, havia escrit Vent de garbí i una mica de por.51 

A partir de 1968, els esfor<;os d'inserció dels nous autors 
en les estructures del teatre professional i del migrar teatre 
independent van topar amb la irrupció en un nou context 
cultural i polític. Efectivament, les dificultats de desenvolu
pament i (re)coneixement de l'autor individual es van posar 
de manifest entre els nous dramaturgs. Uns escriptors que si, 
en primer lloc, van veure com a poc a poc es tancaven les pos
sibilitats de ser representats de forma ni que fos irregular -o 
intermitent-per part dels grups independents, confirmaven 
el maltractament per part del «nefasto sistema comercial del 
país que sólo aspira a conseguir éxito económico» i per «la 
desesperante comodidad de un público, de una sociedad de 

49. Fixem-nos, per exemple, en la valoració de Baltasar Porcel: «No
cree en la viabilitat al nostre país dels postulats estrictament brechtians, 
pero cree que la fórmula epica és la més adequada perque eixampla el 
camp del teatre.» I afegia: «Pel que fa als temes, cal, repeteixo, un tea
tre nascut de la gent i per a la gent. I aixo només es pot aconseguir no 
separant els personatges de llur context historie, com fa el teatre psico
logic, burges o el teatre de l'absurd.» Dins: «Amb Baltasar Porcel», de 
Joan-Lluís Marfany. Art. cit. 

50. Preguntes i respostes sobre la vida i la mort de Francesc Layret, advocat

deis obrers de Catalunya. 2a ed. Barcelona: Institut del Teatre de la Dipu
tació de Barcelona. Biblioteca teatral, 80, 1992. 

51. Vegeu GRAELLS, Guillem-Jordi (1998). «la producció litera
ria de M. Aurelia Capmany. Teatre». Dins: Obra Completa, 5. Teatre. 

Barcelona: Columna. Pag. XXII-XXIV, especialment. la revista Yorick 

també li va dedicar el núm. 10, corresponent al mes de desembre de 
1965. 
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consumo, fiel a un tipo de teatro y poco propicia a llevarse 
sorpresas». Perque els nous autors, que havien d'heure-se-les 
també amb la censura, i que fins a 197 O no van poder dispo
sar d'una col-lecció de difusió dels seus textos, s'havien donar 
a coneixer en representacions de caracter minoritari \�que 
albergan un sector de público muy concreto y en general 
"fiel". Pienso que en verdad ello conlleva el sistemático y 
paulatino distanciamiento de los otros sectores normales del 
público. Si del mal, el menos ... »52 Fins en aquell moment, el 
teatre dels nous dramaturgs no havia aconseguit depassar 
el marc estret dels grups independents,5

3 i d'aixo se'n va fer 
resso el jurar que va concedir el Premi Sagarra a El retaule del 
flautista: «El jurar del PremiJosep M. de Sagarra, formar per 
Frederic Roda, president, Celestí Martí Farreras, Joan de 
Sagarra, Feliu Formosa i Xavier Fa.bregas, secretari, constata 
i lamenta, després de sis anys d' esfor<;;os per a promocionar él 
teatre catala, i d'haver sotmes a la pública consideració el 
nom de sis autors, no hagi estat possible l' estrena, en tempo
rada regular, de cap de les obres premiades. Per aquesta raó, 
el jurar sol-licita unanimement de les persones i organismes 
responsables de la nostra cultura una atenció especial al tea
tre catala, sotmes a sistemes competitius desfavorables.»54 

52. PÉREZ DE ÜLAGUER, Gonzalo (1970). «El crícico ante el autor
novel». Yorick, núm. 39 (abril), pag. 72. 

53. «Des de l'any 1964, els premis de teatre atorgats als Pai"sos
Catalans han servit per a donar a coneixer uns dramaturgs joves, els 
quals (per manca del vehicle difusor propi del text teatral: !'experiencia 
escenica) han hagut de recórrer als premis com a única plataforma per a 
promocionar la propia obra; o, més ben dit, per a donar testimoni d'un 
esforc; davant uns grups de persones que ni tan sois poden ser considera
des com una minoría representativa del públic al qual aquests joves dra
maturgs volen adrec;ar-se. El fet esdevé encara més greu si pensem que ni 
aquests mateixos grups poc representatius no han tingut ocasió de veu
re escenificades com cal les obres dels autors premiats.» Feliu FORMOSA 
(1971). «Sobre els joves autors drama.tics». Dins: Per una acció teatral. 
Barcelona: Edicions 62. l'Escorpí, 28. Pag. 58-59. 

54. E.X.: «Paraules sobre el darrer ple deis premis». Art. cit., pag.
32. 
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D'altra banda, les possibilit�ts d'accedir al teatre públic, 
al controvertir Teatro Nacional Angel Guimera o Teatro Na
cional de Barcelona,55 van fer néixer unes expectatives que 
massa aviar es van fer fonedisses. Així, quan Jaume Melen
dres hi va estrenar Defensa índia de rei, sota la direcció de 
Ricard Salvat,56 els incidents que es van produir -dues úni
ques representacions i prohibició immediata del Ministeri 
d'Informació i Turisme-, no van fer més que ratificar les 
greus dificultats de difusió del nou teatre d' autor en l'únic 
ambit possible de representació pública de l'epoca. Cap altre 
dels nous autors no hi va ser representat.57 

El cas és que la crisi d'una determinada concepció del tea
tre propia dels seixanta s' anunciava a l'horitzó, estretament 
relacionada amb la difícil cohesió i consolidació dels grups de 
teatre independent, amb greus dificultats per represen
tar de forma estable o regular. Passa que, lentament i gra
dualment, s'havia anat entrant en una fase que qüestionava els 
valors culturals i polítics més compromesos dels seixanta. En 
efecte, prenien cos i embranzida arreu del teatre europeu 
noves manifestacions i orientacions marcades, com en el cas 
del Living Theatre i J erzy Grotowsky, per la ferula de les teo
ries d'Antonin Artaud. En competencia directa amb el teatre 
de text tradicional, el conreu i l'aposta per l'anomenada crea
ci9 col-lectiva va comenc_;ar a adquirir un gradual, pero irre
vers�b!e relleu, que va comportar l' arraconament de la figura 
trad1e10nal de l'autor drama.tic, així com l'acceptació del pro-

55. Vegeu PÉREZ DE ÜLAGUER, Gonzalo (1990). TNB. Historia
d'una imposició. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barce
lona. Estudis, 4. 

56. Segons Benet i Jornet, Salvar «escogió y dirigió una sola obra,
de J aume Melendres, no necesariamente porque se tratara del autor más 
de su gusto sino, al parecer, debido a que -me lo ha asegurado con pelos 
y señales, al menos un par de veces- el PSUC (nombre que llevaba 
entonces el activísimo Partido Comunista en Cataluña) le apremió a 
hacerlo». Dins: «la aventura del texto: un testimonio». ADE Teatro, 83 
(desembre 2000), pag. 158. Vegeu també la replica de MELENDRES: 
«Precisiones a Salvar», ADE Teatro, 85 (abril-juny 2001), pag. 10. 

57. Ibídem, pag. 33-34.
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ragonisme indiscutible del director com a responsable de l' es
pectacle. Aquesta nova situació de l' autor de teatre tradicio
nal, no era única de Catalunya, sinó que afectava al conjunt 
del teatre europeu, com, pel que sé, ha estar també analitzada 
per Jean Pierre Ryngaert, i Óscar Cornago en els seus estudis 
sobre el teatre frances i el teatre espanyol, respectivament. 58 

De fet, entre 1970 i 1975, podem comprovar el suport 
entusiasta i absolut d'autors com Jaume Melendres i Jordi 
Teixidor a la creació col-lectiva.59 En un context, complex i 
carregat d'iniciatives, que va veure apareixer i fondre's la pre
sencia de tres dels nous autors en la plataforma del Teatre 
CAPSA, que dirigía Pau Garsaball. Així, el gran exir pto
fessional d'El retaule del flautista (1971), més d'un any en car
tell, el nogensmenys notable de Facem comedia, de Ballester 
(1972), contrasten amb el fracas escenic de Berenaveu a les fos
ques, de Benet (1973).6° Cap altre dels nous autors, en tot cas, 
va ser acollit per !'empresa del Ca�sa, que va rancar, com ho 
va fer també el Teatro Nacional Angel Guimera, el 1976. 
Quant als tres autors esmentats, anoto que mentre Ballester 
va abandonar provisoriament la seva carrera, Teixidor va 
intentar un altre exir, sense aconseguir-ho, amb L'auca del
senyor Llovet (1972), representada en regim professional al 
Teatre Poliorama, i Benet, empipar per la valoració de la crí
tica, responia a les acusacions de falta d'imaginació amb La
desaparició de Wendy (1973). 

Mentrestant Rodolf Sirera guanyava el Premi Ciutat de 
Granollers 1972 amb Plany en la mort d'Enric Ribera, una 

58. «la mise en quesrion du texte et du statut del' auteur autour de
1968». Dins: Lire le Théatre Contemporain. París: Ducrot, 1993. Pag. 36-
41; Discurso teórico y puesta en escena de los años sesenta: La encrucijada de los 
realismos. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ane
jos de Revista de literatura, 50, 200 l. 

59. MELENDRES, Jaume (1973). «la creación colectiva». Dins:
Madrid, primera semana del T Universitario. Primer Acto, 157 (juny), 
pag. 9. 

60. BARTOMEUS, Anconi. Els autors de teatre catala: testimoni d'una
marginació. Ob. cit. Pag. 71- 72. 
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obra que explicitava una ruptura formal profunda amb elsesquemes del teatre epic dels seixanta, i que no es va representar fins al 1977. La investigació en ambits no explorats 
allunyats de les formes drama.tiques convencionals, conferi�
al text de Sirera una originalitat fora de dubte, i l'interes d'aquells que potser hi veien una sortida, una alternativa, tant
al qüestionat realisme61 com al teatre brechtia. De forma grad�al, dones, la imatge convencional de l'autor drama.tic perd1a for�a, amb la complicitat d'un sector de la crítica i també d'aquells autors o homes de teatre partidaris de la creacióc?l-lectiva. Així, per a Guillem-Jordi Graells, es tractavad enterrar la figura de l'autor «tradicional, ai1lat, que composa el seu producte autonomament» i de demanar alhora laseva incorporació «com a dramaturg, a la vida i funcionament d'un grup determinat.»62 

El e� és que si, d'una banda, un ampli espectre de la crítica afavona l' enterrament d'un determinat ti pus de teatre compromes de la decada feli�, de l' altra, veia amb bons ulls i abonava altres �niciatives dels últims anys del franquisme, com arala pr�gress1va consolidació de la dramatúrgia no textual, personahtzada en Els Joglars amb espectacles com Cruel ubris(1972), lv!ary d'Ous (1973) i Alias Serrallonga (1974), i tambéen els_ pnmers espectacles d'Els Comediants; amb l'edició
a partir de 1973 de Poesía escenica (1973), de Joan Brossa,63 i

? 1: Vegeu, per exemple, BROCH, .Alex (197 4). «Realisme: errors de propos1t, errors de llenguatge». Canigó, núm. 338 (30-III-1974) pag l;. Vegeu l'estudi del malaguanyat Rafael del ROSARIO PÉREZ GoN�ZALEZ (1998). Guia per recórrer RodolfSirera. Barcelona: Institut del Tea;rt de la Diputació de Barcelona. Monografies de Teatre, 35. Pag. 66-
62. GRAELLS, Guillem-Jordi (1974). «Premis textos i autors»Presencia, núm. 323 (15-IV-1974), pag. 25. 

,63. «L'�nt�nt :enovador i experimentador de Brossa el porta mésenlla dels classics generes teatrals. Brossa no es tanca en el teatre i va vers tespectacle, sols així és possible comprendre algunes de les seves obres,1, en concret, els ballets a que fem referencia.» BROCH, .Alex: «El Teatre d�Joan Brossa: de l'al-lucinació a la imatge». Canigó, 341 (20-IV-1974),pag. 12. 
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b determinats muntatges de creació col-lectiva, com La
:mana Tragica,64 de Lluís Pasqual, en col-laboració amb �l
Grup de l'Escola de Teatre de l'Orfe� de Sants, o el ma�e1x
muntatge de Yerra baixa, que va reahtza� el Tearn� d� I E�:
@orpí, amb dramatúrgia de Guillem-J ord1 Graells 1 direcc10
de Fabia Puigserver. 65

Els primers temps de la transició van generar noves 1
esperan�adores expectatives en l'ambit de la política teatra�.
D'entrada, la nova etapa va acotxar els esfor�os per establir
un determinat model de teatre institucional o fortament s1;�
vencionat i/o protegit per les emergents plataformes po�1t1-
ques democratiques; en segon lloc, la crisi de desenvol�pa
ment dels grups de teatre independent, esbo�sada a partir �e
1970, es va haver de plantejar un repte inelud1�le: el p� d�c1-
dit a la professionalització. De fet, el progressm desd1bmxa
ment del teatre independent, unit a la marginació del teatre
de text -com reconeixia el llibre d' entrevistes publicat per
Antoni Bartomeus el 1976-, van afavorir el gradual afian�a
ment de la dramatúrgia no textual en l' escena catalana.

Efectivament, en els inicis de la transició, els nous autors
es van trobar en una situació semblant a la dels inicis, quan
van apareixer sense cap mena de suport, d' estímul de cap
agent teatral, sense ni tan sols la ma estesa dels �utors r<?pre
sentants de l'altra tradició que els havien preced1t. Margmats
i abandonats a la propia sort, pero també sense cap capacitat
ni voluntat de fer un front comú, d'establir una solidaritat
interna, davant de l'adversitat que els afectava, alguns van

64. La Setmana Trágica. Mataró: Edicions Robrenyo, Teatre de toes 

els temps, 1, 1975. 
65. «La dramatúrgia realitzada endre�a el text de molca brossa reto

rica i verbal, pero cap de les manipulacions realitzades desfa o atenua el 
melodramatisme del text de Guimera, amb la qual cosa ens quedem 
amb la mateixa serie de factors que continuen allunyant l' obra de la sen
sibilitat actual, agreujats per unes innovacions que eren motiu �e r�p
tura d'una unitat -Manelic- o d'una ingenuYtat -Xeixa- que no ¡ust1fi
quen la versió ni la fan acceptable.» BROCH, .Alex. «Quan els proposits 

només són proposits». Canigó, 399 (31-V-1975), pag. 32. 
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anar abandonant de forma definitiva, provisoria o intermi
tent, el conreu del teatre de text. Els fets semblen demostrar 
que, a banda de la comunió inicial de tots ells en la confecció 
�'un teatre d'abast crític, i en la introducció de nous plante
Jaments formals, tecnics i tema.tics en sintonía amb determi
nades ,experiencie� del teatre estranger de la postguerra ens;a,
res mes no els unia com a col-lectiu, com a mal anomenada 
«generació del Premi Sagarra».66 

Repassem, així dones, les seves trajectories posteriors. 
Sense cap mena de rastre significatiu, que jo sapiga, comp
tem ª?-16 e!s noms d'Alfred Badia, Joan Colomines, Joan 

Soler 1 _Ant1:h, Jordi Bordas, Xesc Barceló, Jordi Bergoñó, 
Terenc1 Mo1x, o Xavier Romeu, mort el 1983. Amb una 
repr�sa circumstanciada: Baltasar Porcel amb Els dolfos mur
muris del mar (1981);67 Alexandre Ballester, que un cop es-

, 66. Vegeu el comentari deJaume MELENDRES: «Pero, sobre todo,
eram�s los autores que nuestro teatro y nuestra sociedad necesitaban, 
una pmeza fundamental en una pieza que se inscribía en un tejido social 
deseoso de comprender a través del discurso artístico del curso nada 
artístico de las_ cosas. Por eso aparecimos y conocimos, a través de El
retaule del flautista, un éxito multitudinario. Éramos los autores de una 
sociedad caracterizada por el tic verbal del «quiero decir», un latiguillo 
que expresaba una tremenda necesidad de hablar con propiedad, de asir
s� a las palabr� como vehículo de las ideas. Ni la censura ni el capital nos 

d17r�n demasiadas oportunidades.» Dins: «Del papel a la cinta». El
Publico, 38 (novembre 1986), pag. 35. 

67. Bis d�lfos murmuris del mar. Barcelona: Edicions 62. El Galliner,
61, �981. Pag._ 5-6. En la «Nota previa i gairebé al marge», Porcel
explica els mo:ms_ del s_eu distanciament del teatre: «Sovint m'he pre
guntat �er q:1e va1g de1xar-ho, essent com era una de les joves prome
ses -realitat ¡a, malgrat les deficiencies- del nostre món teatral. la res
posta és , per a mi, simple: aquell ambient resultava dificultós, petit i 
emprenyador, una penosa subsistencia tot i la voluntariosa tasca d'una 
serie de gent, �; la qu�l /o vaig tractar especialment la de la desapare
guda Agrupac10 Dramat1ca de Barcelona. U na de les meves obsessions 

ha estat s�mpr_:e_la d'arribar al públic ampli, influir-hi, i tant per raons 

culturals 1_polm'.iues com de professionalització propia. Paral-lelament 
al teatre, JO hav1a comem;at a fer també novel-la i a col-laborar en la 
premsa. I per aquí trobava els portals més oberts. Van ésser els que vaig 
traspassar. Cree que amb encert.» Vegeu també el volum Les Mascares. 
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rroncat el vincle amb el Nou Grup de Teatre Universitari 
(1973) i amb el se1: �irector -Frede_ric �º1ª F�bregas-,68 va
reapareixer amb L'umca mort de Maria Cmc:nattt,69 guard�na
da amb el Premi Borne 1983; Carles Re1g que va publicar 
S'assaja amb noses (1976),70 Travessa-deserts (1977), amb un 
interessant proleg de Graells a favor de la creació col-lecti
va, n i Lotus continu (1981);72 Ramon Gomis, que, després 
d'editar Verme!! de xaloc i Llumí d'or (1976)73 va reapareixer 
arnb Capvespre al }ardí, el 1989.74 

De fet, des de la perspectiva de la figura de !'autor tradi
"ional,Josep M. Benet iJornet, RodolfSirera (també amb el 
seu germa Josep Lluís) i Josep M. Muñoz Pujol van ser:els 
qui van continuar desenvolupant la seva obra qu�, si bé va ser 
publicada de _forma :egular al llarg dels a�ys vu1tanta, no:,ª 
tenir el mate1x segmment quant a la poss1ble representaoo. 
Dels tres, només Benet va aconseguir -ha aconseguit- tenir 

Dins: Obres Completes, de Baltasar Porcel. Vol. 7. Barcelona: Edicions 

Proa, 1997. Amb un proleg de Rodolf Sirera. 
68. FIGUERES,Josep M. (1974). «Adéu al NGTU». Canigó, núm.

327 (19-I-1974),pag. 15. 
69. BALLESTER, Alexandre (1984). U única mort de Marta Cincinat

ti. Proleg de Pau Faner. Manacor: Ajuntament de Manacor. Col-1. Tia 
de Sa Real. 

70. REIG, Carles (1976). S'assaja amb noses. Proleg de Josep Alba
nell ( «la "metafísica política" de Carles Reig» ). Barcelona: Edicions 

62. El Galliner, 30. Pag. 7-18.
71. REIG, Carles (1977). Travessa-deserts. Proleg de Graells. Mata

ró: Edicions Robrenyo. Teatre de tots els temps, 12. Pag. 5-13. 
72. REIG, Carles (1981). Lotus continu. Proleg de Flore Fraissard.

Mataró: Edicions Robrenyo. Teatre de toes els temps, 21. 
73. GoMIS, Ramon (1976). Llumí d'or. Prolegs de Pau Monterde

(«Perot Rovira, entre la realitat i el mire») i Josep M. Benet i Jomet 
(«la trilogía teatral de Ramon Gomis vista des de la seva conclusió: 
Llumí d'or»). Barcelona: Edicions 62. El Galliner, 32. Pag. 5-9 i 10-16. 

74. Vegeu BENET I ]ORNET, Josep M (1989). «El retom de
Ramon Gomis». Dins: Capvespre al jardí, de Ramon Gomis. Barcelona: 
Edicions 62. El Galliner, 119. Pag. 7-12. El 1993 va estrenar El mercat 
de les delícies, publicar dins Dialegs 1. Barcelona: lumen. Teatre Catala 
Contemporani. Els Textos del Centre Drama.tic, 9, 1996. Pag. 9-76. 
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una presencia estable i continuada en l'escena professional a
partir de 1978, durant un cert temps gracies a l'ajust inesti
mable de la seva producció de teatre infantil i juvenil.

Quant a Jordi Teixidor i Jaume Melendres, que havien
confiat en la creació col-lectiva com una opció de futur, la
seva trajectoria a partir de la transició no deixa de ser també
ben significativa de l' arraconament progressiu del nous
autors dels seixanta i que, com va ser moneda comuna a la
resta d'Europa, van haver d' esperar fins a la segona meitat
dels vuitanta per trabar-se amb un context més favorable a
l'anomenat retorn del text. Aleshores, pero, Melendres, que
encara va veure publicada i guardonada, pero no representa
da El collaret d'algues verme/les, en col-laboració amb Abellan
havia ja abandonat la seva relació amb l'escriptura dramati�
ca. Tot dos van aprofitar l' avinentesa per fer en el proleg un
repas a les limitacions de la dramatúrgia catalana: «Dones
bé, deixant de banda la provada vocació vampiritzadora del
teatre, podríem al-ludir també a una real dificultat dels dra
maturgs catalans a l'hora d'inventar histories. Es tracta, pro
bablement, d'una situació circumstancial, lligada a l'evolu
ció de la societat, a la transformació política i cultural. Pero
el fenomen és general. Repassem la nomina, si més no: el
llarg silenci de Jordi Teixidor (el més professionalitzat dels

. dramaturgs catalans, la llarga migdiada d'autors com Xavier
Romeu, Ramon Gomis, Alexandre Ballester. D'altres con
tinuen escrivint, és dar. Pero Josep M. Benet i Jornet o bé
reincideix en els seus vells, coneguts temes o, en la seva dar
rera obra, Descripció d'un paisatge, es refugia en un argument
inventat per un grec, difunt des de fa segles. Salvador Espriu
recopla, amb la cal-ligrafia que li és propia, el vell mite de
Fedra. I el mateix fa, en llengua castellana, Ramón Gil
Novales. No. No sabem inventar histories. O no ens hi atre
vim. I potser no és cap mal. »75 Quant a Teixidor, després de

75. «Un viatge, un desig». Dins: El collaret d'algues verme/les, de
Jaume Melendres i Joan Abellan. Barcelona: Edicions 62. El Galliner, 
52, 1999.Pag. 12-13. 
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l'&xperiencia de La jungla sentimental (1975),76 i �e la genui·
na aportació a la creació col: lectiva amb Rebomborz 2, 77 un cop
[eta la seva personal travess1a del desert, va retornar, �ot assu
rnint la figura tradicional d'autor, en la segona me1tat del�
vuitanta amb David, rei, premiada i estrenada el 1986,78 1
amb Residuals, premiada i estrenada el 1989.79

Certament, fins a la segona meitat dels vuitanta, tot i la
c;reació i consolidació d' instancies prou significatives de
caracter i orientació pública com el Teatre Lliure, el Centre
Dramatic de la Generalitat, o la companyia deJosep M. Flo
rats alguns -no tots- dels autors dels seixanta no van veure
rep;esentats alguns dels seus textos. Arran d'unes jornades
de debat sobre la figura de l'autor, i que es van celebrar a Vic
la tardor de 1986, J ordi Teixidor ho va exposar de forma pro u
crua i crítica: «Hay que decirlo sin tapujos: en Cataluña, la
producción teatral depende casi exclusivamen_te _de los pr�-·
supuestos públicos, y la política teatral de las d1stmtas _ ad_rr11-nistraciones tiene el rasgo común de no apuntar obJet1vos
culturales, sino electoralistas, o por lo menos de prestigio.
Hay que asegurar el éxito, y estrenar autores vivos, y por t�n
to no consagrados, sólo acarrea riesgos. Se comprende meJor
que, sin otros estímulos, los actuales promotores, que suelen
ser los directores, obedezcan a la misma lógica. Pero hay que
considerar otros datos: la única iniciativa que tiende a esti
mular el estreno de autores vivos, un decreto del Ministerio

76. TuIXIDOR (1975). La jungla sentimental. Barcelona: Edicions
62. El Galliner, 29.

77. TuIXIDOR (1978). Rebombori 2. Barcelona: Edicions 62. El
Galliner, 4.

78. Vegeu PÉREZ DE ÜLAGUER, Gonzalo (1986). «David, rey tras
diez años de silencio necesario». El Público, núm. 38 (novembre), pag.
34-36· BROCH, Alex (1986). «Proleg». Dins: David, rei, de Teixidor.
Barcel�na: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona / Edicions
del Mall. Pag. 5-21.

79. Tu1xrnoR (1989). Residuals. Proleg de Jaume Melendres
( «Amb un passat a l'horitzó» ). Barcelona: Institut del Teatre de la Dipu
tació de Barcelona. Biblioteca teatral, 67. Pag. 5-10. 
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de Cultura, está bloqueada por un recurso de la Generalitat. 
Otro dato: los dos primeros textos agraciados con el pompo
samente llamado Premi Nacional de Teatre Ignasi Iglésias 
no han sido estrenados, pese a que debían serlo en el Centre 
Drama.tic de la Generalitat de Catalunya, como mandan las 
bases, y el tercero lo fue en la sala Regina. Otro más: el ciclo 
de Teatre Obert, que podía favorecer la formación de nuevos 
autores, ha desaparecido ... » («¿Una generación sin-teatro?», 
El País, 13-XI-1986). Aquesta és, pero, una historia que cal
dra tractar en un altre moment. 
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El somni d'anar nord enlla 
o les immigrants magribines

en el teatre catala actual

Manuel Aznar Soler 
U niversitat Autonoma de Barcelona 

Ajaume Aulet 

XAVIER: On vols que anem? 
AIXA: Cap al nord. 

CARLES BATLLE, Oasi. 

Una mostra de la vitalitat d'un teatre nacional és quan re
flecteix la realitat social i historica en tota la seua complexi
tat. Un teatre és viu quan és actual, quan planteja els grans 
debats i problemes de la societat nacional i coetania, tant a 
través de la posada en escena dels «classics» com amb !'es
trena de les obres de la dramatúrgia més jove. 

LA REALITAT SOCIAL DE LA IMMIGRACIÓ ACTUAL 

La presencia de la immigració com a realitat social al nos
tre país és relativament recent. Els canvis polítics a partir 
del 1989 a les antigues societats socialistes amb la caiguda 
simbolica del mur de Berlín, la desaparició de les fronteres 
interiors a la Unió Europea, la forta crisi economica a tata 
l'America Llatina o la miseria extrema del continent africa 
determinen la presencia constant a casa nostra d'immi
grants il-legals que intenten per tots els mitjans -per terra, 
mar i aire- d'accedir al somni europeu d'un millar futur, 
d'un treball i d'una vida més digna. I cal recordar, obvia-
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ment, tant els atemptats de 1'11 de setembre de 2001 als 
Estats Units d'America com els atemptats de 1'11 de mar� 
de 2004 a Madrid, per tenir present l' escenari del nostre 
món actual, amb la guerra de l'lraq com a teló de fans. 

La situació geoestrategica d'Espanya com a gendarme 
sud de la Unió Europea ha convertit en notícia rutinaria 
l' arribada constant a les costes andaluses o canaries de les 
«pasteres». Diariament els mitjans de comunicació ens 
informen de magribins i subsaharians detinguts o, dissorta
dament massa vegades, ofegats a prop de les nostres platges. 
Aquesta tragedia quotidiana s'ha integrat al paisatge de la 
nostra vida social com un ritual rutinari d'aquest segle XXI,

producte del capitalisme neoliberal i de la seva impossibi
litat estructural de resoldre els desequilibris i la radical in
justícia a la qual esta condemnada la majaría de la pobla
ció mundial. A més a més, la hipocresía moral domina en el 
nostre mercat de rreball, necessitat d'una ma d'obra que, si 
és estrangera, naruralment és més barata. Així, la immigra
ció és absolutament necessaria per a mantindre el nivell de 
desenvolupament economic assolit per les nostres societats 
del primer món, pels anomenats estats del benestar. Ara bé, 
al mateix temps es produeix una explotació economica sal
vatge d'aquesta ma d'obra, tot aprofitant-se de la seva il-le
galitat segons la vigent Llei d'Estrangeria. U na Llei d'Es
trangeria que constitueix el tema principal de, per exemple, 
dues obres teatrals de dramaturgs actuals: una és Trio de 
negres, de BernatJoan i Marí, un «entremes en un acte» pro
tagonitzat per «Na Montserrat, na Núria i na Maria de Lluc, 
tres verges de rafa negra, [ que] es tan tancades al retén municipal, 
en una vila d'Espanya» per aplicació precisament d'aques
ta Llei d'Estrangeria. 1 I un altre exemple actual d' aquesta 

l. Un exemplar de Trio de negres, de l' eivissenc Bernat J oan i Marí,
«entremes en un acte, dividir en diversos quadres, fixat per primera 
vegada al PC d'en BernatJoan i Marí, a SantJordi de ses Salines, el dia 
de reís (en el bon sentit de la paraula) de l'any 2001 (primum millenium, 
al¡_;a Manela!)» es conserva a la Biblioteca de l'Institut del Teatre de 
Barcelona (22 pagines numerades). 

130 

denúncia dramatica de la Llei d'Estrangeria és l' obra Anima
les nocturnos, de Juan Mayorga, estrenada a la Sala Guindale
ra de Madrid el 27 de novembre de 2003 i el 6 de juliol de 
2005 a la Sala Beckett de Barcelona dins del programa ofi
cial del Grec 2005.2 

Recentment, pero, el govern socialdemocrata de l'Estat
ha realitzat una campanya de regularització dels immi
grants il-legals -no sense insuficiencies ni problemes, com
demostra la tancada d' immigrants a la U niversitat Autono
ma de Barcelona els dies 28 i 29 d'abril- i els empresaris han
presentat més de mig milió de sol-licituds de regularitza
ció.3 Pero aquest fenomen social de la immigració planteja
molts possibles perills a la nostra convivencia i -amb la
memoria dels esdeveniments xenofobs i racistes del poble
almerienc d'El Ejido el febrer de 2000- el recent assasinat
a !'abril de 2005 del madrileny Villaverde de Manuel Sán
chez, un jove espanyol de 19 anys, presumptament a mans
d'un ciutada dominica, ha provocar la irrupció instanta
nia d'una extrema dreta violenta que vol aprofitar el caliu
de xenofobia i racisme latents en un sector de la nostra socie
tat. La convivencia pacífica i enriquidora d'homes i cultures
es posa així en perill i fets concrets com els anteriorment
esmentats plantegen situacions socials d'alt risc. 

La població espanyola supera actualment, segons !'Insti
tuto Nacional de Estadística, els 44 milions d'habirants 

'

dels quals 3.691.500, és a dir, el 8,4%, són estrangers. Sem-
bla que la població espanyola ha crescut vara de quatre
milions des de 1999 i que la clau d'aquest creixement rau en
l'augment dels estrangers. Dones bé, entre aquests són els
magribins els qui ocupen el primer lloc amb 505.400 per-

2. MAYORGA, Juan (2003). Animales nocturnos. El sueño de Ginebra.
El traductor de Blumemberg. Madrid: La Avispa. Texto Teatro, 128. Pag. 
7-49. 

3. «Las solicitudes para regularizar inmigrantes superan el medio
millón». El País, Barcelona (30-IV-2005), pag. 25. 

131 



sones el 13 7 % deis estrangers residents. I, per altra banda,
és C�talun;a la capdavantera amb 795.800 ciutadans 
estrangers, el 23,8% de tot l'Estat.4 

ThATRE ACTUAL I IMMIGRACIÓ 

Els autors espanyols i catalans, a través de diferents estrate
gies dramatúrgiques, no han defugit el plant�jament de la 
immigració en les seves obres més recents. La literatura dra
matica escrita en castella, des de La mirada del hombre oscuro,

d'Ignacio del Moral5 a Patera, del colo�bia resident � Cata
lunyaJuan Pablo Vallejo,6 ha estat sensible al plantepme?t 
del tema. I molt recentment, a Las Puertas del Drama, revis
ta de la Asociación de Autores de Teatro, s'ha publicat un
dossier sobre «Inmigración y teatro» on es pot llegir una
«Mesa de Autores sobre la emigración» amb les interven
cions, entre d'altres, d'Ignacio del Moral (La mirada del hom-

4. «España ya alcanza los 44 millones de habitantes, y los extranje
ros superan el 8,4%». El País, Barcelona(28-IV-2005), pag. 30. Segons
Monica Nadal al seu treball sobre «La població estrangera a Catalu
nya», hi ha actualment a Catalunya 161.14? immigran_ts m_�gribins,
que representen el 23,4% dels estrangers. (D�n�: La t�mtgraczo a Cata

lunya avui. Anuari 2003, dirigir per Eliseo A¡a 1 Momea Nadal. Barce:
lona: Editorial Mediterrania, 2004. Pag. 144). Por consultar-se tambe
D'immigrants a ciutadans. La immigració a Catalunya, del franquism� a la

recuperació de la democracia, cataleg d'una exposició sobre el tem,a ma�
gurada el novembre de 2004 i el text de la qual é� aut�r Mam Mann
(Sant Adria del Besos: Museu d'historia de la imm1grac1ó a Catalunya,
2004). . 

5. MORAL, Ignacio del (1992). La mirada del hombre oscuro. ��dnd:
SGAE. I Premi de Teatre de la SGAE 1991. Aquesta obra dramat1ca va
inspirar el film Bwana, d'Imanol Uribe. . 

6. VALLEJO,Juan Pablo (2004). Inmigrantes. XXVIII Prem1 Born
de Teatre 2003, publicada en edició bilingüe i rraducció catal�na
de Lurdes Malgrat per la revista Primer Acto, 302 (gener-mar�), pag.
25-54.
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bre oscuro, Rey Negro), David Planell (Bazar) i Fermín Cabal 
(Maldita cocina).7 

També la literatura dramatica escrita en llengua catala
na ha estat sensible al plantejament d'aquest tema i, si no 
estic mal informat, la primera obra escrita sobre el tema de 
la immigració magribina entre nosaltres ha estat Abú Ma
grib, del valencia Manuel Molins, datada el desembre de 
1992 i publicada per les Edicions Bromera d'Alzira l'any 
2002. Recordem, nogensmenys, que el somni d'anar nord 
enlla era també el somni europeu del poeta Espriu durant la 
dictadura franquista, el somni de viatjar a una Europa «neta 
/ i noble, culta, rica, lliure, / desvetllada i feli�».8 Somni 
d'Europa que era el somni durant els anys seixanta de molts 
treballadors espanyols de viatjar també nord enlla, a Ale
manya per exemple, tal com Lauro Olmo va reflectir a La
camisa (1962). O el somni de molts andalusos o murcians 
d'anar també nord enlla, és a dir, a la Catalunya industrial 
i rica on podrien trobar feina, la Catalunya dels Forasters
(2005) de Sergi Belbel. Un «melodrama familiar en dos 
temps» (anys seixanta del segle xx i primers anys del segle 
XXI)-obra inclosa en el programa «Teatres d'Europa: mirall 
de poblacions refugiades» de la Convenció Teatral Europea 
i estrenada el 16 de setembre de 2004 pel Teatre Nacional 
de Catalunya al Forum Barcelona 2004-, on al pis de dalt 
( «els vei"ns del seg/e XX pertanyen a una altra cultura») viuen, 
per exemple, andalusos al segle xx, i al segle XXI ( «els [vei"ns]

7. «Mesa de autores sobre la emigración». Las Puertas del Drama,
21 (hivern de 2005), pag. 17-25. El xile Fernando Aguilera (El motín de
la patata) i la brasilera Carla Guimaraes (Carne de cañón) completen la 
nomina d'autors teatrals que intervenen en aquesta raula rodana. 

8. «Oh, que cansar estic de la meva / covarda, vella, tan salvatge
terra, / i com m'agradaria d'allunyar-me'n, / nord enlla, / on diuen 
que la gent és neta/ i noble, culta, rica, lliure, / desvetllada i feli�» 
(ESPRIU, Salvador (1954). «Assaig de cantic en el temple», d'El cami
nant i el mur. Dins: Obres completes, I, Poesía. Barcelona: Edicions 62, 
1977. Pag. 285). 
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del segle XXI, a més a més, a un altre continent» ),9 per exemple, 
hi viuen magribins. 

I, actualment, aquest tema dels immigrants il-legals a 
Europa és ja una preocupació-i fins i tot una prioritat- per 
als dramaturgs internacionals més sensibles, segons ens ex
plica el mateixJuan Mayorga: 

Con Enzo Cormann y Franco Farina, junto a un grupo dejó
venes dramaturgos españoles, franceses e italianos, e.n el mar
co de la Escuela Prima del Teatro de San Miniato, estamos 
desarrollando un proyecto titulado La playa, cuyo tema es el 
complejísimo problema de la migración del llamado Tercer 
Mundo al llamado Primer Mundo. Es un proyecto artístico y 
político. 10 

En aquest treball, amb una atenció particular a l' espai 
escenic i a la interpretació del seu sentit, em limitaré a estu
diar tres personatges femenins d'immigrants magribines en 
tres obres drama.tiques de tres autors que escriuen en llen
gua catalana: laJasmina d'Abú Magrib, del valencia Manuel 
Molins; l'Ha1ssa d' El mercat de les Delícies, de Ramon Gomis; 
i, finalment, l' Aixa de Temptació, de Caries Batlle. Per aquest 
moti u no em referiré a d' altres obres drama.tiques que plan
te gen el tema de la immigració magribina, com ara A trenc 
d'alba, d'Ignasi García i Barba,11 estrenada el 10 de juny de 

9. BELBEL, Sergi (2004). Forasters. Melodrama familiar en dos temps.
Barcelona: Proa. Pag.30. 

10. HENRÍQUEZ, José (2004). «Entrevista a Juan Mayorga». Pri
mer Acto, 305 (octubre-novembre), pag. 24. 

11. GARCIA, Ignasi (1997). A trenc d'alba. Dins: Nous Autors Cata
lans, d'autors diveros. Barcelona: Edicions C. Pag. 94-126 (publicada 
conjuntament amb Mala sang, de David Plana, i El color del gos quan 
fuig, de Beth Escudé i Galles). A trenc d'alba, dirigida per Pere Anglas, 
amb espai escenic de Maria Pascual i vestuari de David Roig, fou inter
pretada per Óscar Intente (Bilal), Carles Marcínez (Hixam), Pep Jové 
(Home 1) i Ramon Vall (Home 2), és a dir, sense cap personatge feme
ní: «Su puesta en escena se erigió como un gesto de protesta ante las 
actitudes xenófobas y racistas y un gesto de solidaridad con los sectores 
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1977 a la Sala Beckett de Barcelona dintre del Cicle de 
Nous Autors Catalans. 12 

de la sociedad que luchaban por erradicarlas» [RAGUÉ-ARIAS, María
José (2000). ¿ Nuevas dramaturgias? (Los autores de fin de siglo en Catalu
ña, Valencia y Baleares)]. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. Pag. 118). Per altra banda, la versió en llengua castellana d'A 
trenc d'alba es va publicar amb el títol de Amanecer en Orán (Valladolid: 
Caja España, 1996) com a finalista del Premio Teatro Breve de Valla
dolid l'any 1994. 

12. Sobre el teatre catala dels darrers anys poden consultar-se un
parell de llibres de RAGUÉ-ARIAS, María-José (1996). El teatro de fin de 
milenio en España (De 1975 hasta hoy). Barcelona: Editorial Ariel, i el ja 
citat en la nota anterior, ¿Nuevas dramaturgias? (Los autores de fin de siglo 
en Cataluña, Valencia y Baleares). Madrid: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2000. I, a més a més, amb ordre cronologic, els arti
cles de GALLÉN, Enrie. «De literatura dramatica catalana, avui». Pan
sa, 9-10 (setembre-desembre de 1991), pag. 24-27, dins un dossier 
sobre «Dramatúrgia catalana actual» (pag. 23-90) i «Dades per a una 
analisi del teatre a Catalunya, 1939-1993», del mateix GALLÉN. Cap
lletra, 14 (primavera de 1993), pag. 11-29; SIRERA,Josep Lluís. «Una 
escriptura dramatica per als noranta (Notes de lectura)». Caplletra, 14 
(primavera de 1993), pag. 31-48; BATLLE, Carles. «Apunts per a una 
valoració de la dramatúrgia catalana actual: realisme i perplexitat». 
Pausa, 17-18 (octubre-desembre de 1994), pag. 25-47 [versió castella
na: Anales de la Literatura Española Contemporánea, XXI, 3 (1996), pag. 
253-270, traducció de Maria Zaragoza]; BATLLE, Carles. «La nova
dramatúrgia catalana: de la perplexitat a la diversitat». Caplletra, 22
(primavera de 1997), pag. 49-68 [versió castellana: Estreno, XXIV, 2
(tardor de 1998), pag. 39-49]; LONDON, John. «What is Catalan
Drama? Language and identity in Contemporany Catalan Theater:
1939-1996». Estreno, XXIV, 2 (tardor de 1998), pag. 6-13, número
monografic «Homage to Catalan Theater», coordinat per Sharon G.
Feldman; «Sobre l'aparició i la desaparició: el teatre i Barcelona. Cata
lunya invisible, pare II», de la mateixa Feldman. Pausa, 20 (gener de
2005), pag. 55-66, dins el dossier «I:acció té lloc a Barcelona?», coor
dinat per Toni Casares; BATLLE r JoRDA, Carles. «La realitat i el joc.
Dues idees a proposit de la nova escriptura: la "literaturització de
l'experiencia" i la distinció mal resolta entre "particularirzació" i "loca
lisme"». Pausa, 20 (gener de 2005), pag. 67-74; i, finalment, MES
TRES, Albert. « Universalitat versus globalització: la localitat a la dra
matúrgia catalana actual». Pausa, 20 (gener de 2005), pag. 75-78.
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LA]ASMINA D' «ABÚ MAGRIB» (1992), 
DE MANUEL MOLINS 

( 

Manuel Molins (Alfara del Patriarca, l'Horta, 1946), llicen
ciat per la universitat romana de Santo Tommasso i per la 
Universitat de Valencia, professor i dramaturg, és fundador 
i director del Teatre-Club 49, grup de teatre independent 
que va representar entre 1968 i els inicis dels anys vuitanta. 
Autor d'una amplia obra dramatica, des de la Dansa de vetla
tori (escrita l'any 1971 i publicada el 1978), Abú Magrib esta 
datada a «Valencia, desembre 1992» encara que es publica 
l'any 2002.13 

El mateix autor s'ha referit a la seva obra amb les 
següents paraules: 

Abú Magrib és la historia del viatge, en cerra mesura inicia.tic, 
d'un jove magribí per Europa. Per aixo, els espais són múlti
ples i corresponen a diverses ciutats o estats europeus. [. .. ] 
S'hi tracta de presentar l'espai continental com un tot per on 
Abú Magrib va i ve a la recerca d'un treball, un amor i una 
vida més digna. 

[. . .] 
El problema de les migracions humanes i el racisme no 

és nou en absolut: l' «estranger», i per extensió tota persona 
o comunitat diferent, sempre ens ha causar un notable
malestar perfectament radiografiar en allo que es diagnosti
ca com la por a l'altre. Pero, com escriviaJoan Fuster, «tots
som "estrangers" per a algú». Encara que, segons les cir
cumstancies, podríem afegir-hi, uns som més «estrangers»
que altres. És a dir, tenim menys diners o pitjors armes o
menor importancia social. En una paraula: tenim menys
poder [49-50].

13. M0LINS, Manuel (2004). Abú Magrib. Alzira: Bromera. Bro
mera Teatre, 27, introducció i notes de Gabriel Sansano. 
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Estructurada en denou escenes o seqüencies, 14 Molins
ens planteja a través d'aquest viatge europeu d'Abú Magrib 
tots els temes inherents a la immigració: el somni europeu 
d'una nova vida del magribí i l'enfrontament entre els s-om
nis i la dura realitat, la xenofobia i el racisme de les societats 
d'acollida, la condició il-legal de l'immigrant i la seva 
explotació economica, el conflicte entre cultures i religions, 
la política d'extrema dreta i la violencia contra els immi
grants. Així, el viatge europeu d'Abú Magrib, un viatge 
«inicia.tic», 15 és un pretext perque Molins mostri una visió
crítica de les nostres societats europees, de com ens veuen els 
immigrants magribins a nosaltres, les nostres societats i 
cultures, així com també la visió que tenim nosaltres dels 
magribins, de la seva cultura i religió. 

L'acció dramatica s'inicia «una nit comuna gola de llop a 
una platja tancada i rocosa de la costa mediterrania» [531 on 
arriben Abú Magrib i Yazid, «vius gracies a Al-la» [54], 
personatges que per al Policia no són sinó «ombres». Gent 
d'una ra<;a especial. Ni homes ni dones. Ombres. Foscor. 
Taques de nit en la nit» [57]. Yazid té pressa per fugir tant 
d' Abú com del Policia i li reclama una ronyonera que des
prés sabrem que conté «haixix, contraban», tal com li retreu 
el mateix Abú: «No em vas pagar el passatge per genero
sitat, sinó per provar-me i protegir-te. Si m'haguessen aga
fat, m'haurien tancat a mi» [110]. I el Policia interroga Abú 
a la platja: «Moro de merda! Hi havia un tal Yazid a la bar
ca?» [58]. Abú respon amb el silenci i quan el Policia li 
demarra la documentació, inicia la seva propia fugida: «Fill 

14. Encara que el mateix Molins parla de «personatges i escenes»
(ob. cit., pag. 51), Gabriel Sansano defensa el concepte de «seqüencia», 
que «es fa servir com a alternativa a la divisió tradicional en actes i es
cenes» (M0LINS, Manuel. «Introducció». Dins: Abú Magrib. Ob. cit. 
Pag. 31, nota 9). 

15. Sansano vincula aquest «viatge inicia.tic» (ob. cit., pag. 28)
d'Abú amb la estructura circular de l'obra i parla així de «la circulari
tat del viatge iniciatio, (ob. cit., pag. 31) del personatge. 
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de puta ... T'agafaré i te'n recordaras. Al moro! Alto! Al 
moro! Hi ha un il-legal!» (59]. 

«El somni d'Abú» (títol de la seqüencia 9) es materialit
za en el somni del mar: «El mar era un immens jardí tot ple 
de joves nues i morenes com en el paradís que ens ha promes 
Al-la ... » (96]. En canvi, quan trobi Jasmina a la seqüencia 
11 ( «A Launderette» ), li <lira: 

ABÚ: (Parlant en somnis) No, no t'estime. No puc estimar-te 
encara.Jo no he creuat el mar per estimar, sinó per fer-me 
un futur. [. .. ] I jo no en tinc, de casa ni de llit ... Good mor

ning, Haben sie Arbait?, Europa és bona si la bossa sona ... 
[98]. 

Un somni recurrent, el del mar, que també li explica a 
Kok a la pressó: «Si surto d' ací, em faré mariner; m' enrola
ré en un vaixell i viuré sempre lluny de terra, a l'alta mar, 
perque el mar és la cosa més bonica i millor que m'ha passat 
mai. [. .. ] Sí, la nostra terra és el mar. No en tenim d'altra» 
(139]. 

Abú, «un camaleó que només lluita per sobreviure» 
(123] segons paraules de l'Actriu, somnia i continua som
niant sense resignar-se a assumir el fracas de la seva expe
riencia europea: «Ni treball ni papers ni dona» (108], li 
confessa a Yazid en la seqüencia 11. I és que, com li retreu 
aquest mateix personatge, «et vas quedar mut aquella nit a 
la barca. Estaves tan fascinar mirant el mar que ni te'n vas 
adonar que tot s' esfonsava, tot, la barca, els companys, com 
si fossen pedres, ni que, si tu suraves, era gracies que jo et 
portava. No veies res més que els teus somnis. Pero Europa 
no és cap somni, sinó una merda; una bona merda» (110]. 

L'odissea europea d'Abú Magrib, el seu somni europeu 
de navegant en un mar de merda, es desenvolupa a través 
d'una serie d'espais escenics que canvien permanentment i 
que el porten successivament d' «una platja tancada i rocosa de 
la costa mediterrania» [escena I: 5 3] a un «carrer per als via
nants del centre d'una ciutat» [II: 60], a l' «interior del club-dis-
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coteca l' Alhambra Show» [III: 6 5], a «una habitació privada del 
club-discoteca» [N: 69], a «un descampat prop d'un campament 
d}immigrants als afores de la ciutat» [V: 76], a un «escorxador»
(VI: 80], a la «gran cuina de la casa» de Brigitte i J ean-Bap
tiste [VII: 83], de nou a un «descampat als afores de la ci'(ttat»
[VIII: 90] i després a «un pont del ferrocarril» [IX: 96], a la
«sala d}espera d'una estació d'autobusos» [X: 105], a «una buga
deria automatica a un barri obrer i periferic» [XI: 108], al «petit
espai de caixers automatics d'un banc» [XII: 113], a «un caft
quasi buit» [XIII: 119], a un «pare» [XIV: 123], a l' «interior
d}una comissaria» [XV: 128], «al pati de la presó» [XVI: 135],
a la «sala de la Infermeria de la presó» [XVII: 141], a l' «inte
rior d'un hivernacle en uns grans vivers» [XVIII: 144] i, final
ment, a «un parquing públic humit i solitari prop del port»
[XIX: 153].

Aquesta varietat d' espais escenics garanteix el dinamis
me de l' acció dramatica i la xarxa de relacions entre Abú 
Magrib i els diferents personatges en que es trobara el pro
tagonista en la seua odissea europea. Nogensmenys, aquesta 
odissea d' Abú, que el fa recórrer Europa des de la costa 
mediterrania espanyola a Fran�a, Alemanya i Austria com a 
mínim, conclou significativament a prop del lloc on co
men�a. U na estructura circular, 16 des de la platja mediterra
nia a aquest parquing prop del port que, molt expressiva
ment, se situa al costat de l'Alhambra Show: 

ABÚ: Ajuda'm a acostar-me al mar ... He de morir mirant cap 
a la Meca ... No vull que Al-la també em condemne ... 

[...] 
KoK: Només un altre esfori; i arribarem a l'Alhambra Show. 

De moment sera el nostre refugi [156]. 

16. «El significat del sentit circular i inicia.tic esta remarcat, a
més, pel títol mateix de la primera i de l'última seqüencia, "Al-Fatiha" 
i "Assobha wa Annas" respectivament, que representen la primera i les 
dues darreres sures, o capítols, de l'Alcora, les que obren i tanguen el 
llibre sagrat de l'islam, guia de fe i de conducta dels creients musul
mans» (G. Sansano. 06. cit. Pag. 32). 
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L'itinerari geografic i vital d'aquest immigrant magribí
il-legal que és el mecanic Abú el portara successivament a
trabar-se amb Kok (seqüencia 2: «Kings of Kings» ), un
negre de Sud-África qui li fa de soci i representant i li ofe
reix treballar a l' Alhambra Show tot fent striptease i exercint
la prostitució (seqüencies 3: «Ta.nía», i 4: «Brigitte (1)»).
En aquell club-discoteca coneix la Brigitte, una clienta
casada amb un carnisser (seqüencia 6: «Jean-Baptiste, le
boucher» ), a través de la qual aconsegueix una feina de
repartidor de carn i se sent feli<;: «Sóc feli<;. Per primera
vegada des que vaig arribar, sóc plenament feli<;» [74], li
confessa a Kok. Una felicitat que es trenca de sobte quan el
cornut Jean-Baptiste, el carnisser frances amb una mentali
tat d'heroi calderonia, amenace els amants amb la degolla
ció.17 Brigitte, que segons ella és «una dona respectable»
[86], abandona Abú (seqüencia 7: «Brigitte (2)» ). El prota
gonista, que a la seqüencia 5 ( «Salam Alaikum (1)») s'havia
trobat amb Salam, el pare de Jasmina, torna ara per adver
tir-le del perill, de la violencia i revenja que els amics del
carnisser poden exercir contra ells (seqüencia 8: «Salam
Alaikum (2)» ). I, en efecte, aquests feixistes francesas del
Front National de Jean-Marie Le Pen, de la mateixa manera
que han degollar ja el gos de la Brigitte (seqüencia 7: «Bri
gitte (2)» ), degollen ara simbolicament la serp d' en Salam,
qui considera Abú com un musulma dolent i prohibeix la
relació sentimental entre ell i la seva filla. Jasmina, prota
gonista d'un «somni agitat» [96] del personatge (seqüencia
9: «El somni d'Abú» ), constitueix una mena d'heroYna ro
ma.mica i rebel que s'enfronta amb la interpretació integris
ta i fonamentalista de la religió i dels preceptes de }'Alcora
que defensa el seu pare (seqüencia 10: «Salam Alaikun (3)»)
i així, en lloc d'El sí de las niñas moratinia, es decideix per

17. Brigitce, «burgesa, lúcida i voluptuosa,[ .. .] haura de pagar un 
alt preu: degollar el seu gos més estimat, "Jean-Baptisce"», toe conver
tint-se així, a parer de Sansano, en «una nova, estranya i patetica Salo
mé» (G. Sansano. 06. cit. Pag. 39). 
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una vida en llibertat. Sol i sense feina, Abú demarra feina a
Yazid, amo d'una bugaderia (seqüencia 11: «A ��:1-n�eret
te» ), fa vida for<;osa de vagabund a Alemanya (sequ�ncia 12:
«Tanz, bier und musik!»), coneix en un cafe de Viena �na
Actriu18 d'un país europeu de l'Est (seqüencia 13: «Mex1Co
platz») i assistei� ,en �n pare i com a únic� espe�tador al seu
suYcidi real (sequencia 14: «La gossa»), es detmgut per la
policía com a sospitós d'haver assasi�at l'actriu per furtar-li
el seu anell (seqüencia 15: «El ogarret» ), empresonat
(seqüencia 16: «Amics») i, després d'un motí, aconseguei_xrocambolescament la seva llibertat al suplantar la personah
tat de Mustafá Mimom, un presoner mort que estava a punt
de sortir al carrer (seqüencia 17: «La verga»). Amb aquesta
nova identitat, que Abú viu com una segona possibilitat de
vida trabara feina en uns grans vivers, on es retroba amb
Kok' i on sera finalment apunyalat per un J ove Violent, un
client ultradreta, xenofob i racista (seqüencia 18: «El jar
dí» ). Finalment, a les «primeres clarors de !'alba» [153], ferit
mortalment19 i acompanyat per en Kok, retroba en un par
quing públic la Jasmina, que treball�-�ra _en una agencia
especialitzada en viatges al Marroc (�equeno� 19: «�ssob_ha
Wa Annas» ). Pero que Abú retrobi la Jasmma no implica
pas el triomf de l'amor sinó més aviat la destrucció patetica
dels seus somnis:

ABÚ: Potser la culpa és del meu pare que s'estimava el mar. 
Sí, sempre em parlava del mar. No l'havia vist mai, la 
mar, pero sempre la somiava. I jo vaig créixer amb aques-

18. «No és estrany que aquesta dona ringa present Hecuba. [ .. .]
L'Accriu és conscient que no hi ha cap futur per a dos pobres que s'u
neixen en la seua desesperació, en la seua solitud, en la seua miseria» 
(G. Sansano. 06. cit. Pag. 3 7). 

19. Europa, per a molts immigrants il-legals, «no sera sino "la cam
bra de la more" com Molins ens recorda en les pagines de l'obra, citant 
uns versos de l'Hecuba d'Eurípides (Seqüencia 14)» (G. Sansano. 06. cit. 
Pag. 26). «Així, al final de l'obra, Abú us croba amb la cara real de l'Eu
ropa-cambra-de-la-mort -tal com havia escrit Eurípides fa més de dos 
mil anys-, s'adona que tot ha estar un miratge» (06. cit. Pag. 28). 
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ta deria. Sóc fill d'un somni. El somni del mar. Pero la 
nostra pastera va naufragar i la costa de la riquesa no és 
més que una claveguera de rates violentes [155]. 

Abú ha pres consciencia de la dura realitat europea i ha 
obert els ulls sense renunciar a la lluita. Així, assumeix la 
seva nova identirat com Mustafa Mimom, rebutja l'amor de 
laJasmina i la possible tornada al seus país per intentar ser 
felic;os i lluitar contra la miseria que els determina actual
ment com a immigrants. I, abans de fugir, li diu: 

ABÚ: La serp, aquella serp, el desig, ens va unir. Pero la serp 
és morra, més morta encara que el nostre somni, i jo ... Jo 
no puc. No puc estimar-te, comprens? No puc. No sóc 
res. No sóc ningú. Un gos. Res més. El cap d'un gos. No 
puc [164]. 

Així, la trajectoria geografica i vital d'Abú Magrib li per
met a Molins la denúncia de la realitat europea. Abú és víc
tima de la seva condició d'immigrant il-legal, de moro 
musulma «sense papers», víctima de l'explotació economi
ca, ma d' obra barata al mercat capitalista europeu i carn de 
la xenofobia i el racisme de l' extrema dreta feixista de les 
«obertes» i democratiques societats occidentals. Pero Abú 
és també víctima de la intolerancia i el fonamentalisme reli
giós de Salam. Perque el seu passat a l' Alhambra Show el fan 
indigne, a parer de Salam, de la seva filla J asmina: 

SALAM: Munafek! Ets la vergonya de tots els germans. M'has 
volgut fer creure que estimaves Al-la i acomplies els seus 
preceptes, pero ara ja sé quin treball tenies, prostitució, 
begudes ... 

[. . .  ] 
ABÚ: He treballat en tot el que m'han deixat [93]. 

Salam no accepta les excuses d' Abú i l' acusa de ser la 
imatge negativa de l'Islam, la que serveix de pretext als eu-
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ropeus per rebutjar-los: «les persones com tu són les que ens 
fan odiosos als europeus. Per culpa vostra ens consideren a 
tots iguals» [93]. I Abú assumira davant Jasmina aquesta 
indignitat de «munafek», d'impiu, que frustrara la seva 
relació amorosa: 

JASMINA: Vull que vinguis amb mi. 
ABÚ: No; no en sóc digne. 
JASMINA: Que? Que no n'ets digne? Que vols dir? 
ABÚ: Que no sóc un bon musulma. 
JASMINA: Jo no vull un bon musulma, et vull a tu [95].

Abú se sent «un musulma de cor», pero no pas un fona-
mentalista isla.míe com Salam o Yazid: 

KoK: Que ets un radical? 
ABÚ: Que? 
KoK: Que si ets un integrista. 
ABÚ: Integrista? Que és aixo? 
Ko�: Un d'aquells que només viuen per imposar la religió. 
ABu: Ah, no; no ho sóc. La religió és per al cor. Sóc un musul-

ma de cor; estime Al-la i el seu Profeta, pero busque tre
ball. Res més [62]. 

Abú és, en efecte, un musulma de cor sense gaire cons
ciencia política. En canvi Salam, que ha perdut la dona 
-segons ell, per voluntat d'Al,la-i que ha emigrat a Europa
per preparar la dot de les seves quatre filles i així poder-les
casar, és conscient de fins a quin punt és necessari defensar
la propia identitat cultural i religiosa:

SALAM: Europa és rica, pero podrida. Ens acull i ens dóna tre
ball a canvi de negar-nos [91-92]. 

Salam té una visió negativa d'Europa, rica pero podrida: 
«Els europeus tenen diners, cotxes i luxe, pero no saben di
vertir-se amb coses tan simples com la serp i el foc» [78]. 
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Una Europa que amena�a la identitat dels immigrants, con
tra la qual defensa una interpretació integrista de la religió 
isla.mica al seu monoleg inicial de la seqüencia 8: 

SALAM: Un bon pare no ha de tolerar la desobediencia mai i 
menys encara ací, en aquest poble fart de tot i descregut 
on les dones fan el que els dóna la gana. Llibertat, en 
diuen llibertat. Mentida! Aixo no és llibertat. Aquesta no 
és la igualtat que Al-la i el Profeta volen per a homens i 
dones ... [91]. 

Així, Salam prohibeix a la seva filla J asmina la relació 
amorosa amb Abú, al seu parer -i com ja hem vist- un mu
sulma indigne, un «munafek» impiu: «Que Al-la m'il-lu
mine, pero no puc consentir que Jasmina torne a trobar-se 
amb Abú» [92]. L'enfrontament entre pare i filla, a proposit 
de l' amor que sent J asmina per l' Abú, és radical. Així, quan 
Salam li recorda que és el seu pare «i les filles han d'obeir 
sempre. És la paraula d'Al-la», Jasmina li respon: 

JASMINA: Dones deixa'm estimar a mi també lliurement. 
SALAM: Estas contaminada. No hauríem d'haver vingut mai 

a aquestes ciutats, mai; aquests supermercats de suor i de 
sang han destrui"t la teua fe. 

JASMINA: No, pare; la meua fe és intacta. Al-la viu en el meu 
cor. El que s'han destru"it són les velles histories amb que 
m'has volgut sotmetre. 

(Salam alfa la ma i esta a punt de pegar-ti una bufetada. S'atura, 
pero, a gafa la maleta i surt violentament a !' andana deis autobusos. 
jasmina es cobreix el rostre amb el ve! i plora) [107]. 

Yazid és l' immigrant magribí que, en canvi, té cons
ciencia política i conviccions religioses. Vigilat pel Policia 
des de la seua arribada a la platja, Abú és conscient que tra
fica amb drogues i que pagar-li el viatge no ha estat un acte 
altruista. Ell prospera i a la seqüencia 11 ( «A Launderette») 
es retroba amb Abú amb tots els signes del triomf: té feina 
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segura, dona, papers en regla, cotxe i un negoci de bugade
ria. Abú li recorda que en realitat es dedica al trafic de dro
ga i Yazid justifica moralment les seves activitats perque 
Europa és una merda, els europeus consideren els immi
grants com a merdes i ell els ven, per tant, merda: 

YAzm: Per a ells som pitjors que merda, !'escoria, la roba bru
ta. Només ens ofereixen el que no vol ningú i una cober
tura legal que no donarien ni a un gos. Escoria. I l' escoria 
crida !'escoria com la sang crida la sang. Si pogueren, ens 
esborrarien [111]. 

Amb la memoria de l'holocaust jueu, «el crim dels 
nazis» [111], Yazid explica que ara és l'hora de l'holocaust 
musulma: 

ABÚ: Per que? 
YAZID: Perque, a més de les nostres riqueses, gas o petroli, 

busquen un nou eguilibri. 
ABÚ: Eguilibri? Quin equilibri? 
YAZrn: Sempre que hi ha problemes, ha d'haver un culpable. 
ABÚ: I per que nosaltres? 
YAzrn: Perque el racisme és un túnel ple de galeries i miralls, 

una mina inesgotable on tothom pot caure i perdre's, 
tothom; els jueus patiren el seu holocaust i ara volen el 
nostre. Europa ha estar el nostre somni i ara nosaltres 
serem el seu malson. No tenim lloc ací, ni nosaltres ni la 
nostra llengua ni Al-la. No, no hi tenim lloc. Europa és 
del cristianisme i el cristianisme és la religió dels po
derosos [111-112]. 

Yazid invoca la lluita com «un manament del Llibre, un 
precepte de l'Alcora» ( «Lluiteu per Déu contra els qui llui
ten contra vosaltres. Mateu-los on els trobeu i expulseu-los 
d'on us expulsen») i justifica el seu comportament davant 
Abú (venda de drogues com a forma de finan�ament del 
terrorisme islamic) per la hipocresia moral de les societats 
cristianes europees: 
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YAZID: I aixo és el que fem, ni més ni menys; lluitar amb les 
úniques armes que entenen, els diners. Només els diners 
ens salven. Amb diners passem de ser l'escoria a ciutadans 
respectables i podem comprar tot el que necessitem, ho
mes, armes, una bona organització ... Omplir-los el mercar 
de la merda que tant els agrada és el nostre deure, un deu
re amb nosaltres mateixos i en nom d'Al-la. Aquesta mer
da és una resposta als seus insults. Ho comprens ara? 
[111-112]. 

Molins se serveix en Abú Magrib del personatge de J as
mina per a denunciar el fonamentalisme religiós musul
ma,20 ja que anteposa l'amor a la interpretació integrista de 
l'islam: «El Profeta no pot exigir-me que siga bona, si em 
nega el teu amor. No és just» [95]. I li ofereix el seu amor a 
Abú precisament com l'acompliment de la voluntat d'Al-la: 
«Jo sóc el teu mar i tu el meu vaixell. [. .. ] Estem units pel 
desig i la benedicció d'Al-la. No em deixes. Sóc teua» [98]. 
El mar era l' abstracció del somni d' Abú21 i per aixo Molins 
vol que J asmina es presente com la concreció carnal d' aquest 
somni: «Sense mi, tu no ets tu. [ .. .] Jo sóc la riquesa i el tre
sor que Al-la t'havia reservar. La teua vida i el mar. L'eterni
tat» [ 102]. Amb aquesta convicció, J asmina, que parla amb 
un registre «poetic», 22 no té por a confessar davant son pare
la for<_;a de la seua passió, del desig amorós: «Pero jo desitje 
intensament Abú i sé que Al -la el va posar al meu camí per 
revelar-me una altra llum d'aquestes terres» [106]. Pero 

20. Jasmina, «tot i compartir la fe del pare, adopta una actitud més 
oberta cap al món que els ha tocat viure ja que ha crescut a Europa» 
(06. cit. Pag. 34). 

21. Encara que només «com un eco, tot i que siga molt llunya»,
Gabriel Sansano evoca «la frustració de l'amor en el drama Mari ce/,
d'Ángel Guimera, on el personatge central, SaY�, s'adona de la imp�s
sibilitat d'assolir plenament l'amor en la terra 1 en la mar» (06. cit. 
Pag. 42). 

22. Sansano defensa que Molins fa parlar tant a J asmina com a 1' Ac
triu «un tipus de llenguatge [. . .] amb ressonancies poetiques» (06. cit. 
Pag. 43). 
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Jasmina no vol ser només el mar d'Abú sinó també mare 
arnb ell. I li diu que es va enfrontar a son pare «per defensar 
!'alegria del nostre paradís»: «Segons la Sunna, el paradís es 
troba als peus de les mares. Jo vull ser mare al teu costat i 
donar-te un munt de fills» [160]. Nogensmenys, aquest 
somni de la Jasmina de ser mar d'Abú i mare amb ell impli
ca, a més a més, el desig de tornar a la seua terra: 

JASMINA: Hem de tornar-hi, Abú [. . .] !fem de transformar la 
terra que Al-la ens ha donar. [. . .] Es allí on hem de crear 
més i més vida i llibertat per acabar amb la for<;a de tots 
els qui ens oculten l'alegria d'Al-la. [. . .] Aquest viatge, 
Europa, res no ha sigut inútil . Ara sabem que hi vam 
venir per trobar-nos, tu i jo, i retornar a la nostra terra 
plegats com la lluna i el mar. Et curaras la ferida i després 
marxarem a casa, a la nostra casa, i hi treballarem, treba
llarem, perque els nos tres fills, tots els que vindran d' a�í 
a cent o dos-cents anys, no hagen d' abandonar mai més 
les nostres ciutats, ni tanta llum, ni les seues can<;ons. I 
ens recordaran, sí, ens recordaran no tan sols perque som 
els seus pares, sinó perque vam comen<;ar a fer possible 
que el seu viatge ja no fos exigir per la miseria o la por. 
Anem [162-163]. 

El patetisme d' aquestes paraules de J asmina, tant prota
gonista com el mateix Abú,23 es deriva de la impossibilitat 
de realitzar el seu desig. Abú és a punt de morir i la seua 
mort significa la destrucció de tota mena de somnis: la feli
citar és una quimera, tant la d' ell com la d' ella, encara que el 
final és obert i Jasmina, integrada en la societat europea a 
contracor, segueix viva, tan viva com sola i infeli<_;. 

23. Gabriel Sansano defensa el protagonisme estructural de Jasmi
na amb aquestes paraules: «Així dones, com hem pogut comprovar, les 
Seqüencies 9 i 19 són les claus de volta estructural de tota l'obra i J as
mina hi té un protagonisme singular ja que és l'únic personatge que 
pot "salvar" Abú amb el seu amor» (06. cit. Pag. 41). 
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«EL MERCAT DE LES DELÍCIES», DE RAMON GOMIS 

Ramon Gomis (Reus, 1946) , doctor en medicina, és autor 
de La petita historia d'un home qualsevol,24 Vermell de xaloc, El 
Llumí d'or25 i Capvespre al jardí,26 estrenada al Teatre Lliure el 
2 de maig de 1990. 27 El mercat de les Delícies -estrenada dins 
el Cicle Dialegs el dilluns 13 de desembre de 1993 al Teatre 
Romea en producció del Centre Drama.tic de la Generalitat 
de Catalunya, 28 amb direcció de Rafael Duran, espai escenic 
i vestuari d'Oriol Puig i interpretada per Pere Arquillué 
(Haran) i Merce Pons (Hai"ssa)- fou publicada el 1996, jun
tament amb La festa, de Llu1sa Cunillé, per l'editorial Lu-

24. GOMIS, Ramon (1970). La petita historia d'un home qualsevol.
Barcelona: Edicions 62. Els Llibres de l'Escorpí, Teacre/El Galliner, 4, 
amb proleg de Xavier Fa.bregas. Aquesta obra fou guardonada amb el 
Premi Joan Santamaria de l'any 1970. 

25. GOMIS, Ramon (1976). Vermell de xaloc. El llumí d'or. Barcelo
na: Edicions 62. Els Llibres de l'Escorpí, Teatre/El Galliner, 32. Vermell 
de xaloc, escrita a «Barcelona, tardor del 1971», fou estrenada pel grup 
El Globus a Terrassa sota la direcció de Pau Monterde, autor del proleg 
a l' obra. Per la seua banda, J osep Maria Benet i J ornee prologa El llumí 
d'or, escrita a «Reus, primavera del 1973» i revisada a «Barcelona, 
hivern del 1975 ». 

26. GOMIS, Ramon (1989). Capvespre al jardí. Barcelona: Edicions
62. Els llibres de l'Escorpí, Teatre/El Galliner, 111. L'obra fou escrita a
«Barcelona, tardor del 1987 ».

27. «Capvespre al jardí es un breve texto que en 1990 interpretaron
Anna Lizarán, J ordi Bosch, Lluís Homar y Ramon Madaula, con esce
nografía de Puigserver y dirección de Pasqual» (RAGUÉ-ARIAS, María
] osé. El teatro de fin de milenio en España. Ob. cit. Pag. 5 3 ). 

28. Aquest «texto encargado al autor por el C[entre] D[ramatic]
de la G[eneralitat]» es va estrenar «en el ciclo de diálogos dramáticos 
de los lunes del Romea, del CDG» (RAGUÉ-ARIAS, María-José. El tea
tro de fin de milenio en España. Ob. cit. Pag. 5 3) durant dos dilluns con
secutius: el 13 i el 20 de desembre de 1993. Carles Batlle, per la seua 
banda, afirma que «el relatiu fracas escenic d'El mercat de les delícies 
(1993), amb tot, ha apartat Gomis del públic des d'aleshores» («La 
nova dramatúrgia catalana: de la perplexitat a la diversitat». 06. cit. 
Pag. 51). 
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.men de Barcelona. Al programa de ma de la representació, 
el mateix autor afirma: 

El Mercat de les Delícies és el dialeg d'una parella d'immi
grants procedents d'Asilah, al nord d'Africa, que una nit 
d'estiu arriben, en un llague, a una platja de la costa medite
rrania d'Andalusia. El motiu que els porta a !'Europa deis 
somnis i les delícies no el sabem, pero, en qualsevol cas, tots 
dos s'arrisquen a un naufragi i a una vida difícil amb el desig 
de trobar una nova frontera. 
[. . .] 

Es tractava de dos nord-africans i l'espai on es relaciona
rien seria molt simple: una platja deserta. Res més. [. .. ] Els 
personatges són Haran i Ha'issa. Acaben de travessar l'estret 
de Gibraltar. De fet no necessiten presentació, tothom els 
coneix. La televisió, sovint, ens en serveix imatges i als diaris, 
de tant en tant, són una notícia tragica.29 

Com avanc;a !'autor, Haran (29 anys) i Hai."ssa (25 anys) 
són dos joves nord-africans que, procedents d'Asilah, han 
arribar a «una platja amb dunes» quan «són les primeres hores 
d'un deis darrers dies de julio!. Aviat despuntara el día. L'Haran 
surt de l'aigua, els vestits xops, amb l'Haissa als brafOS. L'ajeu a 
la sorra» [13]. L'espai escenic de la platja-en rigor, un «no
lloc»-no varia al llarg de l'acció drama.rica, evidencia que es 
tracta d'un teatre de situació i que a Gomis li interessa fona
mentalment el conflicte entre els mateixos personatges 
magribins. De fet, l'Haran ha salvat la vida de l'Ha1ssa quan 
«amb l' onatge el llagut ha volcat » [ 15], i han arri bat a 
aquesta platja sense equipatge i sense notícia dels companys 
de travessia. Fred, desorientació i por a la seua detenció pels 

29. GOMIS, Ramon (1996). «Proleg». Dins: El mercat de les delícies.
Barcelona: Teatre Romea / Editorial Lumen. Pag. 9. Aquesta obra esta 
publicada en un mateix volum de Dialegs, l, del Teatre Catala Con
temporani / Els textos del Centre Dramatic, amb La festa, de LluYsa 
Cunillé. 
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carabiners són les primeres sensacions d'ambdós supervi
vents, tot dubtant entre esperar el compliment d'una vaga 
promesa ( «El Moussa va dir que algú ens vindria a buscar», 
diu l'Haran [21]) o marxar cap a la ciutat, com insinua 
l'Ha'issa. Pero, immediatament, es planteja la primera dis
cussió entre la parella: 

HAISSA: Ets incapa� de tenir una iniciativa. 
HARAN: No és veritat. I les teves ja veus on ens han portar. 
HAYssA: Jo no t'he fet venir [22]. 

Així, l'aventura europea és iniciativa de l'Ha'issa, una 
jove que té les idees molt dares sobre el sentit del seu 
viatge: 

HAYssA: No vull tenir mai més paciencia. Recorda-ho bé, no 
m'ho repeteixis. No en vull tenir de paciencia; els que 
encara en tenen s'han quedar a Asilah ensumant la por
queria, la miseria. Ho entens? [24]. 

L'Ha'issa, després de sobreviure, mostra a la platja el seu 
taranna vitalista i optimista, les seves ganes de realitzar els 
seus somnis: 

HAYssA: Al-la ens ha protegit. 
HARAN: Hem tingut sort. 
HAISSA: No cree que els altres s'hagin negat. Hi ha qui expli

ca que molts que travessen la mar s' ofeguen, pero ho 
expliquen per a desanimar-te, per a fer-te perdre les ganes 
d'intentar-ho. 

HARAN: Em <liras que no saps de ningú que no hagi perdut 
la vida [29]. 

El sentit comú d'Haran li recorda a l'Ha'issa la tragedia. 
Perque Gomis vol. denunciar el 1993 la situació economi
ca nord-africana, el silenci del poder polític i dels mitjans 
de comunicació magribins sobre aquesta realitat social de 
la immigració il-legal. I rambé els negocis fets per alguns 

150 

d'ells amb els seus propis immigrants il-legals, com ara el 
Baschir: 

HAISSA: No vull pensar en desgracies. 
HARAN: No hi pensis. 1, 

HAYSSA: La nostra televisió no en diu res. 
HARAN: Per que n'hauria de dir res? De la propia miseria no 

se'n parla. 
HAYSSA: La gana no té fronteres, Haran. El Baschir en dos 

anys ha organitzat més de dues-centes travessies. Un gra
par de gent. Compta a quinze o vint persones per traves
sia. 

HARAN: Deixa de comptar. No sé on vols anar a parar. A més, 
si t'he de ser sincer no m'interessen els negocis del Bas-
chir. És un porc. Mercadeja amb la gana [29-30]. 

U na immigració que ja té antecedents a la família de 
l'Ha'issa, ja que la seva germana Fa.tima l'ha precedida en 1' a
ventura europea i a bares d'ara treballa «d'assistenta en un 
hotel de Brussel-les» [35]. Unes germanes a les quals -molt 
significativament, com a símbol de la seua infreqüent pro
testa contra 1' educació isla.mica re buda de submissió a l'ho
me, una protesta de singular audacia dins el seu mitja so
cial- els agradava disfressar-se a la casa familiar d' Asilah 
amb la roba del seus germans: 

HARAN: Les meves germanes no s'haurien atrevit. Mai he 
entes la teva família. 

HAISSA: Ni jo la teva. I a més, a la meva família no cal que els 
entenguis. Jo tampoc no els entenc. La mare també hau
ria volgut que la Fatima i jo fóssim d'una altra manera. 
Ens voldria acaliuades, al seu recer, al servei dels homes 
de la casa. A hores d'ara segur que pateix. I encara ha d'a
guantar el meu pare que deu rabiar com un gos [3 5]. 

Arribem ja al tema central d'El Mercat de les Delícies: la 
lluita de l'Ha'issa per aconseguir la seva llibertat. En efecte, 
per a l'Ha'issa, amb aquesta travessia, es tracta no només de 
fugir de la miseria sinó, fonamentalment com a dona isla-
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mica determinada per una educació repressiva, d'un anhel 
de llibertat, la llibertat de decidir el seu futur: 

HAISSA: D'on penses que véns? D'on venim? D'una terra on 
tot és permes. Traficar, robar, maltractar, empresonar ... 
Fer el manguis. Tot menys poder decidir la propia vida, 
treballar, ésser lliure, decidir el futur [39]. 

Una visió crítica de la realitat d'alla (l'infern per a 
l'HaYssa) que es complementa amb la visió crítica de la rea
litat europea, la d'ací, que s'expressa a través de l'Haran: 

HAISSA: I que hi fas aquí. 
HARAN: Res. Buscar fortuna. 
HAISSA: Fortuna? A mi el que més m'importa és sortir del 

nostre infern. 
HARAN: A tot arreu hi ha un infern. 
HAISSA: A tot arreu hi ha problemes, a tot arreu hi ha difi

cultats. Pero aquí, en aquest país, hi ha llibertat. 
HARAN: T'amaguen l'ou. No n'hi ha de llibertat per a tot-

hom. Només n'hi ha pels que hi han nascut. 
HAISSA: I pels que hi treballen. 
HARAN: Si hi deixes la pell. 
HAISSA: Ningú no regala res. T 'ho has de guanyar. No espe

ris que tot et caigui del cel. 
HARAN: No espero res. Només sé que els homes no sentim 

mai vora nostre la mala olor, encara que la portero al 
damunt. I els més ríes són els més porcs. Tu, Ha'issa, no 
saps on et fiques [38-39]. 

La fugida de l'infern magribí i l'anhel de llibertat im
pulsen l'HaYssa a aquesta aventura europea i a confiar en l'a
juda de la seva germana Fa.tima. Nogensmenys, l'Haran, de 
nou, intenta obrir-li els ulls a la dura realitat: 

HARAN: Aquí es passa malament, Ha'issa, per molts ger
mans, parents i amics que tinguis. 

HAISSA: Ningú diu que no depenguis de tu mateix. 
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HARAN: Per guanyar que? 
HAISSA: No ho sé. 
HARAN: Un mercat ple de delícies. 
HAYSSA: No només aixo. També i sobretot una mica de lli

bertat. Sortir de la porquería, de la merda, si vols quf; t'ho 
digui dar [ 41]. 

L'Haran 1i retreu la seva idealització del mercar de les 
delícies europeu, de voler fer-se rica amb la inconsciencia de 
les dificulrats reals, de fins a quin punt la condició d'immi
granr, d'estrangera, sera una nova frontera entre ella i_ els
europeus: 

HARAN: Vols un grapar de diners que ara no tens i que som
nies tenir. Com la teva germana Fa.tima. 

HAYSSA: Et sembla poc? Els diners són necessaris per poder 
sentir-te lliure. 

HARAN: I per envescar-te fins el coll. El teu mercat de les 
delícies només surt per televisió. 

HAISSA: També hi veig els llaguts que naufraguen. 
HARAN: I altres coses que no vols saber. 
HAISSA: Que no vull saber? 
HARAN: Per exemple, que a partir d'ara ets una estranya a la 

terra dels altres. I a la casa dels estranys, a vegades, sense 
ningú voler, s'hi cala foc. 

HAISSA: Ets bestia. Et complaus amb la desgracia. No sé per 
que no te' n tornes. A l'horitzó, encara hi ha el paradís que 
has deixat. Oblides molt de pressa. 

HARAN: Només vull obrir-te els ulls [42]. 

L'Haran és conscient que només la renúncia a la propia 
identitat por facilitar la integració en el mercar de les delí
cies, en el Mercar Comú d'Europa. I alerta l'HaYssa sobre la 
xenofobia i el racisme: 

HARAN: En cap lloc del món els estranys som benvinguts. 
HAYSSA: Fins que deixem d'ésser uns estranys. 
HARAN: Si ens tornero com ells. 
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HAYssA: Sempre hi ha una frontera. Un lloc per comern;ar de 
nou, sense cap mena de lligam, de sastre, de límit. 

HARAN: Deixa't de fantasies, Hai·ssa. El món vagis al lloc on 
vagis és mesquí, petit, rancuniós. Ni aquells que sem
blen més savis, més llestos, es lliuren de la propia mise
ria. 

HAYssA: Si penses aixo, que hi ha fas aquí? [42]. 

De fet, l'Haran és en aquesta platja per amor a l'Ha"issa, 
o millor dit, per la por de perdre-la:

HARAN: Un ocell en una gabia. No puc viure lluny de tu. 
HAISSA: No em fas felis;. Necessito aire, vull sentir-me lliure. 

Per aixo he fet aquest viatge. 
[. . .] 
HARAN: La meva llibertat és la passió amorosa. 
HAISSA: Em sembla una malaltia que no ens podem perme

tre [43]. 

Així dones, per l'Ha"issa l'amor de l'Haran és una ame
na<;a al seu anhel de llibertat: «Jo no sóc lliure sense tu» 
[70]. I una pluja d'estels constitueix el pretext per a expres
sar els desitjos d'ambdós, que l'Ha"issa oculta, encara que la 
seua decisió es palesa ben clarament quan li diu a l'Haran: 
«A prop d' aquí deu passar alguna carretera. Quan la trobem 
tu segueixes cap a una banda i jo cap a un altra» [5 2]. Pero, 
naturalment, l'Haran no vol separar-se d'ella: 

HARAN: Jo no vull perdre't. Res més. 
HAISSA: Deixa'm sola. Ja ens tornarem a trobar. 
[. . .] 
HARAN: El que vols fer no té cap sentit. 
HAISSA: No m'ho tornis a dir. Necessito totes les meves for

ces per buscar una nova vida. 
HARAN: I per que? 
HAISSA: Perque la que he viscut fins ara no m'interessa [54]. 
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L'Haran li torna a recordar que el suposat mercat de les 
delícies d'Europa és una invenció seua, un somni sense realitat: 

HARAN: Aquí ja hi ha rics. El que necessiten són pobres.' 
HAYssA: No m'ensarronis. Desitjo sentir-me lliure. 1. 

HARAN: I jo et faig nosa [54]. 

Així, quan l'Haran li pregunti si !'estima, l'Ha"issa li 
respon amb tota claredat: 

HAYssA: No t'ho diré més. T'estimo. Pero necessito sentir-me 
diferent, sense entrebancs, sense compromisos. No t'en
fadis. Tingues una mica de paciencia. Encara que agafem 
camins diferents ens tornarem a trobar. 

HARAN: Jugues amb foc. 
HAISSA: Ja hi hem donat prou voltes. Ara, si em vols ajudat 

deixa'm fer [55]. 

I a continuació l'Hai·ssa dibuixara a la sorra dos anells de 
compromís i escriura: «Haran i Ha"issa. A la terra de les de
lícies. 1993». Nogensmenys, l'Haran li dirá: «Només vull 
esborrar «Terra de les Delícies» [57]. I de l'escriptura a la 
sorra, del somni deliciós, a la dura realitat d'una papers que 
ambdós han perdut en el naufragi. Així, mentre l'Haran 
afirma que sense papers no trabaran feina, l'Ha"issa li repli
ca: «Et sembla que sense papers no ets ningú. Com si els 
nostres documents tinguessin cap valor. Són paper mullat. I 
mai tan ben dit» [58]. 

L'Haran i l'Ha"issa són uns immigrants il-legals, uns «sen
se papers» en el mercat de les delícies del Mercat Comú eu
ropeu. Pero mentre ella somnia amb esperan<;a optimista 
en una nova vida, en un futur millor i en llibertat, ell pen
sa en la realitat pura i dura de la seva diferencia, de la seva 
condició d'immigrants il-legals: 

HARAN: Pero em sembla que porto escrit al front que no sóc 
del país. 
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HAYssA: No sera pel ulls, per la mirada, per la boca, pel teu 
somriure. Sera per la teva parla, per la teva religió, pels 
teus costums. 

HARAN: Sera suficient per ésser sempre un immigrant il-le
gal [59]. 

Després d'un intent d'escena erotica que l'Ha:issa frus
tra, un soroll la determina a fugir de la platja quan ja són a 
trenc d'alba: «Vull anar-me'n, vull fugir. Si els guardies ens 
traben aquí ens repatriaran» [67]. I és tot just ara quan 
l'Haran puja a la duna i contempla l'espectacle de la trage
dia: 

HARAN: Aquest viatge és una enganyifa. 
HAISSA: Just acaba de comenc;;ar. 
HARAN: Per a tu. N'hi ha d'altres que ja l'han acabat. 

(Haran la deixa anar) 
HAISSA: Han mort. Lloat sigui Al-la [69]. 

L'Haran, lúcid i solidari, manifesta la seua desolació: 
«Aquesta costa és un gran cementiri» [69]. I, encara que li 
dóna «un grapat de bitllets» [71], es resisteix a separar-se de 
l'Ha:issa: 

HARAN: He deixat la meva terra pels teus somnis, no pels 
meus. 

HAISSA: Jo no t'ho vaig demanar. Ets tu que vas valer venir. 
HARAN: Els teus somnis també són els meus. 
HAISSA: Si és així, fes el que et dic. Agafa el teu camí. 
HARAN: Ets molt tossuda, pero no te'n sortiras. 
HAYssA: Me'n vaig. 
HARAN: Tu no te'n vas. Et quedes amb mi [72-73]. 

L'enfrontament entre els personatges sembla així inevi-
table. L'Haran és un obstacle per a realitzar el seu somni i 
l'Ha:issa es decideix a agafar la navalla pero, en l' intent de 
desarmar-la, l'Haran «es fa un tal! a la ma» [7 3]: 

HARAN: Bestia! M'has tallat. Que t'has tornat boja? 

156 

HAISSA: No t'he tallat. Ves-te'n. Deixa'm fer el meu camí. 
HARAN: On aniras? On et creus que aniras? Aixo no és el 

mercat de les delícies. 
HAISSA: Haran! No et vull cap mal. .. Pero no et posis al mig. 

(L'Haran li barra el pas) [74]. 
\ 

Definitivament, la passió amorosa de l'Haran suposa un 
obstacle seriós per a l' anhel de llibertat de l'Ha:issa: 

HAISSA: No em posis les mans al damunt. 
HARAN: Hai'ssa! 
HAISSA: Deixa'm! T'ho prego. Pel que més estimis. Vull 

ésser lliure. 
HARAN: No deixaré que te'n vagis. És perillós [75]. 

La imminent presencia dels guardies i la passió amorosa 
de l'Haran, que «enfollit la besa» [75], desencaden el desen
lla� tragic: 

(L'Haissa es gira. Recull la naval/a del terra, i la hi clava) 
HARAN: Hai'ssa! 

(Els jeeps deis guardies arriben a la platja. Pe! roquissar 
l'Hai'ssa s'enfila terra endins. El sol il-llumina de vermell l'horitzó, 
És !'hora prima del mat/) [75-76]. 

Un final tragic per a l'Haran, pero obert a la esperan�a 
per a l'Ha:issa, que fuig de la platja cap a !'aventura d'una 
nova vida al mercat de les delícies europeu, amb probable 
destinació a Brussel-les. Un anhel de llibertat de l'Ha:issa 
que ofega el sentiment amorós i que compta de moment 
amb la hipoteca moral d'un assassinat. 

Un dels trets que caracteritzen el teatre de Ramon 
Gomis és el protagonisme del seus personatges femenins. 
Josep Maria Benet i Jornet afirma en aquest sentit, tot fent 
referencia a Capvespre al jardí, que «aquí, com en aquella pri
mera etapa, la dona esdevé model portador d'uns valors que 
l'altre sexe no sembla que atenyi amb la mateixa intensi-
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tat».3º En El mercat del les delícies, el personatge de l'Ha'issa 
no desmenteix en absolut, com hem vist, aquesta afirmació. 

«ThMPTACIÓ», DE CARLES BATLLE O LA HISTORIA 
D'UN MALENTES TR.AGIC 

Carles Batlle (Barcelona, 1963) a Temptació, exemple més que 
relatiu de «drama relatiu», nou realisme basat en la poetica 
de la sostracció (fragmentació, discontinu'itat temporal, tea
tralitat de l' enigma, reconstrucció per part de l' espectador de 
la interpretació del sentit) de-construeix en cinc escenes i 
una coda la historia d'un malentes «a la Catalunya actual»:31 

una temptació que és tant la de la immigrant que somnia 
amb la integració com la del catala temptat pel mestisatge. 

Batlle, a Temptació, ens dóna un exemple d'un relatiu 
«drama relatiu»32 en servir-se, amb la poetica de la sostrac-

30. BENET IJORNET,Josep Maria. «El rerorn de Ramon Gomis»,
proleg a Capvespre al jardí, de Ramon Gomis. 06. cit. Pag. 11. També 
RAGUÉ-ARIAS ressalta el protagonisme de la dona en El teatro de fin de
milenio en España. Ob. cit. Pag. 53. 

31. BATLLE, Carles (2004). Temptació. Barcelona: Teatre Nacional
de Catalunya/ Proa. Pag. 21-69. Fou publicada amb El plan B, d'Isabel 
Díaz, amb proleg de Francesc Foguet i Boreu. Temptació fou estrenada a 
la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya el 2 de novembre de 
2004, dirigida per Rafael Duran, amb escenografia d' Anna Alcubierre, 
vestuari de Mariel Soria, il-luminació d'Anna Roldós i so de Pep Puig
dollers, i interpretada per Jaume Bernet (Hassan), Santi Ricart (Gui
llem) i Mireia Aixala (Aixa). 

32. Enrie Gallén es refereix en aquest termes al «drama relatiu»:
«Es tracta d'un tipus de text drama.tic -en general de caracter íntim-, 
caracterizat quant a la forma i a !'estructura drama.tiques per una cons
cient ambigüitat i falta d'explicitació en línies generals de l'anecdo
ta/trama de l'obra i/o dels antecedents que expliquin l'actuació i el 
comportament global dels personatges. Un concepte teatral que es 
presta, en definitiva, a relativitzar el sentit i la funció de la paraula o de 
l'acció drama.tiques, i a convertir els mecanismes discursius en una 
autentica estrategia teatral» ( «Proleg». Dins: Suite, de Carles Batlle. 
Barcelona: Proa/ Teatre Nacional de Catalunya, 1999. Pag. 11). 
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ció,33 d'una estrategia que «es concreta en un seguit de 
trampes, d'informacions ambigües, d'apel-lacions a imagi
naris difusos i a inquietants identificacions, d'expectatives 
que no volen rancar-se, de pistes falses, d'incitants propos_tes 
de coherencia poetica i de misteriosos mecanismes d' enig
ma, de malentes i d'atzar».34 Temptació és un relatiu «drama
relatiu» -dramatúrgia que Batlle vincula amb «alguns 
grans noms de !'escena internacional, com ara Samuel Bec
kett, Harold Pinter o David Mamet»-35 on els personatges 
construeixen un triple malentes amb un desenlla<; tragic: 
Hassan creu que l'ajuda d'en Guillem és una generosa, 
altruista i solidaria correspondencia per l' amistar amb el seu 
pare (un); Aixa creu que la presencia del seu pare a Catalu
nya és una amena<;a per al seu futur en llibertat i no pas un 
atzar (dos); i, finalment, Guillem creu que Aixa i Hassan 
són amants (tres). Temptació és, dones, la historia d'un triple 
malentes constru:it amb una estrategia d' enigma (fragmen
tació de les escenes i reconstrucció de la historia per part del 
receptor implícit) i atzar, és a dir, només amb alguns ele
ments del «drama relatiu» i per aixo em sembla un rela
tiu «drama relatiu» Batlle defensa !'eficacia artística d'a
questa «dramatúrgia opaca, de la sostracció» per a escriure 
obres compromeses, un teatre polític amb estrategies dra
matúrgiques actuals: 

Qualsevol «tema» pot ser treballat des d'aquesta opció dra
matúrgica. Es pot parlar de compromís, de solidaritat, de lli-

33.José Sanchis Sinisterra fa servir aquest concepte a «Llui'sa Cuni
llé: una poetica de la soscracció», proleg a Accident, de Llui'sa Cunillé. 
Barcelona: Institut del Teacre, 1996. Pag. 5-12 (versió castellana: SAN
CHIS SINISTERRA, José (2002). La escena sin límites. Fragmentos de un dis
curso teatral. Edició de Manuel Aznar Soler. Ciudad Real: Ñaque. Pag. 
140-143).

34. BATLLE, Carles (2001). «El drama relatiu», proleg a la seua
obra Suite. Barcelona: Proa/ Teatre Nacional de Catalunya. Pag. 19-20. 

35. BATLLE, Carles (1999). «Notes de !'autor». Dins: Les veus de
Iambu. Barcelona: Edicions 62. Pag. 72. 
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bertat, de revolució, de justícia; fins i toe es pot ser més con
cret i abordar la tortura, l'exili, el racisme o la colonització, 
pero ja no des del míting, el debat o la falsa provocació ado
lescent. Al capdavall, allo que ens interessara és descobrir les 
contradiccions i l'estranyesa de la realitat que ens envolta, 
l'univers d' emocions i els pous d'humanicac que s'hi ama
guen, la nostra enorme complexicat ... 36

Batlle sosté que «al drama relatiu, la perdua de rellevan
cia fa que l' anecdota i els antecedents apareguin de forma 
enigmatica i ambigua»37 i que les preocupacions, idees, 
intencions i projectes dels personatges no han d'expressar-se 
d'una forma explícita: «Són elements que apareixen de for
ma ambigua i fragmentaria, la qual cosa, és dar, obliga el 
públic a tenir una actitud activa, constructiva ... ».38 I si «l'ú
nica manera de mantenir l' obertura de sentits és prioritzar el 
com sobre el que»,39 Batlle afegeix: 

Pel que sembla, dones, la tematització del com implica -en 
mots de José Sanchis Siniscerra- una «poecica de la sostrac
ció». Les obres menys conformistes -per no dir alternatives
de la dramacúrgia catalana contemporania freqüenten aques
ta teatralitat de /'enigma. [. . .] El drama relatiu [. . .] tendeix 
inevitablement cap a un nou realisme. l aquest nou realisme es 
defineix precisament per la seva ceatralicac opaca.40 

En Temptació, a la casa del catala Guillem ( «entre trenta i 
quaranta anys» ), situada en un poble indeterminat de la 
Catalunya profunda, coincideixen, per art de l' atzar del tea
tre, el magribí Hassan ( «entre cinquanta i seixanta anys») i la 
seva filla Aixa ( «entre vint i vint-i-cinc anys» [23]). En temps 

36. BATLLE, Carles. «El drama relatiu». Dins: ob. cit. Pag. 22-23.
37. BATLLE, Carles. «Notes de l'autor». Dins: ob. cit. Pag. 70.
38. Ibídem. Pag. 71.
39. Ibídem. Pag. 70.
40. Ibídem. Pag. 71-72.
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passats l'Hassan va mantenir al Marroc una relació d'amis
tat amb el pare d'en Guillem, acaba d'arribar ara en un 
camió com a immigrant il-legal a Catalunya i li confessa que 
ré dos fills que han emigrat també a Europa: un varó que viu 
des de fa tres anys a París i una filla que fa només un any ho 
ha fet també a un lloc d'Espanya que desconeix: «Va tenir 
un disgust per culpa meva i se'n va anar» [III: 47]. 

En l'escena primera en Hassan visita en Guillem per 
demanar-li solidaritat i ajuda per a trobar feina. El primer 
malentes d' aquesta Temptació té a veure amb la interpretació 
que fa Hassan de !'actitud d'en Guillem com una actitud 
amistosa i solidaria: 

HASSAN: Estic convern;uc que aquesta feina que m'has trobat 
m'anira bé, que me'n sortiré, que la meva família se'n 
sortira, i podré tornar alla baix, tornar-hi un altre cop 
[I: 30]. 

En rigor, el catala Guillem és un explotador, sense escrú
puls morals, d'immigrants il-legals com en Hassan, el qual 
ha fugit per necessitat economica del seu oasi al desert, molt 
a prop de Zagora: «Allo és el cul del món, el cul [. . .]. Els 
últims anys les coses no ens han anat gaire bé. Hi ha hagut 
sequera. No en tenim prou amb el que ens envía el xicot, 
perxo he vingut» [I: 29-30]. En Hassan havia anat a viure a 
l'oasi perque ha hagut d'abandonar la casa d'Ai"r Benhad
dou, «a la famosa casbah de les pel-lícules» [III: 45], que ara 
ocupen la germana i el pare. I ara, a Catalunya, no manifes
ta cap voluntat d' integració: té dar que ha vingut per treba
llar, estalviar diners per a la seva dona i els seus dos fills 
petits i tornar a l'oasi el més aviat possible. Pero no sap el 
que li espera en aquest mercat de les delícies catala. En pri
mer lloc, !'actitud del mateix Guillem, el seu suposat amic, 
que el catala adareix des de l'inici: «Em sembla que hi ha 
hagut un petit malentes» [III: 46]. I és que amistat i altruis
me són valors caducs i inútils per a en Guillem, orgullós de 
la seua casa, la casa de la seua família des de fa més de tres 
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segles, una casa que «regalima historia pertot arreu, per les
quatre parets» [III: 46-47]:

GUILLEM: Saps una cosa? Ni que em morís de gana, ni que
vingués una guerra, per res del món, ,ho sents?, per res ��lmón no abandonaria la meva casa. Es casa meva. Tu 1 ¡o
som diferents, Hassan ... Ara parlero de coses seriases. Ho
tens dar, el que em deus? [III: 47].

Guillem, arrelat profundament a la memoria historica
del seu espai familiar -és a dir, a un nacionalisme essen
cialista i «romantic» basat en l'arrel a la terra i a la seua
memoria historica-, es complau, amb certa mal dissimula
da crueltat, a remarcar la «diferencia» entre ells, entre un
catala «historie» de pura sang, fidel a les essencies de la tra
dició, i un immigrant magribí il -legal que ha hagu,t d' �ban
donar per raons economiques la seua barraca de l oas1. Un
moro de merda que per a en Guillem, sentimentalismes a
banda, és només un moro de merda més, carn d' explotació
de la qual és ara ben conscient Hassan: «Li dec el transport,
el menjar i el préstec. L'hi he de tornar en un any» [11�: 48].
Pero en Guillem li donara una volta més al «negoci»: de
moment, li deu tres-cents euros per l' entrevista de feina que
li ha aconseguit, tres-cents euros qui li exigeix d'immediat.
A més a més, si li donen la feina li haura de pagar una part
del sou i, per arrodonir el «negoci», «si quan acabi l' any, no
he recuperat els meus diners, la teva caseta, i no parlo de la
barraca de l'oasi, entesas?, la teva caseta d'A:ir Benhaddou
sera meva (Pausa breu). I ara, vols saber res més?» [III: 50].
Així, en Guillem representa la imatge sordida de la societ�t
catalana d'acollida, la imatge sordida que Batlle denuncia
d'un capitalisme salvatge i «civilitzat», i es revela dones
com un veritable «fill de puta», una condició moral que
assumeix sense problemes. Així, quan en Hassan prengui
consciencia del veritable taranna etic de l' «amic» Guillem,
no dubtara d'amena�ar-lo amb violenta agressivitat:

162 

HASSAN: Si d'aquí una setmana no he comen�at a treballar 
ho sents bé, fill de puta?, si d'aquí a una setmana no tin�
feina, tornaré. Tornaré i et tallaré els ous. I ara, vols saber
res més? [III: 50].

\, 

Aixa, la filia de Hassan, és la criada d' en Guillem i a l' escena II, davant la camera de vídeo -símbol de la incomunicació entre els personatges- i en un monoleg que té Guillemc?m, a_des�inatari, li c?nta la historia de la seua emigració, lahistoria d una tr�vessi� que es completa a l' escena IV quan,en un altre monoleg, li confessa la seua violació per l'homede la barca. 41 L' Aixa, com l'Ha:issa d' El mercat de les delícies vadeixar l' oasi fa un any per un anhel de llibertat de v�lerdecidir la vida per ella mateixa, pel somni de «co�trolar» elseu futur: 

AIXA: Controlar. Més que una paraula és un somni: controlar 
que ningú decideixi per tu. De fet, va ser per aquest somní
que vaig venir, que sóc aquí [II: 33].

I és que l'Aixa era la víctima d'un «pacte» de Hassan
amb el pare d' en Guillem pel qual tots dos fills es casarien:
«Pero no et pensis que la cosa sigui gaire excepcional al
Marroc aixo passa sovint» [II: 34]. Un pacte «de pel-lícuÍa»
al Marroc que ara s'ha fet realitat escenica a Catalunya sense
que cap dels dos personatges tingui conciencia del fet:

AIXA: Aquell dia vaig sentir la crida de Déu, la crida verita
b�e. �ra Déu qui m'ho manava: fugir, havia de fugir, fugir
d all1, lluny, cap al mar, cap al nord, i com més aviat

41. «L� combinació de formes monologals (escenes I, II i IV) i dia
lo?��s (III 1 V) ac�e,nt�a les _interrel�cions entr: 71s personatges i, per
m1t¡a �e la con�ess10, n ofere1x tambe la part mes mtrospectiva, que les 
gravac1ons de video fixen en un temps reproduihle» (FOGUET I BOREU, 
Francesc. «Una mirada parabolica del present», proleg a Temptació, de 
Carles Batlle. 06. cit. Pag. 13). 
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millor (Pausa breu). Pobre pare (Pausa breu). Ara el meu 
pare és mort. No el veuré mai més [II: 34]. 

Aixa, tot coincidint amb la Jasmina d'Abú Magrib o 
l'Ha'issa d' El mercat de les delícies, justifica la seua decisió de 
fugir «cap al nord», és a dir, el seu anhel de llibertat i el seu 
desig d'una vida millor, com l'acompliment de la voluntat 
d'Al-la. En rigor, totes tres dones (Jasmina, Ha'issa, Aixa) 
són víctimes del fanatisme religiós, de la interpretació fo
namentalista de la religió isla.mica que defensen els seus 
pares: Salam a Abú Magrib, el pare i la mare de l'Ha'issa a El 
mercat de les delícies, i el Hassan a Temptació. Ara bé, en reali
tat aquest monoleg d' Aixa en defensa de la seua llibertat per 
manament diví és també la confessió d'un crim, d'un assas
sinat, del seu parricidi: un parricidi que és fruit d'un altre 
tragic malentes.42 Perque fa uns quants dies en Hassan va 
trucar a la porta d'en Guillem i, de sobte, li va obrir preci
sament l' Aixa, la seua filla: «Ell es devia fixar que no duia el 
mocador, pero no va dir res» [II: 35]. Nogensmenys, l'Aixa 
interpreta aquest encontre sobtat a Catalunya amb el seu 
pare com una amenac_;a per a la seua llibertat -com amenac_;a 
era també per a l'Ha'issa l'amor de l'Haran a El mercat de les 
delícies-, recorda a l' escena IV la seua violació per l'home de 
la barca i responsabilitza el seu pare de totes les seues des
gracies: 

AIXA: Per culpa seva fugir, per culpa seva el mar, la nit del 
mar, el mar que ja no suporto, per culpa seva l'home de 
la barca, ell, sí, ell alla al davant, el culpable, sí, el culpa
ble de tot i, ves per on que apareixia del no-res, trucava 
al timbre, se'm plantava al davant i amb una rialleta 

42. «Amb l'assassinat de Hassan, Aixa no sols consuma la venjan
i;a contra l'autoritarisme del pare, afavorida per la providencial apari
ció que fa, sinó que rebutja la seva identitat, la memoria, per salvar el 
futur que s'ha imaginar al costat de Guillem, com una dona integrada 
a la societat catalana» (F0GUET r BoREU, Francesc. 06. cit. Pag. 12). 
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em deia «t'he trobat a faltar, baldufa, t'he crobat a faltar» 
[IV: 55]. 

Pero l'Aixa interpreta la presencia del seu pare -l'espec
tador sap que fruit de l'atzar- des d'un altre malentes. Per a 
ella, erroniament, la presencia de Hassan a Catalunya «volia 
dir que el meu pare venia a buscar-me, a reclamar allo que 
era seu, les seves monedes, les seves catifes, les seves cabres, 
el fotut matrimoni, per que, si no?, per que si no hauria vin
gut?, <ligues, per que?, per que?» [IV: 56]. Una presencia 
que amenac_;a tots els somnis de llibertat d' Aixa que, mentre 
prepara el te a la cuina, valora el perill de la nova situació: 
«Jo no tenia papers, no era ningú, no podia triar, fugir, fugir 
un altre cop, aixo sí que no, ningú pot decidir per tu, ningú 
hauria de decidir per tu» [IV: 5 6]. Pero quan l' Aixa torha, 
es troba que el seu pare «havia anat cap al baleó i havia cai
gut» [IV: 56] per un baleó sense barana. I ara es quan l'Aixa 
decideix assassinar el seu pare que, penjat al baleó, «va co
menc_;ar a cridar que que feia, que qui era, nena, deia, t'esti
mo, que fas, sóc el pare, sóc. .. » [IV: 57]. Tot sentint amena
c_;ada la seua llibertat, el seu futur amb en Guillem, l'Aixa 
tracta de justificar el seu parricidi com la concreció del des
tí del seu pare, un destí tragic que és també voluntat d'Al-la: 
«Déu va voler que caigués [. . .]. El destí del meu pare era 
veure' m abans de morir, el meu des tí és un altre, el meu des
tí és aquí, al teu costat» [IV: 58]. 

Perque l'Aixa, a diferencia del seu pare, representa la 
voluntat d'integració total de l'immigrant magribí il-legal 
a la societat catalana. Nogensmenys, ara el dil-lema moral 
de l' Aixa rau en si dona part o no a la policia: si no, la mala 
consciencia li durara mentre visqui; i si dona part, es nega 
ella mateixa el seu futur, el seu somni d'integració a la socie
tat catalana, tot mitjanc_;ant el matrimoni amb en Guillem: 

AIXA: S' adonaran que no tinc papers, una «dona soltera» sen
se papers, em faran fora, m'entaforaran en un avió i m'en
viaran cap alla baix, com una mercadería defectuosa. Oi 
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Ue no ho vols aixo? Oi que no ho vols? (Pausa breu_.)q ' · '1 H' h ' n d Entens ara per que t'ho explico tot a1xo. I aura u .. ta 
que la casa on viuré sera casa meva, i que_ els meus vems 
em saludaran pel carrer i em diran «bon d1�, senyora r�l», 
i el nom que diran sonara catala. Aquell dia,no ha�re de 
passar cap més frontera d'amagat. No vull mes pel-ltcules 
a la meva fantasia, només tinc gan�s de descansar, des�cansar i prou. Mira'm, sé que m'est1mes, entens per que
fa tanta estona que parlo? Ho entens? �o ;11-11 �ap _ s�cret 
entre nosaltres, pero tampoc vull que m�gu dec1de1x1 per . h vull NO VULL QUE NINGU DECIDEIXI PER mt, no, no o , 
MI [IV: 59]. 

F inalment, a l' escena V en Guille1:1 co�suma aq�e�t �al
entes col-lectiu, fruit de la incomuni,cac�o entre 1 A1xa 1 el 
catala. En Guillem interpreta la prese�c1� de Hassan a :asa 

seua com l' evidencia que és l' amant de 1 A1xa, a la qual :e ara 
. da . ll' da al llit amb un esparadrap a la boca» [V. 60]. «esttra t tga 

1 't' I, en aquesta situació, en Guillem comern;a a seua pate Ka 

confessió d'amor: 
. . , · a que em volia casarGUILLEM: Volta dir-te que t esttmav ' . amb tu. Tants anys carregant-vos com a mercadena, 

tants anys fent tractes embrutidors am_b V:º�al�res, t�nts 
anys menyspreant-vos, tants anys de prmc1p1s t fidelttats 
i vet aquí que ara em declarava, i em decl�ra�a a u�a 
mora Havies fet rrontollar les meves conv1cc10ns mes

1 ·d [ ] s1· el meu pare hagués aixecat el cap .. · Elarre a es ... • 
d' reu Guillem s'ha enamorar d'una mora, pare, una mora 

de merda [V: 62-63]. 
Historia d'una incomunicació tragica, tamp?c en Gui

llem li va confessar el seu amor a l' Aixa aquella nit que la va 
convidar a cava a la cuina. Un amor per «una mora de me�da» que en Guillem interpreta al seu mon__ol_eg �º1:_11:1-na trai
ció a la seva identitat catalana, a la ��mo:1ª h1stonca de la 
seva família, al nacionalisme essenc1alts�a 1 «.pura sang» dei seu pare a una concepció conservadora 1 xenofoba a la qua 

aquest v�ritable fill de puta es manté fidel per la fors;a de la 
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sang i pel prestigi de la tradició. Un amor per «una mora de 
merda» que significa la ruptura amb aquesta herencia famí
liar de nacionalisme «romantic», amb aquesta memoria his
torica que el personatge sent com una carrega, com «una 
morralla» de la qual és presoner i de la qual vol allibed.r-se. 
Un amor per «una mora de merda» que significa, dones, la 

temptació de trair un passat i una identitat, és a dir, la

defensa d'un futur de mestissatge: 
GUILLEM: Quan pensava en tu els mobles em sobraven, i els 

quadres, i totes les mandangues de tants i tants anys. [. . .] 
Era un amargar, un morr sense vida, vivía pels morts ·i al
gun día moriría sense res, una morralla de memoria i res 
més, res més. Memoria. De que ens servia la memoria? 
[. .. ] Quins collons! Havia de venir una estrangera per 
alliberar-me de la memoria, sí, per alliberar-me. Només 
perxo ja t'estimava. T'estimava [V: 64]. 

També per a en Guillem, com per a l'Aixa, l'amor és la lli
bertat i, en ambdós personatges, l'alliberament d'una memo
ria historica que els hi ofega. l'espai escenic juga, dones, una 

funció simbolica important: mobles, quadres i «mandangues 
de tants i tants anys» constitueixen la decoració d'un temps 
passat, d'un món vell i caduc, de la memoria familiar, una 

escenografia que ara cal modernitzar amb el mesrissatge. 
Pero el malentes tragic frustra la possibilitat que aquesta 
temptació d'en Guillem sigui realitat, puix que el dia que ha 
decidir donar-li l'anell de promesa a l'Aixa és tot just el 
mateix dia en que veu en Hassan, «un dels meus clients, un 
vell conegut del meu pare» [V: 64], abras;at amb ella: 

GUILLEM: No era boig, ho havia estar, pero ara ja no ho era, 
ja no. Ara hi veia dar, més dar que mai, havia estar a punt 
de caure en un parany terrible, havia estat a punt de trair 
la memoria dels meus, de llenr;ar els meus mobles, havia 
estat a punt de vendre la meva puresa a la remptació d'u
na carn esplendorosament estranya [V: 65]. 
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I aquesta frustrada temptació amorosa, interpretada 
com una tra:ició a «la memoria dels meus» i a la seua propia 
«puresa» de sang, se substitueix ara per una temptació 
homicida contra en Hassan, un dels seus «clients», impul
sada per un sentiment de revenja contra els suposats 
amants: 

GUILLEM: Vaig córrer cap a ell amb les dues mans esteses 
[V: 66]. 

Batlle construeix Temptació amb una serie de recursos 
tecnics (fragmentarisme, discontinu:itat temporal, dosifica
ció gradual de la informació com a instrument que possibi
lita la reconstrucció per part de !'espectador dels fets dra
ma.tics) que són característics del teatre actual. Així, ara és 
quan en Guillem evoca la seua reacció violenta, de rabia i 
indignació en sentir-se tra:it pels dos moros de merda: 
empenta en Hassan, que es queda penjat del baleó, s'amaga 
a continuació a dalt, després l'Haissa el deixa caure, en Gui
llem tot seguit baixa, fa veure que acaba d'arribar i abra�a 
amb odi l'Aixa: «En aquell moment vaig jurar que em ven
jaria de tu» [V: 67]. I la venjan�a es concreta finalment en 
decidir un futur de prostitució per a l'Aixa, una immigrant 
il-legal que es converteix així en una víctima innocent. Una 
víctima innocent que, de l' espai simbolic del paradís de la 
casa familiar catalana, sera condemnada a l' infern del bor
dell, és a dir, a ser explotada sexualment per un «amic» d' en 
Guillem que tot just esta a punt d'arribar: 

GUILLEM: Treballa en una casa molt confortable, hi viuen 
altres noies, t'hi trabaras bé, només has de ser amable 
amb el propietari, i fer tot el que et digui. Ho has entes? 
Ell et cuidara bé, de vegades voldra tastar la mercaderia, 
per aixo t'he lligat. Oi que no et sap greu? Ara, tu i jo ens 
hauríem d'acomiadar. (Guillem comenfa a despullar-se len
tament.) [. . .] Ja ho saps: «ho puc vencer tot, menys la 
temptació». I tu, ja ho saps, em temptes. (El! esta despu-
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llat als peus del !lit. S'enfila al !lit.) Em fa l'efecte que el 
meu pare aprovaria que fos en aquest llic. Adéu, Aixa. 

Fose [V: 68]. 

I en la «Coda», de nou «en pantalla, imatges del primer 
metratge d'una pel-lícula: ratlles, números ... Comenfa la pel-lícu
la. [ .. .] Escrita a ma, més o menys borrosa, una paraula: 

ThMPTACIÓ 

HASSAN, al cap d'una estona: Tinc quatre fills, tres nois i'una 
noia. Els més petits són allí baix, amb la meva dona; el 
noi gran i la noia van venir abaos que jo. El noi ... , el noi, 
fa tres anys i la noia, l'any passat. Tinc moltes ganes de 
veure'ls. 

Sobtadament la pel-lícula s'encalla. La pel-lícula resta defini
tivament aturada. 

Fose [69]. 

Fruit d'un malentes tragic, tant en Hassan com l'Aixa 
són víctimes d'en Guillem: els immigrants il-legals magri
bins es converteixen així en vulgars «clients», en mercade
ria humana per a la seua explotació salvatge per part del 
capitalisme catala. I, per la seua banda, en Hassan és vícti
ma tragica d'un doble malentes: per part d'en Guillem, per 
creure'l l'amant de l'Aixa; i per part d'aquesta, pel fet d'in
terpretar la presencia del seu pare a Catalunya com una ame
na�a per al seu futur en llibertat, per la seua voluntat d'inte
gració en la societat catalana mitjan�ant el matrimoni amb 
en Guillem. Aquest, finalment, ha superat la temptació de 
l'amor per una mora de merda, la temptació del mestissat
ge i de la tra:ició a la memoria historica de la seua «romanti
ca» i «pura» identitat catalana, per a reafirmar-se com un 
fill de puta explotador d'immigrants il-legals, una imatge 
gens amable, per cert, de la societat d'acollida. 
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CONCLUSIONS 

LaJasmina d'Abú Magrib, l'Hai"ssa d'El Mercat de les Delícies
i l'Aixa de Temptació són joves magribines que es rebel-len 
contra la seua condició de dones islamiques sotmeses a l'au
toritat del pare i lluiten en defensa de la seua llibertat per a 
decidir el seu futur: laJasmina d'Abú Magrib, per exemple, 
s'enfronta amb el seu pare, Salam, musulma integrista. Per 
la seua banda, la decisió d' emigrar ha estat iniciativa de 
l'Hai"ssa a El Mercat de les Delícies, tot imitant la seva germa
na Fa.tima, que treballa ja com a assistenta en un hotel de 
Brussel-les. L'Hai"ssa ha decidit fugir del Marroc per aconse
guir la llibertat i aquest anhel de decidir per ella mateixa la 
seua vida és tan intens que arribara fins al punt que, quan 
pensi que l'Haran, el seu promes, és una amenac;a contra el 
seu futur, no dubtara a assassinar-lo. Finalment, l'Aixa de 
Temptació acabara també per assassinar en Hassan, el seu pa
re, en interpretar erroniament la seva presencia a Catalunya 
com un obstacle per al seu futur d'integració social. 

Els tres autors desenvolupen les seues obres amb dife
rents estrategies dramatúrgiques pero totes coincideixen, 
dones, en un desenllac; tragic: Molins ens descriu el viatge 
inicia.tic del protagonista a través de constants canvis de 
l'espai escenic i narra l'odissea europea d'Abú Magrib, 
estructurada en denou fragments, on hi ha un desenllac; 
tragic que suposa la mort del protagonista i la frustració 
amorosa de Jasmina. Gomis escriu un drama de situació, 
basat en el dialeg convencional entre dos personatges, que 
deriva també en tragedia amb la mort de l'Haran. I, final
ment, Batlle escriu un «drama relatiu» on també, fruit d'un 
malentes col-lectiu, els dos immigrants il-legals, Hassan i 
Aixa, pare i filla, seran, cada un d' ells a la seua manera, víc
times innocents de la temptació del catala Guillem.43 

43. Foguet i Boreu afirma gue la marroquina Aixa i el catala Gui
llem «es troben davant d'una temptació fatal: renunciar a la propia 
memoria, ésa dir, a la identitat» (Ob. cit. Pag. 11). 
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EPÍLEG 

Ti11;c la impressió que el conflicte de fons que planteja a la 
soCie�a� ca�alan� del segle �XI la pre�encia d'immigrants
magnbrns 1 la d altres llengues, races 1 cultures (mestissat
ge, multiculturalisme, diversitat cultural i etnica, racisme 
e,uro:entris�e, nacionalismes, assimilació i integració):
s esta planteJant c�da vegada amb més profunditat i rigor al 
teatre actual escnt en llengua catalana. Així, de la platja 
andalusa o canaria a, per exemple, un pis del Raval de Bar
celona l'any 2005, l' espai escenic ens pot servir per a demos
trar com la dramatúrgia catalana dels darrers anys s'acosta 
cada vegada més al cor del conflicte, a la realitat social actual 
de Barcelona i Catalunya. En aquest sentit, dues darreres 
obres em semblen exemplars: Oasi, de Caries Batlle, i Foras
ters, de Sergi Bel bel. 

A Oasi, de Caries Batlle, l'exiliat catala Xavier torna de 
Londres a la seva casa natal en «una val!, prop deis Pirineus.
Any 2001 »,44 una casa en la qual «l'amo» [46] ha crescut 
amb el_ seu «germa» Raixid, els pares del qual van morir en
un a�c1dent. I �n Raixid, que va ser tractat pels pares d' en 
Xav1er «com s1 fos de la família, com si fos fill seu» [70], 
s'ha casat amb la Maria. Un Xavier que, per aplicació de la 
Llei antiterrorista, arribem a saber que va estar empresonat 
un any a Madrid per oposar-se a la construcció d'un canal 
per a la competició de rem a les Olimpíades de Barcelona 
1992 ( «vam organitzar-nos: defensaríem la terra» [5 7]) i 
que se sent ara «un intrús [. . .] a casa vostra» [45]. Un Xavier 
que ha tornat del seu exili angles perque «volia saber si era 
po_ssibl� recuperar el passat» i ara ha entes que «tot el que
va1g de1xar aquí ja no existeix» [54] i «que la meva autenti
ca vida[...] s'amaga en aquests deu anys, alla dalt, a Angla
terra»: 

44. BATLLE, Carles (2003). Oasi. Barcelona: Edicions 62. El Galli
ner/Teacre. Pag. 25. 
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)

X avier: El meu vent ha esborrat el paisatge de la meva in
fantesa, el paisatge de la meva joventut. No queda res. 
No queda res. No sento els mateixos sorolls. Quan miro 
per la finestra, no veig el mateix. Hi ha un polígon a l’en
trada del poble, i l’autovia. Fins i tot ha canviat el color 
de l ’aire, i l’olor. [...] Tot és mort [69Ü-

Un Xavier que a Londres, en canvi, s’enyorava de la casa 
familiar («aquesta casa m’hauria de retornar els records, les 
sensacions...» [55]) i que ha descobert ara tot el contrari, el 
desarrelament característic de tot exiliat:45 «ves per on, jo, 
en canvi, sóc un estrany. [...] Sóc un intrús» [59]. En Raixid, 
davant la ruïna econòmica d’en Xavier i la imminència de la 
inundació de la casa per a la construcció d’una «resclosa» 
que ha projectat ell mateix [63], li prega com a favor que li 
vengui els negocis i les terres [62] i demana per aquest 
motiu la complicitat de l’Aixa:

Raixid (a Aixa): No es pot viure del passat... Ha arribat la 
meva hora, Aixa, la nostra hora. Enfonsarem aquestes 
muntanyes, construirem fins al capdamunt, tindrem de 
tot. Serà un país bonic. I ho haurem fet nosaltres. Nosal
tres. Confia en mi [75].

Però el destí de l’Aixa està també nord enllà, a Londres, 
amb en Xavier.46 Un Xavier que «llença el llibre per la finestra»

45. «Aquí, mitjançant una inversió intrigant dels paradigmes tra
dicionals, l’ésser desarrelat, desterrítorialitzat i sense lloc no és pas 
Timmigrant àrab, sinó l’europeu que ha estat vivint dins un estat d’e
xili i d ’alteritat» (Feldman, Sharon G. «Tornar a casa», pròleg a Oasi. 
Ob. cit. Pàg. 15).

46. «Aixa també s’ha embarcat en el seu propi trajecte d ’exili; i per 
això es debat per recordar/oblidar el seu oasi. En efecte, mentre l ’oasi es 
transfigura en un simple miratge dins la memòria d ’Aixa, ella, a canvi, 
s ’apropia dels records de Xavier» (Feldman, Sharon G. Ob. cit. Pàg. 
18).
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[83] -un llibre que poc abans ha confessat l’Aixa que «és la 
meva joventut» [81], el regal que li va fer en Raixid— i deci
deix finalment, a instàncies de l ’Aixa («No lluitis més, dei
xa-ho tot, ven-l’hi tot a en Raixid. Ven-l’hi tot. Marxem... 
No quedarà res. No queda res. Ja  no queda res. Començar, 
començar de nou. Lliure» [81]), de retornar a Londres amb 
l’Aixa: «Me’n vaig. Prepara els papers, tota serà per a tu, 
passaré per casa teva» [85]. Una decisió que, òbviament, 
complau Raixid:

Raixid: Et sentiràs orgullós d’aquesta terra. És la nostra 
terra. La nostra terra anirà al capdavant del món, ningú 
no ens deturarà. I tu també hi hauràs tingut alguna cosa 
a veure [85].

Una altra vegada, com a Temptació, Batlle fa servir l ’espài 
escènic amb una funció simbòlica: la casa familiar a Oasi és 
la senya d ’identitat i torna a representar la memòria històri
ca, l’arrelament a la terra.471 si a Temptació el mestissatge era 
un desig frustrat i la casa d’en Guillem continuava a les 
seues mans, ara la casa d ’en Xavier té un amo nou: el seu 
«germà» Raixid, l ’àrab de naixement que «s’ha quedat a 
l’espai adoptiu de la seva infància».48

A 1’«Epíleg» de Forasters, de Sergi Belbel, la venda per 
part del Fill del pis de baix a l’Home del segle XXI -al qual

47. Feldman defensa que Oasi «representa un cas excepcional i sig
nificatiu segons el qual una nova imatge de Catalunya ha començat a 
aparèixer» (Feldman, Sharon G. Ob. cit. Pàg. 10) i afirma que Batlle 
«concep la noció de Catalunya en relació amb un discurs clarament bas
tit sobre l ’exili, el desplaçament, la migració i el retorn» que «col·loca 
la seva obra dins un espai ambivalent de transaccions i dislocacions 
interculturals dins el qual Catalunya està implicada» (Feldman, 
Sharon G. Ob. cit. Pàg. 13) i que «la identitat cultural es concep com 
una noció dinàmica i no pas estàtica» (Feldman, Sharon G. Ob. cit. 
Pàg. 17).

48. Feldman, Sharon G. Ob. cit. Pàg. 14.
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declara haver reconegut «des del primer moment»-49 ens 
situa ja davant la realitat de mestissatge en la societat catala
na actual. Un pis de baix, habitat per una família catalana 
de tota la vida, pis que representa la seua identitat i la seua 
memoria historica. I un Fill del segle xx que a l' escena 111 de 
la primera part li diu a la seua Mare malalta, quan aquesta li 
demana pels sorollosos vei"ns del pis de dalt, els immigrants 
andalusos: «No són d'aquí. Vénen d'algun lloc del sud» 
[48]. Aquest mateix Fill del segle xx que a l'escena IX de la 
primera part rep el pis com a herencia de llavis de la Mare 
-la família ho ha perdut tot, «tot excepte aquesta casa» [98]
i li diu amb solemnitat: «Jo mai no em vendré aquesta casa,
t'ho prometo» [98]. I una Mare del segle xx que li confessa
un secret al Nen del pis de dalt: «Aquest és el meu secret:
m'hauria agradat molt tenir un fill com tu» [133].

I, en canvi, un Home del segle XXI que a l' escena VIII de 
la primera part parla amb la Filla malalta i li confessa la seua 
intenció de comprar el pis: «M'agradaria que convencessis 
el teu germa perque es vengués aquest pis. El vull comprar» 
[81]. Dones bé, aquest Nen del segle xx, «el fill petit dels 
de dalt» [50], s'ha convertir en l'Home del segle XXI -un 
professor universitari que ha estat contractat per una uni
versitat de Barcelona molt propera- i és el que acabara com
prant el pis a l' «Epíleg».50 Un epíleg en el qual l'Home del 
segle XXI -el Nen del segle xx que davant la Mare li con
fessava ser «el primer de la classe» [ 131]- parla molt signi
ficativament amb el petit Orfe -1' «actor que interpreta el 

49. BELBEL, Sergi. Forasters. Ob. cit. Pag. 151.
50. Sharon G. Feldman afirma que Belbel «reflexiona a Forasters, la

seva obra més ambiciosa fins ara, sobre els temes vigents de la diversi
tat cultural i emica, les poblacions desplai;ades i la immigració, el racis
me i l'etnocentrisme, l'assimilació i la integració» («Dins la nostra 
memoria», proleg a Forasters. Ob. cit. Pag. 19-20) i que «la manca de 
diferencia culmina amb la revelació que un veí de dalt ha comprat el pis 
de baix (una revelació que apareix en el proleg com un element de pre
monició, que culmina en l' epíleg i forma així un marc que enquadra la 
resta de l'acció dramatica)» (Ob. cit. Pag. 22). 
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Nen del segle xx» [30]-, «un Nen d'onze anys» [681, sim
pa.tic i intel-ligent, que informa al Pare que «de gana van 
morir els meus pares» [103], que viu ara al pis de dalt -re
cordem que habitat per persones d' «un altre continent» 
[30] i que li confessa a l'Home que no és el primer de la clas
se: «Et die un secret? (Pausa) És mentida! Em va fatal!
Aquest cole és una merda» [ 15 3].

Així, un «xarnego», un andalús immigrat a Barcelona 
als anys seixanta -per exemple, Manolo el Pijoaparte, de 
Juan Marsé, personatge de Ultimas tardes con Teresa-,5 1 un 
d'Els a/tres catalans, de Paco Candel,52 és el nou amo del pis 
de la família catalana al segle XXI, com potser ho sera <lema 
un immigrant magribí. S'acompleix així la voluntat del 
poeta Jaime Gil de Biedma als versos darrers del seu poema 
«Barcelona no és bona, o mi paseo solitario en primavera», 
quan puja a peu cap al castell de Montju:ic, trepitja amb «los 
murcianos» i escolta «estos chavas nacidos en el Sur / 
hablarse en catalán»: 

Sean ellos sin más preparación 
que su instinto de vida 
más fuertes al final que el patrón que les paga 
y que el salta-taulells que les desprecia: 
que la ciudad les pertenezca un día. 
Como les pertenece esta montaña, 
este despedazado anfiteatro 
de las nostalgias de una burguesía. 53 

51. MARSÉ, Juan (1966). Ú !timas tardes con Teresa. Barcelona: Seix
Barral. Novel-la que va guanyar el Premi Biblioteca Breve de l'any 
1965. 

52. CANDEL, Paco (1964). Els altres catalans. Barcelona: Edicions
62. Candel és autor també d' Encara més sobre els a/tres catalans (Barcelona:
Curial, 1973), Un charnego en el Senado (Barcelona: Plaza&Janés, 1979)
i Els altres catalans vint anys després (Barcelona: Edicions 62, 1985, pro
leg d'Oriol Badia).

53. GIL DE BIEDMA, Jaime (1975). «Barcelona no és bona, o mi
paseo solitario en primavera». Dins: Las personas del verbo. Barcelona: 
Barral Editores. Pag. 79. 
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Finalment, cal recordar que Sergi Belbel, l'autor de Fo
rasters i «fill d'una família immigrant amb arrels a Andalu
sia i a Castella»,54 ha estat nomenat recentment director del 
Teatre Nacional de Catalunya. Dones bé, no dubto que, si la 
dramatúrgia catalana actual és, com cree, una dramatúrgia 
viva, en anys vinents diferents autors coincidiran, amb 
estrategies dramatúrgiques diverses, a plantejar el tema de 
la immigració en tata la seva complexitat. Així, no cal ser 
profeta per advertir que -amb la memoria de Salamandra, 
de Josep Maria Benet iJornet, com a teló de fons-55 de !'ac
tual Raval de Barcelona, per exemple, eixira el futur drama
turg catala del segle XXI: entre aquests nous altres catalans 
que ara assisteixen a les escoles públiques d'arreu de Cata
lunya, un Abú o una Aixa escriura aviat, en llengua catala
na, el drama (o melodrama) de la immigració magribina 
actual. 

54. BENET I ]ORNET, Josep Maria. «Sergi Belbel: tot just comen
�a», proleg aForasters. 06. cit. Pag. 7. 

55. BENET rJORNET,Josep Maria(2005). Salamandra. Barcelona:
Proa/ Teatre Nacional de Catalunya. 
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Dels usos de la fragmentació 
en el drama catala contemporani1

Caries Batlle i J orda 
Institut del Teatre / Universitat Autonoma de Barcelona 

El procés de recerca formal en que se submergeix el drama 
d' ens;a de les acaballes del seg le XIX se' ns revela, avui per 
avui, en una escriptura essencialment fragmentada. Diver
sos teorics i dramaturgs han posat l' accent sobre aques�a 
qüestió. 2 Per part meva, també he volgut fer una aportació 
personal sobre el tema. En primer lloc, com és de calai�, 
situaré mínimament la qüestió. Tot seguit, pero, miraré de 
desenvolupar, amb exemples de textos teatrals escrits en 
llengua catalana, una idea de collita propia: la fragmenta
ció en el drama contemporani forma part d'un disseny dra
matúrgic que, més que no pas buscar el distanciament, mira 
de garantir la tensió-atenció del receptor fins al final. 

LAVENTURA DEL «DRAMA CONTEMPORANI» 

Segons la coneguda teoria de Peter Szondi (Szondi, 1988), 
podem afirmar que, des del Renaixement fins a les acaba-

1. Foques setmanes després de llegir aquesta comunicació, algunes
de les reflexions que s'apunten a la seva primera pare veuran la llum en 
l'article: «Notes sobre la fragmentació en el drama contemporani I». 
Pausa, núm. 21 (juny 2005), pag. 115-126. En aquest sentir, només la 
segona part -1' específicament catalana- és plenament inedita. 

2. Val la pena destacar, a Fran�a, les aportacions del Grup de recer
ca sobre la Poétique du drame moderne et contemporain de l'lnstitut d'Études 
théátrales de la Universitat París III, sobretot les reflexions dels seus 
caps visibles, Jean-Pierre Sarrazac i Jean-Pierre Ryngaert. 
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lles del segle XIX, impera una forma drama.rica diguem-ne 
tradicional que, per bé que atemporal (o ahistorica), supor
ta uns continguts mutables (histories) que s'hi adapten. El 
resultar d'aquesta unió és allo que l'autor bateja com a 
«drama absolut»: l'actualització d'unes relacions interper
sonals -basicament dialogiques- en un present absolut. El 
drama entes així oculta el seu caracter de representació, és , ' 

a dir, que no s'hi permeten «trets epics il-lícits». Per aixo el 
dramaturg és absent del drama. «Els mots parlats en el dra
ma són tot decisions, són resultats de la situació i romanen 
en ella; de cap manera no s'han d'interpretar com si pro
vinguessin de l'autor» (Szondi, 1988: 14). 

La «crisi del drama», del «drama absolut», arrenca aproxi
madament l'any 1880 i, en mots de Jean-Pierre Sarrazac, és 
una resposta «a les noves relacions que l'home manté amb el 
món, amb la societat. Aquesta nova relació s'instal-la sota 
el signe de la separació. L'home del segle XX -l'home psico
logic, l'home economic, moral, metafísic, etc.- és sens club
te un home massificat, pero per damunt de tot, és un home 
separat. Separar dels altres, separar del cos �oc�a�, qm� t_an
mateix el colla, separar de Déu i dels poders mv1S1bles 1 s1m
bolics ... Separar d'ell mateix, pelat, explotar, esquarterat. I 
escindir -com ho seran especialment les criatures ibsenianes 
o txekhovianes- del seu propi present» (Sarrazac, 2001: 8).
Aixo vol dir que les tendencies, els pensaments i les preocu
pacions de la nova epoca ja no s'adapten a la forma �x� es�a
blerta. En altres mots, que s'imposa una nova d1alect1ca 
entre forma i contingut. Segons explica Sarrazac, en el mo
ment historie en que marxisme i psicoanalisi es reparteixen 
la interpretació i la transformació de les relacions entre l'ho
me i el món, l'univers drama.tic que s'ha imposat des del 
Renaixement -aquesta esfera «d' esdeveniment interpersonal 
en el present»- deixa de ser va.lid. La pressió dels nous con
tinguts (l' escissió psicologica, moral, social, metaf í�ica e_ntre
l'home i el món) fa trontollar una forma dramatica d1sse
nyada des d'Aristotil amb l'objectiu de crear u1;1 conp!cte 
interpersonal que es resolgui, en un o altre sent1t, m1qan-
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c;ant una catastrofe. El «drama absolut» trontolla. Neix el 
«drama modern». 

Així dones, !'aventura del «drama modern» s'inicia al 
moment en que la forma tradicional esdevé historican;ient 
problema.rica. Si ho hagués d'enunciar en una sola frase, 
identificaria aquesta aventura amb la recerca incessant d'una
nova forma. Txekhov, Ibsen (Batlle, 2003), Hauptmann o 
Strindberg viuen problematicament la contradicció entre les 
seves concepcions de l'individu i del món i les solucions for
mals que els ofereix el «drama absolut». I treballen per tro
bar una sortida airosa, optima. Tanmateix, segons el que es 
despren de Szondi, aquests quatre autors, tot i ser uns grans 
innovadors, no aconsegueixen alliberar-se del jou que els 
imposa la tradició. No hem d'oblidar que Szondi, que escriu 
el seu assaig l'any 1954 (epoca d'eclosió de la dramatúrgia 
brechtiana), pateix d'un prejudici crític segons el qual l'únl
ca vía de sortida per al «drama modern» esta en un camí, 
diguem-ho així, que mena directament a I'epicitat.3 Des d'a
questa perspectiva, les vies obertes pels autors citats són pro
vatures inconcluses, fins i tot frustrades, que finalment cul
minen en les aportacions epiques de, per exemple, Piscator, 
Brecht, Bruckner o Wilder. Tot i el prejudici -aquesta epici
tat necessaria, i també la idea que hi ha un inici i un final de 
procés-, l'aproximació szondiana a la «crisi del drama» ens 
és extraordinariament valuosa en la mesura que sap, «tot 
retenint els principis socioestetics» on s' abeura, emancipar
se d' allo que hi ha de dogma.tic en el pensament lukacsia, «la 
seva condemna del decadentisme, del formalisme, de totes 
aquestes riques experiencies sobre la forma del teatre» (Sarra
zac, 2001: 12). Experiencies a les quals, precisament, esta 
consagrada la Teoria del drama modern. Per entendre'ns: hem 
de renunciar a la idea que la fi del teatre drama.tic hauria 
pogut ser el teatre epic. Si no revisem Szondi, algú encara 

3. Segons Sarrazac, la teoria de Szondi esta fortament arrelada en
l' Estetica de Hegel i en la Sociologia del drama modern de Lukács. 

179 



podria creure que el manteniment de la relació intersubjec
tiva (entre persones), propia del drama, i, sobretot, la crida a 
-cito un cop més Sarrazac-. «L'intrasubjectiu, a l'íntim, tan
presents en el teatre del segle xx, d'Strindberg a Adamov
o a Sarah Kane, signifiquen indefectiblement una regressió
cap a l'individualisme, l'apolitisme, breu: el teatre burges.»
El tema, no cal dir-ho, és apassionant: ¿ Podem dir que el
teatre de Pinter, pel seu component intrasubjectiu, és un tea
tre burges?

Sembla evident, dones, que la «crisi del drama» no és un 
procés tancat, amb data de caducitat, que ens ha de dur (o 
ens va dur) irremeiablement a l'eclosió d'un teatre epic mo
dern, sinó que, més aviat, es tracta d'un procés obert, una 
crisi sense Ji (en els dos sentits de la paraula: sense final i sen
se objectiu), que busca solucions diferents a dialectiques 
diferents en epoques diferents. Avui, els autors del «drama 
contemporani» encara estem buscant la nostra forma. 

Els estudiosos del tema han tendit a dividir la crisi de la 
forma dramatica tradicional en diverses crisis de menor 
envergadura: una crisi de la historia ( «deficit i esquartera
ment de l' acció» ), una crisi del personatge (Abirached, 1994), 
una crisi del dialeg i una crisi de la relació entre sala i escena.4
Alguns d' aquests processos ens condueixen directament al 
concepte de fragmentació en el «drama contemporani». 

FRAGMENTACIÓ I RESTITUCIÓ 

«L'escriptura per fragments -diu Jean-Pierre Ryngaert
s'oposa evidentment a un principi essencial de la construc-

4. Vegeu les conclusions de SARRAZAC, 2001. També, en paraules
de Jean-Pierre Ryngaert: «L'afebliment de la faula o la seva dissolució, 
la desaparició del personatge, el dialeg a trossos, els capgirells del 
temps i de l'espai, han esdevingut d'ara endavant algunes de les carac
terístiques més conegudes dels textos oberts» (Ryngaert, 1999: 16). 
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ció drama.rica classica, el de la progressió i l' encadenament, 
que demana que mai no es deixi l' escena buida i que tot vagi 
en la mateixa direcció, la direcció del desenllac;, logicament 
engendrat des del comenc;ament per un inici únic» (Ryn
gaert, 2002: 13). La progressió del drama obeeix a les regles 
d'un desenvolupament en el qual cada part engendra neces
sariament la següent. El fragment, en canvi, indueix a la «la 
ruptura, la multiplicació dels punts de vista, l'heterogeneY
tat», a la possibilitat d'explorar pistes paral-leles o contra
dictories. 

Les tecniques de fragmentació (que ja detectem en el 
barroc, i resseguim en les avantguardes, al teatre epic o, fins 
i tot, al teatre de l'absurd) són a la base d'una orientació dra
ma.rica essencialment postmoderna (en el sentit que Lyotar,d 
parlaría de l' acceptació de l'heterogeneYtat i la dissensió). 
De fet, d' enc;a del debat postmodern als anys vuitanta i fins 
a l'actualitat, s'han multiplicar les escriptures del desmuntat
ge o de la deconstrucció. La qual cosa ha obert una controversia 
forc;a interessant. Breu: ¿els creadors han de contemplar op
cions de restitució (remuntatge, reconstruccioJ per als processos 
de recepció dels seus productes artístics? Així, per exemple, 
quan parlem de fragmentar la historia, hauríem de considerar 
fins a quin punt s'han previst les vies de la seva restitució per 
part del receptor (és del tot versemblant que l'autor no hagi 
tingut en compte ni la possibilitat ni la necessitat de fer que 
la historia sigui restituiºble). Per tant, la famosa «crisi de la 
historia» contempla, o bé la inexistencia previa d' aques
ta historia, o bé la seva completa dissolució (en el cas que la 
restitució sigui, bé per error, bé per omissió, del tot inviable). 
Podríem elucubrar sobre els beneficis o els inconvenients 
d'aquestes dues opcions -restitució o no-restitució de la histo
ria-, pero no sortiríem de les apreciacions personals. 5 

5. Tornem ara per un moment a Szondi i plantegem un sil -logisme
a partir de les seves idees. a) En opinió del crític, el «jo epic» treballa 
per establir lligams i reordenar, per objectivar, per restituir. b) el «jo 
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Al meu entendre, hi ha una tendencia innata del recep
tor cap a la restitució. I aixo passa sempre. Tal com diría U m
berto Eco, les obres són una mena d'artefactes «mandrosos» 
que reclamen del lector una autentica «cooperació» perque 
n'emergeixi el sentit (Eco, 1979). I d'entre els textos, els de 
teatre més; i d'entre els de teatre, el «drama contemporani» 
molt més encara (es tracta d'una qüestió d'obertura). En 
aquest sentit, cree que fóra adequat que el creador no negli
gís mai els diversos itineraris d'aquesta cooperació. M'agra
da pensar en els autors, tal com fa Jean-Pierre Ryngaert, 
com algú que desfa i refa al mateix temps . 

FRAGMENTACIÓ I RECEPCIÓ 

El conreu de la forma dramatica tradicional ( «drama abso
lut») comporta l'ús, més o menys conscient per part de l' au
tor, d'un seguit de recursos avalats per la logica supervi
vencia de l' eficacia a través del temps. Alguns han parlat de 
fórmula. De fet, podem parlar de fórmula, amb una certa 
propietat, quan ens referim a l' estat de la forma dramatica 

epic» és consubstancial al «drama modern». Conclusió: si es prescin
deix de l'opció d'un «remuntatge objectivador», s'invalida indefecti
blement l'escriptura en qüestió com a alternativa dramatica moderna o 
contemporania. Ja he parlar més amunt dels prejudicis szondians. Avui 
en dia, ningú no creu que la cosa hagi d'anar per aquí. Si a hores d'ara 
és absolutament dar que el caracter epic no és indispensable a l'hora de 
definir els «drames modern i contemporani», potser tampoc no ho ha 
de ser la viabilitat o no del remuntatge. En aquest sentit, és for�a inte
ressant el concepte de détour que, en els últims anys, amb una clara 
voluntat de continuar pero de superar les idees szondianes, ha divulgar 
l'escola francesa. En poques paraules, la noció de détour (esmunyir-se, 
fer marrada, passar de costar, fer una giragonsa) si bé abra�a la idea de 
distanciament, no s'aplica tant a la famosa objectivació brechtiana sinó a 
superar una cerca idea de realisme (la que s'associa, en línies generals, al 
«drama absolut» ). Segons aixo, les formes d'estranyament del détour aca
barien sent les propostes del «drama contemporani» (Sarrazac, 2002). 
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en el moment en que s'inicia !'aventura del «drama mo
dern»: em refereixo a la piece bien faite i als seus mecanismes 
de construcció. Podríem arribar a dir que la practica d' a
quests mecanismes de ben segur que comporta un tert 
encarcarament de la creativitat. Segur que n'hi haura que no 
hi estaran d'acord i que definiran la fórmula com a incentiu 
de la creativitat. Potser sí. De fet, la supervivencia d'aques
ta manera de fer és indiscutible si mirem bona part de la car
tellera teatral o la majoria de produccions cinematograf]
ques del mercat: !'herencia de !'eficacia ,encara_ és activa. Es
allo que Robert Mckee ha definit com l «arqmtr�ma» e� �l
cinema contemporani (Mckee, 2003).6 El patro dramat1c 
tradicional, I'arquitrama, arriba carregat amb una estrategia 
per defecte a l'hora de dosificar la informació, �e control�r. les
expectatives, d'organitzar els cops de teatre 1, en defin1t1v�, 
de garantir l'atenció del receptor. Per consegüent, es podr!a 
dir que l' experimentació formal del «dr�ma contempo��m»
neix amb el llast d'un gran problema: s1 la deconstrucczo for
mal, la fragmentació, implica una desarticulació d' aquesta 
estrategia per defecte, com ens ho hem de fer per fer qm� les 
nostres obres siguin interessants?, com podem garantir la 
tensió? ¿És per aixo que bona part deis drames actuals sóc 
acusats d'anar contra el lector-espectador?, que bona part 
deis textos ens cauen dels dits i esdevenen, en opinió de 
molts, productes endogamics i autocomplaents? 

Conclusió: la fórmula de I'arquitrama comporta un d1s
seny més o menys preestablert �el receptor imp1ícit (��lo ,que
l'Estetica de la Recepció ha defimt com la plan1ficac10 d una 
hipotesi de recepció inscrita per_ l' autor �n el pr�pi text); el
«drama contemporani», en canv1, ha de smgulantzar aquest 
concepte i inscriure, per a cada text, una hipotesi de recepció 
particular que vagi d'acord amb I'opci? f�rmal (?ialectica 
amb un determinat contingut) que s est1gm expenmentant. 

6. En aquest sentit, la minitrama i l'antitrama, definides per Mckee,
correspondrien, grosso modo, a les diverses provatures dels drames mo
dern i contemporani, no respectivament. 
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FRAGMENTACIÓ, RESTITUCIÓ I RECEPCIÓ 

Segons Wolfgang Iser, un dels pares de l'Estetica de la Re
cepció, com més «indeterminats» siguin els textos, més 
compromes escara el lector en la coproducció de la seva pos
sible significació (tanmateix, si la indeterminació supera 
determinats límits, afegeix, el lector probablement se senti
ra facigat). El cext, dones, ha de contenir les condicions de 
les seves diferents actualitzacions. Basicament, «espais buits» 
que facin possible el joc interpretatiu i l'adapcació variable 
del text. Com menys «espais buits» -afirma Iser-, el cext és 
més determinat i, per tant, més «avorrit». Tan sols els «es
pais buits» garanteixen una participació del lector en la rea
lització i la conscicució del sentit dels esdeveniments. En 
definitiva, el component buit del text -conclou- és la con
dició basica de la seva realització (lser, 1989). 

La separació dels fragments en el «drama contemporani» 
comporta una constel-lació d' «espais buits». S'espera que el 
lector col-labori accivament en la recepció del cext, en la 
restitució i reordenació d' aquests espais d' indeterminació. 
S'estableix un dens tramat d'informacions i expectatives 
(del qual, logicament, no només podem responsabilitzar 
la «fragmentació») que incrementen el caracter misteriós, 
obert, de l' obra. Deixar-se introduir en el joc que ens propa
sa aquest tramat ha de ser necessariament una opció apas
sionant. Si no, tal com diu Iser, és que ha arribar el moment 
en que el lligam, la relació, entre els fragments ha esdevin
gut massa enigmatica, que el receptor busca en va el rastre 
d'una perspectiva unificadora. Pero que passa si l'autor ha 
prescindit de l'opció restitutiva, és a dir, si no vol que es res
titueixi cap historia, o línia temporal, o definició espacial, o 
veu enunciativa, o logica formal predeterminada? 

Res no passa. L'únic perill és que el receptor abandoni el 
text. 

Perque no es tracta de desqualificar cap opció creativa. 
Per a mi, la línia no restitutiva (si tenim en compte -insistei
xo- que la voluntat de restitució és innata en les persones) és 
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arriscada, i, amb tot, tan acceptable com qualsevol altra. Per 
allunyar la línia no restitutiva de l'autocomplaenc;a i l'esteri
litat, només cal que l' autor inscrigui en el seu treball un 
receptor implícit; és a dir, que sigui conscient que a l' altra ban
da de l'escenari o del llibre hi ha un procés de recerc� en 
marxa (un procés que, en un sentit o altre, ha de controlar). 
Ryngaert explica que hi ha un sentiment d'impotencia que 
pesa sobre 1' autor (i sobre el lector) si no es proporciona 
algun principi artístic de composició, alguna arquitectura 
subtilment indicada. Hi estic d'acord: cal aquest principi. 
Podem parlar de mecanismes de coherencia textual, d'ana
fores subtils, de petits leitmotivs, d'estranyes repeticions, de 
lluminoses simetries, paral-lelismes o coincidencies. Tant se 
val. Deixar-se anar, sense cap mena de control, per l' opció 
del no-remuntatge suposa evadir-se de tota preocupació per la 
comunicació, o millor encara, per la interpretació. És aixo 
possible? (Eco, 1996) 

FRAGMENTACIÓ I DRAMA CATALA CONTEMPORANI 

Els autors de teatre catala actual, atents a l' evolució de l' es
criptura contemporania, han incorporar la dina.mica que 
imposa la fragmentació a la seva producció drama.cica. No 
ho han fet toes, ni els que ho han fet ho han aplicar a cotes les 
seves obres, pero sí que podem parlar d'un volum de textos 
realment significa ti u. D' entrada, cal distingir entre frag
mentació i simple seqüenciació. Certament, l'organització dels 
textos en un seguit d'escenes -molts de cops breus i nom
brases- no necessariament implica una posició creativa post
moderna (en el sentit anunciat més amunt). Molts de cops 
tan sols suposa un projecte creatiu que, mole proper als 
plantejaments de I'arquitrama més convencional, s'abeura, 
entre altres coses, de la influencia del muntatge cinemato
grafic i el treball televisiu. No és d'aquests textos que vull 
parlar. I, amb tot, reconec que separar allo que és fragmenta
ció d'allo que no ho és no sempre és facil. Fet i fet, la inci-
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ciencia de les tecniques audiovisuals és fonamental en la 
construcció dramatúrgica contemporania, sigui postmoder
na o no ho sigui. 

Tanmateix, cal acotar. Partint de la dificultat enunciada, 
propaso que els fragments a valorar mantinguin entre ells, 
com a mínim, una relació basada en la combinació d' alguns 
dels parametres següents: 

a) Absencia de relació causal entre escenes (autonomía
de les parts). 

b) Canvi d'ordre cronologic (és a dir, no hi ha continu1-
tat temporal logica). 

c) Canvis significatius de registre lingüístic entre escenes.
d) Canvis de perspectiva o focalització sobre un mateix

o diferents objectes (potser més evident quan parlem de
successió de monolegs, pero també factible en escenes dialo
gades).

e) Alternan<;a entre escenes i relats, és a dir, entre situa
cions amb acció present i situacions amb acció referida. 

/) Canvis d' espai sorprenents, inesperats o inexplicables. 
g) Canvis en l'estatut de versemblarn;a (intersecció o

simultane:itat de temporalitats o espais, jocs de realitat-fic
ció), etc. 

Certament, cap d' aquests parametres, sol o en combina
ció, tampoc no garanteix l'aparició d'una dramatúrgia que 
plantegi la ruptura, la diversitat de perspectives, l'heteroge
ne:itat, com una via per dirigir una mirada poliedrica, per
plexa i interrogadora davant la realitat. I, amb tot, potser hi 
ajuden una mica. En funció d'aquesta llista, per exemple, 
consultant a simple cop d'ull els meus prestatges, ja relacio
no algunes de les obres més rellevants dels últims quinze 
anys: (per ordre alfabetic d'autors) Després de la pluja o El 
temps de Planck, de Sergi Belbel; Desig o Olors de Josep M.
Benet i Jornet; L'últim día de la creació o Nus, de Joan Casas;
Apocalipsi o Barcelona, mapa d'ombres, de Llu"isa Cunillé; Dra
matic, d'Albert Mestres; A.rea privada de cafa, d'Enric Nolla;
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Una pluja irlandesa, de Pere Peyró; La dona incompleta, de
David Plana; Raccord, de RodolfSirera, entre molts d'altres.
La llista, evidentment, no és sistematica pero apunta una 
línia de recerca que m'agradaria deixar oberta, per si algú la 
volgués reprendre. 

De moment, per tal d' exemplificar la teoria apuntada en 
aquesta comunicació, comentaré Paradís oblidat de David
Plana, una obra que tracta un dels temes més recurrents de 
l'escriptura contemporania: la memoria (com també ho fan 
Olors o Raccord). Hem vist que les formes de la fragmentació 
contemporania fan referencia a allo que és divergent i hete
rogeni per tal de donar compre d'un univers opac i inestable 
la complexitat del qual rau -en mots de Ryngaert- en els 
camins transversals i en els desenvolupaments improbables. 
Si l' «univers opac i inestable» és el contingut, l' escriptura, 
fragmentada ens serveix la forma. Aquest «univers opac i 
inestable» és percebur (o presentar o patit) peljo escindit del
subjecte contemporani, conscient o no de la relarivitat dels 
fenomens (de la realitat passada, present i futura), filtrat per 
la seva mirada perplexa. Per consegüent, els processos de la 
memoria (la personal i la col-lectiva) estan tan sotmesos a la 
descomposició, a la manipulació o a la fugacitat com ho esta 
la forma teatral que els vehicula als escenaris. Vegem-ho. 

Per comenc,;ar, definiré l'obra atenent al conjunt de pa
rametres que acabo d' enunciar; segonament, faré una apro
ximació molt sintetica (ates l'espai de que disposo) a la seva 
particular proposta de receptor implícit (tenint en compte les di
ficultats inherents al seu caracter d' escriptura fragmentada). 

«Paradís oblidat». Pametres de fragmentació 

a) La fragmentació de les escenes respon a una relació no
causal i acronica. Les escenes són autonomes. 

b) Durant la lectura, fins a l'última escena, no observem
una relació clara -si és que hi és- entre els personatges de les 
diferents situacions. La successió d' espais també és sorpre
nent i imprevisible. 
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e) Les diverses situacions focalitzen de forma inquietant
ment estranya sobre objectes similars (que poden ser indivi
dus, accions o objectes concrets) en contextos diferents. 

d) Les tres primeres escenes són «acció teatral present»;
la quarta escena també, pero augmenta la densitat d'ele
ments «relatats» (elements de la historia). 

e) En l'última escena se superposen elements de realitat i
elements onírics (visions). La informació que aporten aques
tes visions xoca de vegades amb la informació obtinguda a 
les escenes, de tal manera queja no sabem si la realitat és allo 
que hem percebut com a tal a les escenes o allo que ara per
cebem en les visions (o cap de les dues coses). 

/) Com també fa a La dona incompleta, Plana opta per afe
rir, en la darrera escena, una explicació logica (una solució) 
que permeti relacionar la sorprenent proposta formal i el 
contingut: hi ha un protagonista amb una malaltia mental 
degenerativa mitjarn;;ant el qual l'autor parla de la deses
tructuració de la memoria i de la relativitat dels fets, i tam
bé de la temporalitat que els endrec;;a i els acull. 

g) Així, en aquesta darrera escena, apareixen elements
recurrents, paral-lelismes, pistes boiroses que semblen indi
car una relació, que semblen propasar una restitució. I amb 
tot, el receptor és incapac;; de fer una recomposició diafana, 
completa, sense vacil-lacions. 

Construcció del receptor implícit 

(Un cop desmuntada !'estrategia per defecte de l'arqui
trama.) 

a) A la primera escena, tenim dos turistes al Carib. Ente
nem que són marit i muller. Es produeix una estranya reve
lació (important de cara a la tensió del final de l' obra): el 
marit ha acumulat i amagar en un banc una immensa fortu
na. L'arribada d'un estrany just després d'aquesta revelació 
genera un primer element de tensió important: el perill, la 
por al desconegut que se' ns apropa, que no para de xerrar i 
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es declara «amic» nostre. I sí, es tracta d'un atracament. La 
parella es nega a donar els diners. Els receptors sabem que hi 
ha forc;;a diners a la cartera, el lladre no (ironía drama.rica). 
De sobre, la violencia: la mort de la dona i la possible mort 
de l'home a mans de !'atracador. La tensió augmenta en la 
mesura que es tracta d'una violencia que no esperem, no 
perque no sigui versemblant ni possible, sinó perque la 
logica drama.rica convencional d'una primera escena, un cop 
presentats els personatges, no ens guia per aquest camí. 1' e
fecte patetic s'incrementa en la mesura que som conscients 
que tots aquells diners no serviran per res, i, més encara, que 
tot plegat ha estat un acte gratu"it, ja que -revelació final
no hi havia res a la cartera. 

b) El pas a la segona escena, pel que fa a la tensió, és,

estrany. No hi ha gaires expectatives aberres. Fer damunt de 
tot, la simple curiositat: com podra continuar aquesta tra-, 
roa? Que queda pendent? Ben mirat, el canvi d'espai i de 
temps és una sorpresa esperada (anunciada pels títols: «Pa
radís tropical» per a la primera, «Paradís europeu» per a la 
segona). Ara observem una altra parella, amb una criatura de 
bolquers, en un pare d'una gran ciutat. Les primeres repli
ques semblen indicar una relació afectiva entre els dos perso
natges adults. El primer element de tensió apareix amb una 
estranya incognita: qui i per que ha deixat un Rolex en una 
bossa de plastic plena de merda de gos? Amb tot, la princi
pal virtut diguem-ne «tensional» de l'escena no té res a veu
re amb aquest interrogant: consisteix simplement a subver
tir sorpresivament, en la segona meitat de la situació, tot 
l' ordre logic establert en la primera (sobretot pel que fa a les 
pressuposicions relacionades amb la conducta i al rol dels 
personatges). El tema del Rolex, dones, es revelara ben aviat 
com una pista falsa (que evidentment no caldra respondre). 
Així, la mare de la criatura pretén desempallegar-se' n; el 
suposat pare, que se sacrificava a tot hora pel seu fi.11, tampoc 
no en vol saber res (el deixa en mans d'un captaire que, final
ment, l'abandona.) La fragilitat de la criatura desemparada 
genera un element d' empatia de primer ordre. 
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e) ¿La sort d'aquesta criatura genera una expectativa de 
cara a l' inici de la tercera escena? No ho cree. El receptor ha 
reconegut el codi: cada situació és independent. Canvi de 
títol ( «Paradís fiscal»), canvi d' espai, canvi de personatges. 
Ara, dos personatges, un home i una dona, i després un ter
cer, un jove, en una oficina fora d'hores. Per que es reu
neixen? El motiu de la reunió sembla el principal focus d'in
teres. Creem algunes expectatives sobre intencions ocultes 
i relacions de poder, pero de moment res més. A poc de co
men�ar, es produeix un episodi puntual de tensió amb una 
maquina estatica de fer footing: un cop engegada, la dona no 
en pot sortir. Pero la cosa no passa d'aquí: la dona se salva. 
Un altre fals «accident» que té, pero, la virtut d'anunciar la 
funcionalitat de la maquina durant el desenlla� de l'escena. 
El problema principal sera un altre: hi ha una conxorxa per 
fer una estafa a gran escala i un dels convidats a participar
hi, el jove, no hi esta d' acord. La tensió és resol altre cop amb 
un final cruel en que l'individu «dissident» es veura obligat 
a signar si vol salvar la vida. La maquina, com a element de 
tortura-coacció, s' activa més com un element de coherencia 
poetica (estructura interna de l'escena) que no pas com la 
confirmació d'una expectativa oberta amb anterioritat. 

d) A l'última escena trobem un home malalt d'Alzhei
mer. Inesperadament, descobrim que és el mateix home de 
la primera i de la tercera escena, que la dona és la nena que 
va quedar abandonada al pare. .. Les relacions es van dibui
xant d'una forma no nítida en la mesura que ho permet la 
ment desordenada de l'home que forneix les informacions. 
Sobtadament, la necessitat de restituir esdevé imperiosa, 
urgent. No falten, pero, els factors d'oposició: les veritats 
assumides en les escenes queden, de sobte, relativitzades pel 
record que en té l'home en l'actualitat (que es veritat?, que 
és mentida?). A canvi, el tema dels diners amagats (esmentat 
a la primera escena) s'actualitza i es reactiva com a element 
tensional de primer ordre. Podran recuperar els diners (po
bra filla, que no en té, de diners!)? D'altra banda, el receptor 
assisteix al desenlla� d'una historia, sense solució possible, 
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de desamor i incomunicació entre pare i filla. La impotencia 
davant d' aquesta incomunicació genera, en primer lloc, la 
identificació del públic amb la dona. Ara bé, un cop instal
lada la identificació, la dona passa a cometre un assassinat, la 
qual cosa obliga el receptor a confrontar-se amb ell mateix. 
Quan el pare, al final, amb la urgencia de la mort imminent, 
recorda i enuncia el codi secret del banc, la filla no hi para 
atenció (cosa que reactiva, per ironia dramatica, l'empatia 
del públic). Al final, en la versió publicada -a !'estrena al 
TNC (2002) la cosa no va anar exactament igual-, entenem 
que la filla renuncia a aquests diners voluntariament. No 
vol res del seu pare. Final rodó. 

Podem parlar, dones, de falsa autonomia de les escenes, 
de miratge de juxtaposició. Com s'ho ha fet l' autor per man-, 
tenir l'interes d'una situació a la següent durant els tres pri
mers actes? Basicament pel fet que cada situació manté una, 
estructura tensional completa, organitzada i satisfactoria. 
Independent. És arriscat: no cree que per part de l'auditori 
hi hagi una esperan�a certa de recomposició, que ningú 
fonamenti l'interes en l' «espera». Des d'aquesta perspecti
va, l'escena quarta vindria a negar la vella oposició hitch
cockiana entre suspens i sorpresa. Per comptes d' anunciar, 
tot dilatant -«suspenent»- la resolució, una «solució» fi
nal, Plana ens ofereix aquesta situació quan ja no ens l' espe
rem: les quatre escenes estan lligades! I el final, així, resulta 
emotiu. En el suposit que algú s'hagi desinteressat pel pro
cés (atesa la seva aparent desconnexió), l' emoció del final 
esta destinada a generar satisfacció en l'auditori i a fer obli
dar els moments més durs del trajecte. 

A comen�ament del segle xx, Trepliov, el dissortat perso
natge de La gavina de Txekhov, ho diu ben dar: «S'han de 
trobar formes noves. Necessitem formes noves, i, si no les 
sabem trobar, val més que ho deixem córrer.» La demanda, 
cent anys després, segueix ben viva. I el resultat, ara per ara, 
és -i uso una imatge extreta de l'últim text de Benet i J or
net, Salamandra- «una mena d' animal d' existencia impos-
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sible. El seu cos és el d'un mamífer petit, pero el que queda 
de les seves potes són potes d' au, de la boca encara li surten 
ullals com els d'un vampir, li pengen a l'esquena restes 
d'unes ales d'ocell i té, conservades parcialment, banyes de 
cervid.» L'entranyable (o repugnant) monstre poliedric d<;i 
drama contemporani. 
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Furgant les orelles del llop: 
formes i figuracions de la por 

en la dramatúrgia catalana 
dels darrers anys 

Núria Santamaria 
U niversitat Autonoma de Barcelona 

, 

Diu la dita que «de covards no hi ha res escrit». La maxima 
és literariament, i per tant literalment, desmentible, per0 
il-lustra al punt una recalcitrant tradició on la por era ama
gada, eludida, dissimulada, i en canvi la covardia, l'apoca
ment, es tenia per una mena d'insuficiencia moral. El menys
preu al poruc no era ideologicament ni socialment innocu, 
per aixo en bona part de les ficcions d'aquesta banda del 
món fins a la Revolució Francesa el coratge havia estat una 
virtut individual, patrimoni i instancia legitimadora dels 
qui manaven i se suposava que protegien (nobles, sants, caps 
militars), mentre la basarda s'atribu:ia a les masses, als espe
rits rústics, als nens, a les dones. L' esquema no ha caducat 
del tot, per bé que ara sembla majoritariament circumscrit 
a un tipus de producte (comics, telefilms, pel-lícules d'ac
ció ... ), esquitxat de sospites d'evasionisme alienant o de 
reaccionarisme. La modernor va engrunar la convenció dels 
herois monolíticament gallards, mostrant-ne els dubtes, les 
febleses i els temors que els humanitzaven i contribu:ien a 
sedimentar una mena de versemblan�a on el personatge 
podía entendre's com un cale estilitzat de l'individu de carn 
i ossos. L'amplia difusió que les teories psicoanalítiques van 
obtenir a Europa després de la I Guerra Mundial a causa, en 
bona mesura, de la convivencia amb els múltiples afectats, 
tant al front com a la reraguarda, per les seqüeles nervioses i 
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les alteracions soma.tiques que produi'a el panic de guerra,
devia ésser un dels factors d'acceleració en el procés de des
dibuixament dels conceptes de persona i de personatge,
dinamitats de soca-rel per les avantguardes (Abirached,
1994: 305-369), i en l'encuny d'una nova galeria d'arque
tips (l'aprensiu, el fobic, el cagadubtes ... ) que té una de les
seves expressions contemporanies més conegudes en els pro
tagonistes de Woody Allen, dels quals en són deutors,
almenys en el vessant més caricaturesc, algunes de les figu
res de Pasqual Alapont -penseu, per exemple, en Tres tristos
traumes (1998)- i de Caries Alberola.

Tates aquestes vertiginoses simplificacions, a free del
que és obvi i opaques a l' excepció, no voleo ser més que el
peu per insinuar la vastitud d'un tema, el d� la_ �or, sus
ceptible de ser estudiat més enlla de la descnpc10 del cas
singular, historiable en un pla col-_l,ect�u (Delumea�, _19_89:
27-40). L'abast i la naturalesa pohednca de la materia im
pliquen, dones, un respectable esbarzer conceptual i m�to
dologic, que comenc;a per la definició i l'acotació de l'ob¡ec
te d' analisi i s' embolica no poc ni gaire quan es prava de
for<;ar-ne la' intersecció amb el camp �el tea�re. A di�er�ncia
del que ha succe"it amb altres ma01festac10ns artistiques
com el cinema o la narrativa, la presencia de la por als esce
naris no sembla haver estat excessivament analitzada, tret
d' aspectes molt laterals i concrets (la catarsi o Artau�, p�r
exemple), ni sembla haver estat capa<; de �enerar ara i ad�s
unes fórmules expressives autonomes, denvades o emano
pades dels generes sensacionals del XIX i part del XX com el
grand guignol (Ordóñez: 1998a). Vet aquí una pro�able c�u
sa perque el sarcastic contrapunt que _ Ger�:d Vazq�e� i�
venta a Quid pro quo (2005) per a una situaoo plena� histo
ries espantases (reals o no), sigui un personatge disfressat
d'Hanníbal Lecter; o perque Sergi Belbel triY el guió televi
siu, que compta amb una gramatica narrat�logica i uns
codis visuals ampliament assumits com a efect1vament aco
quinadors (subjectivització de la perspectiva, e_l,lipsis, r�
pertori iconografic adequat, etc.), el dia que decideix exph-
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car-nos «una historia de terror» a Ivern (2002); i potser cam
bé són aquí les raons per les quals la teatralització de l'uni
vers de Poe que va assajar la companyia Dagoll Dagom el
2002 no reeixís: l'intent d'estrafer una atmosfera gotica
amb recursos tradicionals (llamps i ombres, caracteril:'zació
expressionista, setge fantasmagoric, etc.) no va suportar una
proximitat que posava massa en evidencia l'artifici i el des
activava.1

El joc drama.tic, ens ho han repetit a tort i a dret, es
caracteritza entre altres coses per la reunió pactada en un
mateix espai-temps d'una o unes persones decidides .a fer
veure que són el que no són amb una o unes persones deci
dides a fer veure que creuen que les primeres són el que fan
veure que són. Els usos deis darrers segles, la integració del
teatre en la llotja cultural com una mercadería més i el con
següent ajust als dictats de la demanda, han fixat unes regles
per al joc que tendeixen a ser compatibles amb l'entreteni
ment sense grans sotracs. No parlo, com és logic, de l'uni
vers sencer d'expressions teatrals, només d'una galaxia que
és prou folgada com per fer admissibles certes generalitza
cions. No deixa de ser curiós, en aquest sentit, que dos dels
desencadenants més freqüents de crisis d'ansietat en cir
cumstancies ordinaries, la foscor i la gentada, hagin esde
vingut per al públic convencional elements que afavoreixen
el seu plaer com a espectadors. De fet, la ruptura o el trasto
cament dels protocols o les coordenades lúdiques consuetu
dinaries salen desvetllar el desfici de la platea: un silenci
inusualment sostingut a escena, posem per cas, crea una
mena de buidor incomoda que de seguida és mitigada pel
renou de carnes, la tos, els murmuris o la intervenció espon
tania proferida des de l'anonimat, com encara s'ha pogut
comprovar en un dels darrers espectacles de Caries Santos,
La meua filia sóc jo (2005), on s'hi incrustava el famós 4' 33"
de J ohn Cage. Semblantment, la dissolució de la frontera

l. Vet aguíun dels motius pergue Terr(fic(l99l) del Tricicle resul
tava hil-larant. 
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entre escenari i sala resulta neguitejadora per a segons qui:
una altra forma de buit com és l' obscuritat escenica pot ésser
un auxili per modular la suggestió de l'obra, com ha experi
mentar en algun deis seus darrers muntatges Hermann
Bonnín (El fabricant de monstres, de Max Maurey, Paul Coste
i Charles Moicrier [2003]). Tanmateix, és segur, que el sen
timent d'amenac;a es presenta d'una forma més abrupta si la

platea s'il-lumina i !'observador perd l'�mpara de _la �enom
bra o si l'espai del públic és transitat, v10lat, pels mterprets.
El mecanisme de la ficció invasiva és prou vell com perque 
no alteri forc;osament l' espectador i com perque hagi estat 
assumit i fins esperat en modalitats tan diferents com la 
revista el cabaret, la comedia per a nens o la performance. Tot 
depen,'és dar, de com s'utilitza, del grau de profana�ió terri
torial a que s'arriba, del trencament d'exp�ct�t1ves que
implica i de l' actitud amb que es perpetra la razzia.

La natural esa voyeurista de l' espectador de teatre és un
tapie, tan discutible i matisable com vulg_uin, __ que ara pot
ser-nos útil per a descabdellar algunes mtmoons sobre
aquest punt. Mirar sense ésser vist, la impunitat de l'escru
tini és un component substantiu en l' espectador del segle
x1x' en endavant. És de creure que pare de la gratificació de
l' experiencia rau en el fet de convertir els crafecs dels perso
natges en «objecte» de desig (Guber1:-Prac,_ 19_79: 17-18): Una sala il-luminada facilita que la mirada s1gm retornada 1
que el setge visual s'inverteixi sense possibili�acs d'ev�sió,
ates que l' espía resta atrapar a la seva butaca 1. a un . mvell 

intimidantment inferior al del personatge que el mira. El
desassossec pot convertir-se en angoixa si 1' espectador tem
ésser interpel-lat, arrencat de la calida indistinció de l' ens
col-lectiu que és el públic i exposat al panic escenic. Moltes
persones renuncien a assistir als espectacles d' Angel Paw
lovsky o de La Cubana per eludir la possibilitat d'un trangol 

així. Hi ha alguna cosa de sadica revenja en aquesta mena

d' operacions i també un germen poderosamen� transgre:s�r
que artisces com Leo Bassi han sabut convertir en materia

primera dels seus treballs (Ordóñez, 19986). No costa de
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veure que la resistencia o el rebuig a passar per cuites d' a
questa especie prové de la virtut que tenen de mobilitzar tot
de pors individuals latents (la de parlar en públic, la d' en
vermellir, la de fer el ridícul...), així i tot, no és desestimable
considerar un caire més difús del temible que té a veure amb
la rebel-lió dels objectes o la maledicció dels desigs corpo
reYtzats -amb Mides i Petruxca, amb Frankestein i l'apre
nent de bruixot ... Les figures que belluguen dins la capsa

escenica fascinen en la seva radical ambigüitat -en l'ésser
sense ésser- i són acceptades mentre circulen pels llimbs
acotats de la ficció governable, pero quan travessen la qqar
ta paret obren un esvoranc, que pot ser esglaiador perque
posa en escac el nostre control de la sicuació i qüestiona les
nocions de la realitat i el seny. Sigui com vulgui i per llami'
ners que es presentin els fils especulatius descabdellables
des d'aquí, la comunicació no pretenia pas centrar-se eri
aspectes de realització i recepció esceniques, sinó en els pro
jectes textuals que les precedeixen i de com les pors s'hi han
fet presents amb relativa assidu1tat durant aquests deu dar
rers anys.

Ben cert que, de personatges espaordits, no en falten en les
peces drama.tiques del darrer decenni i una classificació acu
rada ens proporcionaría un cataleg significaciu de les diver
ses manifestacions de les pors, des del simple recel fins a la

descripció i exhibició més explícites de les conseqüencies
fisiologiques de l' espant: l'Home a punt de ser executat al
microdrama de Rodolf Sirera, P la de vol (2005 ), a pesar de la

seva desorientació, nota la sang gla,:;ada a les venes, el cor
accelerat i 1' ofec quan entreveu la mort; la Dona seg restada

de La sang (1998) de Sergi Belbel sofreix episodis de panic
davant la idea de la tortura i de l' execució que fan irrepre
mibles les llagrimes, el riure histeric i la defecació, i la Gale
rista multirobica de Mala sang (1997) de David Plana no

pot contenir la micció quan es troba atrapada a !'ascensor.
No és casual que aquests dos darrers títols continguin la

paraula «sang», al capdavall tracten d'uns impulsos essen-
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cialment primitius que ens recorden l'animalitat constituti
va dels éssers humans, la impossible sublimació de la fisici
tat que ens limita i ens determina, i com n' és de fragil @l 
simulacre de la seguretat que el progrés i la cultura ens han 
venut: «Si (Jean-Paul Sartre] hagués estat aquí» -diu la pro
fessora de La sang [3 3 ]- «la nausea se li hauria tornat des
composició, pura cagarrina ben empírica, com la meva, l'hi 
asseguro.» 

Més enlla de la constatació de l' esporuguiment, pero, 
importen les causes que l'han generat i com els personatg©S 
es relacionen amb el que no deixa de ser una cara de la subs
tancial incertesa. La por és una emoció «fonamental, és a dir, 
universal, inevitable i necessaria» (André, 2005: 17), un 
senyal d'alarma naturalment programat per evitar que l'in
dividu prengui mal. També s'apren a tenir por a través de 
l' experiencia, anoten els savis, i si l' impacte de la llic_;;ó és 
molt trauma.tic, la por es transforma en un condicionant 
poderosíssim. El Monitor d'A-dicció (2004) d'Andreu Ca
randell té por dels gossos i les agulles, perque «alguna cosa 
em devia passar, de petit ... » [17] i allo que defineix caracters 
com la Dona II de La furgoneta (1996) d'Angels Aymar, 
l'Edda d'Anima Mala/ta (2000) de Bienve Moya o la Ve"ina 
nouvinguda de Forasters (2004) de Sergi Belbel és el perpe
tu sobrecor. Igual que una bona porció dels immigrants 
il-legals que arriben a la costa després de ballar-la negra (A 
trenc d1alba [1997] d'Ignasi Garcia, El mercat de les delícies 
[1996] de Ramon Gomis, Tractat de blanques [2002] d'Enric 
Nolla). A despit de les grans diferencies entre els personat
ges de les dones i dels immigrants, i de les anecdotes que 
protagonitzen, són construccions que tenen en comú el fet 
d'ostentar la representació de sectors desfavorits. En aquests 
casos, l' esborronament no és pas un tret que els rebaixi, sinó 
que més aviat els dignifica i fins ajuda a reforc_;;ar un concep
te del merit heroic -promocionar per una certa tradició de 
l'humanisme liberal il-lustrat-, que <lepen del tremp perso
nal: el valor no és negar la por, sinó superar-la perque no 
hipotequi la propia llibertat. Parlar de les pors d'aquestes 
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figures sol tenir un sentit socialment sensibilitzador, bran
dable com un retret contra una organització social que es
prem i margina els més desassistits. 

L'altra cara de la moneda és la por dels privilegiats, ifet i 
fet, receptors probables de les obres. Hi ha uns quants ,tex
tos on un dels punts culminants del drama es resol amb un 
episodi de violencia motivat pels temors dels qui creuen que 
perilla el que és seu, ja es tracti de cultura, territori, status o 
diners. «La por fa matar», diu el personatge que monologa 
a Ahmed (2003) de Manuel Dueso. I sí: Tarquei, !'indígena 
de Les veus de Iambu (1999), de Carles Batlle, mor perque la 
seva condició el fa sus pecte a ulls de l' explorador occidental. 
També l' indi de U ombra de Sandip (1996) de Raimon A vila 
és atacar pel blanc gelós de torn. Sense prejudici de les po$
sibles audacies formals d' aquesta mena de creacions ni deho 
o l'aire d'altres temes confluents, el seu socol moral es funda
sobre una benintencionada predica de la comprensió i la
tolerancia, eventualment amplificable a altres grups mal
tractats o bandejats per l'ordre institui."t -els drogoaddictes,
els delinqüents de baixa estofa, els homosexuals ... 2 Tot i que
es presenten com una crossa reflexiva per combatre !'irracio
nal -la por que deriva en brutalitat- els ingredients de per
suasió de les peces són essencialment emotius i sentimen
tals. La seva estrategia, en aquest punt, tracta d'aconseguir
l' empatia amb les temudes i temeroses víctimes -perque
deixin de ser vistes com una amenac_;;a i s'hi reconegui el con
semblant- o de remoure la consciencia respecte a la compli
citat o la indiferencia de les conductes reflectides, sense for
nir l' articulació de grans raonaments.

Aquest camí, el del contagi emotiu, és el que prenen tot 
sovint les materialitzacions d'altres pors col-lectives. Amb 

2. Alguns botons de mostra: El pont de Brooklyn (1995) de Lluís
Anton Baulenas, Fashion Feeling Music (1999) de LluYs Hansen i Josep 
M. Mestres, o 16.000 pessetes (2005) de Manuel Veiga. Tampoc no es
pot fer estrany que la tendencia hagi conflu1t en una determinada espe
cie de teatre juvenil amb obres com ara Heroina (2004) de Francesc
Campos.
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diferencies de gruix, malgrat tot: en el tractament de les 
feredats al,ludides el que sembla buscar-se en darrer terme 
és la dissolució de les prevencions. En canvi, en els casos que 
ara comentaré, fa tot 1' efecte que les histories que s'hi des
pleguen tendeixen a revifar a dretcient els temors que el lec
tor-espectador mateix pot sentir i que formen part del medi 
cultural compartit. Val a dir que parlem d'un ordre distint 
de sensacions, ja no és la por reactiva, amb causa identifica
ble, que desapareix en liquidar 1' element fobogenic; sinó 
d'una llei de trasbals més indefinit que no té necessariament 
un origen específic o tangible i que es viu «como una espe
ra dolorosa ante un peligro tanto más temible cuanto que no 
está claramente identificado: es un sentimiento global de 
inseguridad. Por eso es más difícil de soportar que el mie
do» (Delumeau, 2003: 31). I potser per aixo algunes peces 
d' aquest lot podrien ser llegides en part com una temptati
va d'exorcitzar l'angoixa davant la perspectiva d'un immi
nent terrabastall general. Els genets de l'Apocalipsi no han 
canviat massa de fesomia i són encara l' encarnació dels cas
tigs que corresponen a l'estúpida iniquitat humana. La 
intervenció divina és sobrera, ates que la dina.mica su"icida fa 
segles que s'ha engegat i l'home continua jugant a la ruleta 
russa amb el destí del món. Aquesta és, per exemple, una de 
les línies subjacents de les obres que parlen de la guerra: A 
Pel rei d'Espanya i la fe de Crist (1998), de Miquel M. Gibert, 
un vell cadí reconstrueix sense gota d' autocommiseració ni 
de sentit crític una vida malaguanyada pels desordres 
bel-líes; els germans Sirera a Silenci de negra (2000) basteixen 
una intriga en el context de la Franc;a de Pétaine on les més 
greus tra"icions són perpetrades pels més proxims, i Gemma 
Rodríguez a U home que va deixar la ciutat a les fosques (2003) 
ens fa sentir el relat d'una acció de sabotatge que sera el 
bateig de sang del combatent que viura 1' ominosa carnisse
ria de la Guerra Civil espanyola i la causa directa de la mort 
del seu fill. Els plecs tema.tics d' aquests títols, tret potser del 
de Rodríguez, no es limiten a la guerra i fins es diría que 
tampoc no és la reflexió sobre la guerra en si el més decisiu. 
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El «decorat» bel-lic emergeix com una de les evidencies més 
nítides de la vocació humana pel mal, és a dir, com un axio
ma que abona els auguris més inquietants. Que els drames 
se centrin en la peripecia individual també és una tactica per 
afavorir la commoció del receptor, pero no hi ha escletxes 
per a la pedagogía moral en sentit estricte. El compacte i 
espaordidor escepticisme respecte a la possibilitat que res 
canvi"i, fan superflu l' allic;onament. 

L' escruixidora convicció que no hi ha guerres que acabin 
amb les guerres, que l'home és incapac; d' aturar l'horror que 
ell mateix provoca, vertebra el text d' Albert Mestres 1714. 
Homenatge a Sarajevo (2004), matriu per a l'opera 1714. Món 
de guerres, que es va estrenar el 2004 dins el Festival Interna
cional de Música de Perelada. Com es depren del títol, l' o
bra va néixer amb motiu del setge de Sarajevo i es baste'ix 
com un suggestiu patchwork d' episodis que evoquen l' infern 
bel-lic en diversos moments histories i en diversos indrets. 
Les referencies concretes (la Guerra de Successió a Barcelo
na, la guerra de jueus i palestins), les al-lusions mítiques, la 
invocació de figures reals (Sade, Rosseau, Plath, etc.), barre
jades amb la desolació del munt de víctimes sense nom es 
fonen en unes seqüencies on els eixos geografics i temporals 
se sobrepasen i es destaroten per essencialitzar els esquemes 
de la violencia guerrera, bo i conformant un energic retaule 
que mostra la inacabable espiral de sofriment dels civils. 
Refugiats (2002) de Sergi Pompermayer comparteix amb 
1714. Homenatge a Sarajevo una certa aspiració a la composi
ció coral, ni que sigui per la suma de tragedies particulars, 
tot i que prescindeix del registre epic i s'edifica sobre una 
primaria voluntat de denúncia. «Si el teatre encara tingués 
efectes catartics» -escriu David Plana, al proleg de l'edició
«hauríem de reconeixer-nos i horroritzar-nos davant la visió 
de Refugiats» [12]. No és tant la guerra, en relació amb la 
qual l'individu ordinari té poca influencia, el que assenyala 
el dit acusador del dramaturg en aquesta ocasió, com l'obs
cenitat dels guanys que s'obtenen amb els sofriments d'altri 
i la «manipulació mediatica que aconsegueix de convertir 
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en veritat el sedas ple de sediments interessats amb que els 
mitjans filtren aquella realitat» (Massip, 2002). 

El malson d'uns poders que manipulen i reglamenten 
les persones amb retortes intencions és una altra de les pors 
de col•lecció que es vehicula amb una relativa diversitat de 
fórmules en el teatre catala d'aquests darrers anys. En aques
ta línia, l' ombra del nazisme és un dels llocs comuns, que ha 
servit per plasmar l'imperi de la por sobre tota una societat, 
en obres com ara El gat negre (2001) de Llu1sa Cunillé -on 
cap dels personatges no sembla estalvi de les arbitrarie
tats del regim-, L'home (1999) de Jordi Blesa, Salamandra 
(2005) de Josep M. Benet i Jornet o UUUUh! (2005) de 
G. Vazquez, on es posen de relleu els sibil,lins metodes amb
que actua el mal, la liquidació de tota forma de candidesa, la
inevitable transformació de la neutralitat en connivencia.
Vazquez ja s'havia servit del motiu de la barbarie nazi a El
somriure del guanyador (2001) amb la torna de !'horror per
llongat en els corredors de la mort de les presons nord-ame
ricanes contemporanies. Certament, la pulcra legalitat no
ens preserva de res i el sistema pot convertir-se en 1' amena
�ª més directa i demolidora de l' individu: Vicente Muñoz
Fuelles i Josep Palomero van inspirar-se en el cas de Merhan
Karimi Nasseri, que en trobar-se sense documentació va
haver de viure onze anys en un aeroport frances, a Zona lliu
re de transit (2001). El tandem valencia amaneix una drama
tització on no hi falten els toes lírics i l'humor, amb tot, el
vertigen del laberint kafkia es manté. Els inflexibles engra
natges burocratics i policials de la civilitzada Europa des
personalitzen, fiscalitzen l'individu, !'aparquen i deixen en
suspens el dret de viure. En un ambit distint, el professio
nal, els feréstecs mecanismes acefals que atenallen cruel
ment a les persones han servit de pretext a amargants dra
matitzacions com Histories d'amor (1996) i Efecte 2000
(2000) de Toni Cabré o El metode Griinholm (2003) de Jordi
Galceran.

Al costat de la indefensió dels abusos flagrants, l'alarma 
també s'adre�a a riscos més submergits. A Accident, Cunillé 
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ha jugat amb la paranoia de la conspiració dels mitjans de 
comunicació i el govern per mantenir els ciutadans en la 
inopia [30-31]. De fet, la idea no esta tan lluny del que apa
reix a Refugiats o a La pell en /lames (2005 ), potser perque s'ha. 
convertit en un tic de la vulgarització postmodernista: l'en-
telequia que anomenem realitat és constantment interferida 
i distorsionada per uns mitjancers que ens fan beure a galet 
sense que ens hi rebel•lem o ens hi resistim. El paradigma de 
la mansuetud ecumenica és, sobretot, la televisió que tritu
ra els fets, el sentit del temps i la historia, per convertir-los 
en espectacle: «Jo veia la tele, com cada dia després de la fei
na» -diu un personatge de Nolla (2003: 87)- «algú que, 
posa una bomba i mata 35 persones, l'altre que crema tot un 
bosc, els homes que maten les seves dones, la dona que es 
venja dels homes amb un ganivet, i la guerra que cada deu 
anys canvia de país, com cada dia, tot normal.» La imatge ho 
banalitza tot i la representació del terror es fa impossible 
perque «la simple información oculta ya su visibilidad» 
(Borso, 2002: 96), l'allunya de l'esfera del real immediat i 
fins el dolor d'una criatura fotografiada enmig de les bom
bes esdevé negociable. Encara que mai no s'hi aprofundeixi 
reflexivament, en la base d'aquestes ficcions resideix el dile
ma etic i metaartístic sobre la impudícia del mirar -que fa 
que !'espectador s'hagi de reconeixer complice morbós de la 
ignomínia-, i de l' exhibir, que en el cas del dramaturg es 
converteix en una disjuntiva que afecta l'enginyeria matei
xa de la seva escriptura a for�ar-lo a decidir que fa escoltar i 
que fa veure, i quina dosi de sensacionalisme o de suggestió 
esta disposat a invertir. En qualsevol cas, la demagogica 
simplicitat de les obres que ara comento no deixa de ratifi
car la inversió de categories morals que, escudada en el lliu
re albir huma, mira de trobar el bé en el mal, bo i servint-se 
del mal com a hipotetic instrument edificador CT ones, 2002: 
22). 

Refugiats és una ansa útil per introduir un punt addicio
nal en la discussió referit a les solucions formals que tots 
aquests dramaturgs adopten i que recorren l' espectre que va 
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de la indeterminació absoluta, l'ambigüitat, l'incomodant 
desconcert que denota l'esferei'dora perplexitat del logos, fins 
al manlleu d' esquemes i patrons imaginatius de determina
des convencions de genere, que són una resposta comple
mentaria al panic davant l'orfenesa d'una forma que tra
dueixi el món. Refugiats bé podria tenir-se com un matisat 
exponent del l'antiutopia, sinó fos que l'obra se situa en l'a
ra mateix d'un lloc no massa llunya i que tot resulta paoro
sament plausible (McHale, 1987: 35). Llui."sa Cunillé ha 
estat, potser, una de les autores que amb més trac;a ha sabut 
construir aquestes atmosferes d' estranyament i proximitat, 
de mirall entelat, on els indicis de catastrofe imminent pes
siguen amb insídia els personatges. Ja a Berna (1994) l'e
clipsi era un ingredient central i a Accident (1996) es preveu 
l' arribada d'una intensa onada de calor. El cataclisme pot 
adquirir també sécs punitius, al capdavall, en més d'una de 
les peces de Cunillé s'al-ludeix al menyspreu de l'home pel 
seu entorn, sigui matant gossos com a L'aniversari (2000), 
sigui espoliant boscos com a Occisió (2005), sigui construint 
unes ciutats hostilment lletges (L'afer [1998], Passatge Gu
tenberg [2000], Barcelona, mapa d'ombres [2004], etc.). Roger 
Bernat ambjoventut catalana: una conferencia (1999),3 Enrie 
Cabra amb Gina al terrari (2000), Benet amb Olors (2000) o 
Enrie Casasses amb Do'm (2003) també s'han apuntat a la 
crítica de la voraginosa especulació antiecologica (que és 
com dir antihumana), pero és Cunillé qui ha aconseguit, 
amb un peculiar ús de les eines de la intriga, fer efectiu el 
corc del mal presagi cosmic amb recursos com el somni que 
Marta explica al final d'Apocalipsi (1998). Allo que aquests 
dramaturgs exposen com un procés inexorable, J ordi Arbo
nés ho mostra a les dares a Klaus i Mortimer (1998), a través 
de la creació d'un món, futur o paral•lel, on les concessions a 
la retorica de l'absurd van del bracet amb l'estilització rea-

3. L'espectacle es va estrenar al Mercar de les Flors de Barcelona
durant el Festival Grec 99. No hi ha text publicar. 
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lista. L'herecosmos que es dibuixa és ple de temibles senyals 
del destí per al qual Mortimer es prepara construint «la 
panacea» amb la intenció d' escapar abans no esclati el dal
tabaix definitiu, quan ja «només se senten sorolls estrapys 
i un fort cruiximent de dents» [67]. La responsabilitat hu
mana de l' inexorable hecatombe col• lectiva, la identificació 
de la rel dels mals, no fa menys temible l' esdevenidor. De 
fet, és el futur com a indefinició categorica, la distancia 
entre el present conegut i la intui."ció del que pot venir, d' a
llo que és impossible d'aferrar i comprendre perque encara 
és preessencia, el que esparvera. Tant des de la mencionada 
perspectiva universal, com des de la perspectiva particular: 
l'angoixa davant el fill que ha de venir d'un dels personat
ges de La sang [67-69] té a veure amb aixo i, en part tam
bé, és el pressentiment de !'inevitable dolor que arribara, el 
que empeny al metge de Fugaf (1994) a matar la seva filia,. 
La necessitat d'apaivagar el mortificant enigma és, al cap
davall, el que propicia que tota una colla d'endevinaires 
treguin el cap en les ficcions d'última hora (Missatges [2000] 
d'Ignasi López-Serra, Invisibles [2002] de G. Clua). Que si
guin bruixes de pega i de mantega només rebla i enverina el 
dubte. 

En 1' atapei'da historia que Vazquez teixeix a Magma 
(1998), la influencia deis dramaturgs en llengua francesa 
dels cinquanta és dilueix en un conjunt de referencies que 
ens

_desplacen a una sinistra altra banda del mirall on «la por
ma1 no se sap quan s'acaba» [127]: un enorme casalot vigi
lar, vaques i llibres prohibits, un cadaver al fons del riu, 
éssers mutilats, identitats bescanviades, profugs d'un orfe
nat dickensenia i la rememoració d'unes rondalles tradicio
nals, grotescament estrafetes, saturades de violencia. L'ús 
pervers del conte apareix també a Tens por? (2000) d'Isa Fer
nández4 i a Alícia (2005) de Vicent Tur. Es tracta, com és 

. 
4. El text es va estrenar a la Fira de Tarrega de l'any 2000, amb la

d1recció de Marta Timón, pero no tinc constancia de la seva publicació. 
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sabut, d'un procediment molt conrear en altres camps artís
tics: ensenyar-nos el revers obscur del relat de fantasia posa 
al descobert, deconstrueix, aquest tipus de discursos i la ten
denciosa ideologia que hi duen adherida, pero aixo significa 
simultaniament la demolició d'uns codis que ens havien 
ajudat a fer intel,ligible el món, l'obturació d'una via vers la 
fuga consoladora i la irremissible ensulziada de la il•lusió 
d'innocencia. És probable que un principi molt semblant 
sigui el que explica l'eficacia torbadora de les obres que 
trenquen l' arquetip de la candidesa primigenia i mostren la 
malignitat infantil: la nena que esclafa amb una pedra el cap 
d'una altra a Mala sang, el nen que assassina el seu germa a 
la banyera a Danys irreversibles (2005) de Miguel Argüelles o 
l'adolescent que es complau amb la tortura de la dona retin
guda a La sang proven la mala entranya innata dels éssers 
humans, que és el corol•lari per a la dimissió de rota espe
ranc;a en el pro"isme i en el futur. 

Si l'impuls d'agressió és connatural, qualsevol pot ésser 
un assassí. Qualsevol. Enrie Nolla en pasta un, amb remi
niscencies gideanes, a Area privada de cafa (2003) que mata 
sense cap raó concreta. L'acte gratuú neguiteja perque és 
arbitrari i se suma a l' esborronadora la falta de sentir de 1' e
xistencia mateixa que no esta sotmesa a regles logiques i on 
la vida, la mort, l'exit i la felicitar depenen de les carambo
les de l' atzar. De rota manera hi ha una especie d' atacant més 
intranquil•litzadora i és la dels qui infligeixen dolor amb 
metode i reiteració: el militar que prepara conscienciosa
ment la ratera per a les seves víctimes i després les extermi
na a El gos del tinent (1997) de Benet iJornet, el sadic reinci
dent de Tur (Alícia) o l'esquarterador antropofag d'Ignasi 
Moreno (jeff: els colors de la bogeria [2005]) impressionen per
que trabuquen la ingenua jerarquía que havia establert la 
intel•ligencia com a capacitar superior, controladora dels 
instints, i corroboren que el mal no és una excepció: « [Ma
tar] és molt facil», observa el protagonista de Paraules enca
denades (1996) de Jordi Galceran. Hi ha un aspecte interes
sant en tots aquests textos, compartir per Temptació (2004) 
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de Batlle, i que remet de nou al tema de la mirada i a les con
seqüencies que té en les fórmules drama.tiques i esceniques 
elegides. Els escrits de Batlle, Galceran i Moreno demanen 
pantalles sobre les taules, en el de Benet és explícita una po
sada en escena (Quintana, 2002) que ha de satisfer el bonx:í i 
en el de Tur, l'execució de, les víctimes, és precedida per la 
farsa d'un judici sumari. Es dar que Galceran treballa des 
d'una precisa consciencia de genere, que incideix en l'orde
nació de les informacions a la manera dels thrillers i li per
met un cert distanciament ironic, i que el macabre pols dels 
seus personatges s'inspira en El col.leccionista de Billy Wyler 
(basada en la novel.la deJohn Fowles) i enSleuth deJoseph'L. 
Mankiewicz (Antón, 1998). Tres quarts del mateix es pot 
dir de la pec;a de Batlle que, a part de l'Átame de Pedro 
Almodovar sembla tenir molt present Peeping Tom de Mi
chel Powell. De fet, rota aquesta generació d'assassins en· 
serie no oculta els seus deutes amb l'arquetip de psycokiller 
fílmic, per més que l' origen de l' anecdota, com en el cas de 
Moreno, sigui real. A banda, pero, dels deutes inventius i 
narratologics, els subratllats sobre la facultar violadora de la 
mirada són decisius, perque, com comentava abans, arrosse
guen 1' espectador a una complicitat que l' enfronta amb les 
clavegueres del seu jo, a la commocionant evidencia del seu 
Doppelgiinger: Mr Hyde c'est moi, aussi. Ulisses, l'escriptor de 
].R.S., de dotze anys (2002), d'Octavi Egea, pot il-lustrar 
aquesta escissió quan contempla amb esgarrifament hipno
tic les pagines de pedofília penjades a la xarxa i tem la 
seducció que sobre ell exerceix el terbol adolescent que 
coneix. 

Cal concloure que en l'ambit personal allo que suscita 
l'esglai és, com en l'ambit col-lectiu, la perdua de seguretats 
que afermen la vida moral i afectiva, i la perdua de control 
sobre el jo que reconeixem com a tal, incloent-hi les quali
tats físiques. Les successives amputacions de la professora de 
La sang aconsegueixen horroritzar en la mesura en que l'ac
ció mai no és representada, els efectes no són cauterirzats per 
l'artifici del visible teatral, per la concreció !imitadora. El 
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lector-espectador presencia l'esglai dels qui reben els mem
bres de la dona i la projecció imaginaria que se'n fa amplifi
ca l' esgarrifosa sensació de dilatada agonia. El �os -�on�inua
sent un tabú, per aixo l' acció teatral de Serg1 Fau�tmo a 
Nutritivo (2005) resultava d'impacte: qui ens conv1dava a 
menjar les botifarres fetes amb la seva propia sa1:1g, ens c��
vertia en vampirs de facto i ens recordava que el ritual catohc
de la missa es fonamenta en un acte d' antropofagia, per 
metaroric que sigui. Per un altre costat, el repte de l'home a
les lleis de la natura sempre passa comptes, ni que la revolta
sigui en contra d'una natura que s'ha equivocat com en el 
cas del transexual de J ordi Prat a Obra vista (2004), el cos del 
qual continua pateticamenr condici�nat per les sen_s�ci?�s
d'un penis ja inexistent [23-25]. La mcauta emulac10 d1v:
na a través de la ciencia crea monstres: Faust es converte1x

, 

en el Dr. Frankestein en la para.bola dramatica de Victoria
Szpunberg titulada Esthetic Paradise (2004). La pec;a s'eri
geix com una crítica a les tiranies socials de la bellesa plan
tejada en uns termes forc;a simplistes i maniqueus, pero alla 
on la proposta reYx és en !'última escena, hereva d' alguns
finals típics de ciencia-ficció, on es revela que l'amenac;a no
és única i extraordinaria, sinó que es tracta d'una plaga amb
tots els ets i uts. La imatge de les vint-i-tantes dones em
benades, sense rostre i sense memoria, que amb la identi
tat perduda volen saber qui són [129-132] és positivament
astoradora i sembla condemnar el lúcid a una soledat no
menys angoixant. Malgrat tot, la ciencia pot esde"."enir �n
reconfortant refugi, un cop perdudes totes les fes, s1 oferen_¡;
vestigis d' alguna mena de transcendencia després de la mort
com s'esdevé a El temps de Planck (2002) de S. Belbel. 

La mort, en efecte, és presenta com u°:a de les pors ca�:
dinals pel que té d'impermeable a tot ass�1g de comp��ns�o
i de xuclador cap a un abisme sense fons 1 sense consciencia
rectora. Es diria que no hi ha una basarda més g�an que _la_ �e
la sentencia d'una desaparició segura, tret de la 1mposs1b1h
tat de la mort, el destí d' espectre o de zombie. Guillem Clua
ha realitzat una de les provatures més agosarades en el camp
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del genere drama.tic de por amb Invisibles, bo i prenent com 
a punt de partida la vella idea que la mort no representa un 
passaport a una altra forma de vida, sinó la continuYtat dins 
d'una altra dimensió de l'aquí on s'apinyen tots els fantas
mes des dels inicis dels temps, fantasmes que ens envoltcm a 
totes hores i que s'han tornat bojos «perque han de passar 
l'eternitat en un malson [. . .] condemnats a no morir» [12]. 
En una ressitura distinta, els ancians arreriosclerotics han 
proliferat de forma notoria en el teatre catala: la mare d'Olors 
(2000) de Benet i Jornet, l'Home de Paradís oblidat (2002) 
de David Plana, !'Estrella d'Area privada de cafa, etc. El que 
pot servir de dada per a la sociologia com a registre d'una 
longevitat vital que duu uns delmes aparellats, i materialit
za l'espant de la desmemoria i l'objectualització -esdevenir 
un cos sense consciencia de la propia subjectivirat-, també 
es podría agafar com una simptomatica encarnació dels jero-· 
glífics epistemologics contemporanis, l' emblema de l' es
tructura oberta i indeterminada, del mirall sense reflex, del 
desconcert davant una abstrusitat rotunda on dades inverte
brades i estímuls heterogenis compareixen sense ratificació 
possible. Seny i demencia esdevenen, aleshores, categories 
reversibles, com ens ensenya l'home que irromp en l'hotel 
d'Occisió (2005 ),5 a qui li resulta insuportable la immersió en 
una realitat on no hi ha verificacions possibles. Tampoc 
d' ordre moral. 

L'entorn en que Cunillé situa els seus personatges s'ela
bora amb «un grau de realisme o (hiperrealisme) tan des
proveYda de referencialitat, que sembla que l' autora hagi 
esborrat la barrera entre l'art i la vida» (Feldman, 2002: 
142). No obstant aixo, com ja han divulgat els seus estudio
sos i com sol donar-se en la literatura fantastica, aquesta 
mena de replica del quotidia i fins de l' anodí esta plena d 'es
cletxes contorbadores: Vacants (2000) és l'exemple perfecte 

5. Occisió es va estrenar al Teatre Lliure, amb la direcció que Lurdes
Barba. El text no ha estar publicar. Agraeixo la copia mecanografiada 
que me n'ha facilitar l'equip del Tearre Lliure. 
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) 

d'un transcórrer, o millor d'un ser-hi, insubstancial i d'uns 

caracters pusil-lanimes fins que ambdós expliquen que sen

ten veus, a La venda (1999) hi ha un ascensor que només 

puja i a Barcelona, mapa d'ombres, Ell té el poder de provocar

incendis a distancia . La conculcació de les lleis físiques, dels 

referents pragmatics vulgars, torpedineja el blindatge 

racionalista i ens deixa sense nord, pero en les obres de Cuni

llé, la incomoditat epistemologica sembla patrimoni del

receptor, sense que, en general, alteri massa els seus perso

natges, en afinitat amb el realisme magic. Tot al contrari del

que disposa Benet i Jornet a Uhabitació del nen (2003): la 

incertesa substancial sobre que i com és la realitat, si és 

delimitable més enlla de les projeccions mentals del subjec

te, si l'inconcebible és possible, etc. llisca del pla de l'espe

culació abstracta i es xopa d' emotivi tat en portar-lo al pla de

les relacions humanes, en un dels aspectes més sensibles

com és el de la perdua d'un fill. La impossibilitat que el lec

tor, en aquest cas potser més que no l' espectador, dirimeixi

qui dels dos personatges té raó, si el fill és viu o mort, és la 

clau fonamental per provocar el desassossec .6 L'obertura de

sentits d'aquestes obres, la impotencia per amansir la ferot

ge indeterminació del real és, comptat i debatut, 1' expressió 

més genu"ina de la basarda. Ja ho diu el nen benetia: «Si no 

se sap fa més por» [89]. 
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«Forast�rs» d� Sergi Belbel: 
cont1ngut 1 estructura 

David George 
Universitat de Swansea (Gran Bretanya) 

\, 

Com de costum a les obres de Bel bel, l' acció d' aquest 
«melodrama en dos temps» té lloc en una ciutat indetermi
nada.1 Els dos temps en qüestió són els anys seixanta, i el 
comern;ament del nou segle XXI. L' obra se centra en una 
mateixa família i les relacions entre ells, i les d' ells amb els 
seus veYns. Es podría suposar que la família és típicament 
catalana, i que els veYns són del sud d'Espanya i Llatinoa
merica o del nord d'Africa respectivament, pero s'universa
litzen tant els personatges -no tenen noms propis- com les 
seves preocupacions i manies. En aquest assaig, analitzarem 
les relacions de família, emfatitzant els següents temes: la 
violencia (física, pero més especialment verbal); l'immobi
lisme i les qüestions generacionals; la destrucció, l' amargor 
i la frustració; la podridura; i la tendresa. A continuació, ens 
centrarem en el temps (passat, present i futur), la qual cosa 
ens permetra reflexionar sobre la universalitat de l' obra. A 
continuació, tractarem el tema de l' «altre»; i, finalment, 
comentarem alguns aspectes estilístics i estructurals. 

l. BELBEL, Sergi (2004). Forasters. Barcelona: Proa. Col-lecció
TNC. Pag. l. L'acció de Carícies, per exemple, té lloc en «diferents 
espais d'una ciutat» (BELBEL, Sergi (1992). Carícies. Barcelona: Edi
cions 62. Els Llibres de l'Escorpí: Teatre/El Galliner, 127. Pag. 13). 
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LA FAMÍLIA 

Basicament, és una família disfuncional, i les seves inter
accions són, en general, feridores, fins i tot brutals. La
Mare és un personatge particularment dur. A mesura que
s'acosta la seva mort, les seves actituds envers la família
s'endureixen (encara que, per altra part, com veurem més
endavant, també adquireix una certa tendresa). Adrec;;ant-
se al seu fill, diu:

No vols donar-li una alegria a la teva mare que esta a punt de
dinyar-la? Pensa que la proxima vegada que em veuras sera
davant la lapida grisa d'un nínxol vessant una llagrimeta. Ni
ara que ja tinc un peu a l' altre món no ets capa� de fer res per
mi? Imbecil [19-20].

La seva franquesa quan li diu al seu fill que mai no ven
gui la casa és feroc;;: «Si et vens aquesta casa, m' aixecaré de la
meva tomba [ .. .] et tallaré els ous i el pito i et cosiré el forat
del cul, mariconas» [61]. Es mostra igualment cruel amb el
seu sogre, en acusar-lo d'haver-li robat la morfina. Tant les
seves paraules com les seves accions són violentes:

Fora d'aquí, vell estúpid! [. .. ] Ho entén, vell idiota? Quinze
anys aguantant les seves manies i rentant-li la merda dels cal
�otets! Fora!!! A fer la maleta! Voste se'n va a ... l'asil [. .. ] (El

copeja repetidament) [29].

L' obra presenta una visió bastant desoladora de les rela
cions generacionals. No existeix respecte entre les gene
racions, com demostra l'exemple que s'acaba de citar. Els
que eren joves als anys seixanta són crítics amb la nova gene
ració del comenc;;ament del segle XXI (per exemple, amb la
seva obsessió per la informatica), de la mateixa manera que
havien demostrat una manca de respecte envers els seus
pares, com al següent comentari de la Filla a la Mare:
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Tens quaranta-quatre anys! Quaranta-quatre! No és la flor de
1� vida.]? sóc � �a flo; de 1� vida. Jo. Tu ja has viscut el que ha
v1es de vmre 1 ¡a esta. De1xa que els altres ho facin i no inten
tis controlar-nos la vida i posar-nos pals a les rodes COJJ? fas
sempre perque fem el que tu ni vas fer ni et vas atrevir a fer
de jove encara que te'n mories de ganes! Gelosa de merd�! Ja
n' es tic farta! [ 41].

Sembla que Belbel esta qüestionant el suposat liberalis
me dels joves dels anys seixanta.

A Forasters la família és essencialment destructora, i una
font d'amargor, frustració i podridura. Als vei'ns tan despre
ciats els sembla «estranya i malalta» [99]. El Fill es frustra
quan veu que el seu pare té intenció de casar-se amb l'Assis
tenta sud-am_ericana perque esta convenc;;ut que aques�a
actua per motms purament egoistes. Expressa la seva frustra
ció amb el mateix menyspreu envers aquesta persona gran
que ja hem observat en altres exemples:

PERO QUIN FUTUR, COLLONS, SI TENS MÉS DE VUITANTA 
ANYS!? El futur d'aquests diners, avar, egoista i mal pare, sera
per ajudar una família pobra d'un poble perdut de Sud-Ame
rica! ! ! [51].

El cancer que pateixen la Mare i la Filia sembla simbolit
zar l'estat de la família en general. La paraula clau és «podri
dur�», aplica?ª per la Mare a la seva malaltia amb amargor, 
pero al mate1x temps amb gran claredat: «Per dintre estic
absolutament marta. Podrida. Només falta que la podridura
s'estengui del tot» [18]. «El cancer és físicament repulsiu, i
fa pudor i fastic» [20, 63]. El cancer simbolic que destrueix
aquesta família catalana de classe mitjana recorda la malaltia
que caracteritza les famílies benestants de les obres d'Ibsen
sobretot d'Espectres, on la família és destructiva i marcada pe;
la malaltia, tant física com mental.

Ironicament, la Mare, que potser és la persona de tata l' o
bra que expressa amb més forc;;a i amargor la frustració, el
poder destructiu i la podridura de la família, també és capac;;
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de descobrir i de mostrar un element de tendresa. U na sego
na ironia és que aquest aspecte més tendre del seu caracter 
sorgeix precisament quan se li acosta la mort, i una tercera 
resideix en el fet que el demostra no amb la seva propia famí
lia sinó envers els ve"ins immigrants tan despreciats. La Mare 
ajuda la Ve"ina que ha estat atacada físicament pel seu marit, 
pero és el Nen -fill dels ve"ins- qui més li des perta la tendre
sa. Un exemple molt dar el veiem a l' escena III de la prime
ra part: «El nen mira l'avi i somriu. La mare observa el nen i s'e
mociona sense saber ben bé per que» [21]. Li dóna un consell molt 
perspicac; i sensible en dir-li que, encara que sigui llest i 
intel-ligent, no ho hauria d'exhibir massa darament davant 
l' altra gen t. El nen li ha explicat que és el primer de la seva 
dasse a l'escola, i la Mare li diu: «Tant hi fa si ets el primer o 
no. Aixo no ho diguis mai. Encara que sigui veritat. No has 
de fer ostentació del que ets. És molt lleig» [91]. 

Aquest patró d'agressivitat, violencia i frustració alleu
jades molt de tant en tant per una tendresa inesperada és 
també característica d'una de les obres més conegudes i 
polemiques de Belbel, Carícies. La descripció del rebrot d'un 
amor tendre entre la Néta -aparentment tan agressiva i poc 
preocupada pels altres-i elJove (fili dels nous ve"ins immi
grants) a l'escena III de la segona part és molt semblant al 
final de Carícies. Comparem les dues acotacions: 

FORASTERS 
Les bogues d'ells ja són a tocar. Sobtadament, el jove es posa 
a plorar en silenci. La néta li acarona la galta, suaument i 
acosta els seus llavis als d'ell [100]. 

CARÍCIES 
Lentament, amb molta cura, la Dona passa un cotó fluix 
mullat amb aigua oxigenada per la cara de l'Home Jove. En 
silenci. Ell mira la Dona i es deixa fer. Ella li eixuga delica
dament els degotalls d'aigua amb un cotó sec. Ell es relaxa i 
somriu. Ella li acarona suaument els cabells. Ell li agafa la 
ma. Es miren als ulls. L'aire és una boira de calida sensualitat. 
Dos éssers estranys acaben de «trobar-se» [72]. 
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En ambdós casos, la tendresa es manifesta no entre 
membres de la mateixa família, on les relacions són dis
tingides per la violencia i l'agressivitat, sinó entre vei"ns. 
També em sembla significatiu que els gests entre la Néta i 
elJove expressin rendresa, i no els sentiments puramenúe
xuals que s'evidenciaven entre la Filia (la mare de la Néta) i 
el Veí quaranta anys abans: «Pilla i veí creuen una mirada ple
na de desig» [94]. És una de les mostres -que examinarem 
més endavant- de com els temps potser han canviat, mal
grat tots els indicis indiquen el contrari. 

ELTEMPS 

No obstant aixo, un dels temes més persistents de Foraste;s 
és que la historia es repeteix. L'exemple més dar d'aquest 
fenomen és quan la Filla pateix del cancer que ha causar la 
mort prematura de la seva mare. Sembla que Belbel ens vul
gui dir que, per més que vulguem afirmar la nostra indivi
dualitat, el passat i les nostres arrels són condicionants dels 
quals és impossible d'escapar. Un crític ho veu de la següent 
manera: «Con un determinismo a la manera de Zola, el que 
fija las leyes de la herencia, Belbel despliega dos épocas y 
escenarios.» DORIA, S. (2004). «Los espejos de Belbel y la 
ley de la herencia» (ABC, 24-IX-2004, pag. 82). I, un cop 
més, hom podria detectar una semblanc;a entre l'obra de 
Belbel i Espectres d'Ibsen. 

La memoria és un element dau de Forasters, i a mesura 
que avanc;a l'obra, esdevé cada vegada més prominent. Fre
qüentment, són els objectes petits, insignificants, els que fan 
recordar als personatges o als espectadors alguna cosa del 
passat. A l' escena VIII de la primera part, apareix la següent 
acotació, referint-se a la Filia: «Ella, intrigada, desembolica el 
paquet. És un !libre antic, de tapes dures. El mateix que hem vist 
que llegia la mare a l' escena anterior. La filla rep una forta impres
sió i surt cap al passadís» [49]. A la mateixa escena VIII, és una 
maleta de l'Avi la que evoca el passat al pare: «Els seus ulls 
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semblen evocar una imatge llunyana» [53]. La manera en q�e la

memoria dels temps perduts és evocada pels detalls m1?u

ciosos dels objectes és quasi praustiana. Mitjanc;ant els ob¡ec

tes, els personatges se situen en un ambient, es_ta
bl�ixen un

enllac; atnb el passat i les seves propies arrels, 1 articulen la

seva identitat. El millar exemple és el següent, que té lloc a

l'escena II de la segona part, quan l'Avi s'esta preparant per

anar a l'asil de vells. Els objectes representen la seva manera

d'aferrar-se a casa seva, de la qual la seva família voldria

expulsar-lo: 

Avr: No m'hi hauria d'endur també els albums de fotos?, i les

que tinc emmarcades a l'habitació?, i els regals que em va

fer la teva mare? Els botons de puny, els barrets i les cor

bates?, i la caixa on guardo les cartes?, i el bagul de la

meva mare?, i els coixins que em vas comprar per la meva

esquena?, i el canari?, qui li donara roen jar, qui el cuidara,

me l'hauria d' endur amb la gabia i tot, no? [7 4].

Les fotos, els regals, les cartes, el bagul i els coixins són

els seus punts de contacte amb el pass�t i amb els membr:s

de diverses generacions de la seva família, que potser perdria

anant a l'asil, mentre que el possible abandó del canari el

desconcerta. Dins la ment humana, el temps és subjectiu i

es pot distorsionar. Just abans d'anunciar quins són els ob

jectes que hauria d'endur a l'asil, veure el seu fill amb una

maleta a la ma fa que el temps es distorsioni a la seva ment:

«L' avi el mira i té un estremiment, com si per uns moments en el seu

cap el temps s'hagués detingut» [74]. La ment pertorbada pot

confondre facilment el temps present amb el passat 1 el

futur i actua com un element desestabilitzador. Quan l'avi
' . 

esta a punt de sortir cap a l' asil, en la ·seva ment, la 1matge

del seu fill amb la maleta a la ma significa que no tornara

mai a casa seva, és a dir li pradueix una imatge molt des

concertant: «Com si fas el record d'un moment futur» [75]. Aquest

concepte de la intercanviabilitat temporal fa pensar en els

versos famosos de Four Quartets de T.S. Eliot: «Time present
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and ti�e past / Are both perhaps present in time future, /
And time future contairied in time past.»2 També recorda 
El tragaluz, d'Antonio Buera Vallejo (1967), on els Investi
gadors inviten el públic a reflexionar sobre la intercanvia-
biltat del passat, el present i el futur.3 

L' exemple més interessant de com el passat, el present i 
el futur es barregen es traba al final de l'escena IV de la sego
na part, just abans de l'epíleg, en un moment teatral espec
tacular i genial que uneix la Mare, la Pilla i la Néta en un 
moment de lucidesa praduYda per la mort: 

Els ulls oberts de la mare-filla semblen clavar-se bruscament en els 
de la filla-néta. La mirada que va de /'una a l'altra, inesperada
ment, sembla materialitzar-se, Jora del temps i l'espai. Un raig de 
llum imperceptible uneix magicament uns ulls amb els a/tres. Tre� 
dones i vuit mirades diferents en només dos cossos: 

La mare morta mira la seva filia, al seg/e XX; i la filia mira 
la seva mare. .. 

La filia morta mira la seva neboda, al seg/e XXI; i la neboda 
mira la seva tieta. 

2. EuoT, T. S. (1968). «Burnt Norton». Dins: FourQuartets. 3a. ed.
London: Faber and Faber. Pag. 13. 

3. Altres crítics han remarcar els paral-lels entre Forasters i Historia
de una escalera. Vegeu DELGADO, M. (2004). «Forum 2004 Barcelona: 
A summer of stagings in Spain's theatrical capital». Western European 
Stages, vol. 16, núm. 3 (primavera); i HoLT, M. P. (2005). «Three new 
productions at Barcelona's TNC and a theme in common». Western Eu
ropean Stages, vol. 17, núm. 1, pag. 15-18. Holt, pero, subratlla les dife
rencies més que les semblances entre les dues obres: «The two works are, 
however, quite different in their presentation of different time frames. 
Belbel juxtaposes events separated by forty years in remarkably fluid 
alternating scenes, while each of the three acts of Buero's work repre
sents a different time in the history of the neighbors on one floor of a 
1'.fadrid residential building. Also, Buero set his drama in the space out
s1de the apartments, with the stair landing providing on occasion a 
more intimare locale; Forasters is set in a single appartment, where noi
ses intrude from the appartment above and its inhabitants (the immi
grants of the city) enter when the plot requires» [16]. 
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Pero també. .. 
La mare morta, al segle XX veu la seva néta al segle XXI; i la 

néta veu l' avia que no va coneixer. .. 
I encara més ... 
La filia morta al segle XXI es mira a ella mateixa quaranta 

anys enrere, es retroba amb ella en el moment_ més_ de�isiu de la sev�
vida; i la filia al segle XX es veu a ella matetxa t mira :ª seva pro
pia mort, al mateix lloc que la mare, quarant� �nys mes tard. ... l, 
aleshores, totes elles semblen entendre un mistert fins aleshores ocult o 
impenetrable. . . Lentament, la filla-néta du una "!1ª als ulls de la ma�e;fif la t 
els tanca. Immediatament, es produetx una brutal explosto d una 
lluminositat absolutament cegadora, Jora del temps i de l' espai. 

Com si assistíssim, de cop, a l'origen de l'univers. 
I sobtadament,fosc [105]. 

La mort és la clau de la comprensió dels misteris de l'u
nivers, mentre que, per aquest joc de miralls, �elbe� presen
ta les tres generacions de dones com un sol esser, 1 els tres 
temps cronologics com un tot indivisible.4 

Finalment, pel que fa a la qüestió temporal, cal r�marc�r

la circulari tat de F orasters. L' obra acaba on comern;a, 1 el pro
leg i l'epíleg emmarquen l'acció principa�. El conte�t �s que 
el Fill ven la casa a un Home, un academIC ben vestlt 1 edu
cat que resulta ser el Nen dels anys seixanta al qual la Mare 
va ;gafar tant afecte. El fill d'immigrants ha fet �arr:1í _d:una
manera més eficac; que els autoctons, i sembla mes e1vil1tzat 
que ells. El temps ha fet els seus estralls, i la família se se1;t 
obligada a vendre la casa ja despullada de tots els mobles. Es 
una escena que recorda el final de Uhort de les cireres (1904), 

4. Belbel m'ha explicat que parteix de la teoría ?e l_'ADN �ito
condrial, o les set filles d'Eva, segons la qual només e�1st�1xen se� np�s 

diferents de dona a tot el món. Seguint aquesta teona, 1 ADN es mes 

potent que la rai;a. El resultat del fet que les �uccesiv�s generacions de 
dones s'assemblin tant és que els confictes mes forts son els que passen 

entre mare i filla. 
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de Txekhov, on la família, Ranevskaya, tan languidament 
indiferent i tan segura de la seva superioritat, acaba destros
sada :per una classe socialment inferior, representada per Lo
pakhm. 5 El final tant de Uhort de les cireres com de Fordsters
representa el final d'una epoca. En el cas de l' obra de Be1bel, 
sembla que el futur pertanyera a una societat molt diferent 
de la tradicional catalana, en la qual diverses generacions 
d'immigrants tindran un paper important. Les semblances 
entre Belbel i Txekhov són també formals: tots dos rebutgen 
el realisme, i Txekhov és considerat, en certa manera, un pre
cursor del teatre de l' absurd. 

L' «ALTRE» 

La relació entre la societat «normal» i els que hi són margi'
nals és un deis temes clau de Forasters. L' «altre» consta de dos 
elements: els immigrants i els homosexuals. Belbel s'ha pre
ocupat dels grups marginats en altres obres, per exemple 
Carícies, i va donar emfasi a l'element de racisme al seu mun
tatge de La filia del mar, de Guimera, el 1992. A Forasters,
com ja hem anat veient, hi ha dues generacions d'immi
grants: els deis anys seixanta, que «pertanyen a una altra 
cultura», i els del comenc;ament del segle XXI, els quals «a 
més a més [pertanyen] a un altre continent» [3]. Aquesta 
diferencia, indicada a Personatges, suggereix des del co
menc;ament un món canviant, que Belbel contrasta amb l' es
tancament de la família catalana. Encara que ells també eren 
originariament immigrants -havent migrat del camp a la 
ciutat-, desprecien els immigrants: a l'escena III de la pri
mera part, per exemple, la Mare es refereix a «aquesta gen-

5. Maria Delgado ha comentar aquest paral,lelisme. També hi veu
se�b�an�es entre Forasters i Espectres, d'Ibsen, les obres de Eugene 
� Ne11l 1, sobretot, Retour au désert, de Bernard-Marie Koltes (Delgado, 
pag. 83). 
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tussa», i el Fill diu: «No són d'aquí. Vénen d'algun lloc del 
sud» [18].6 L'Avi sobretot esta en contra deis immigrants: 
«Gentussa, comencem a estar envoltats de gentussa per totes 
bandes i la pagarem ben cara» [22]. Ell seu fill, el Pare, ex
pressa semblants opinions quaranta anys més tard: 

Música al pis de dalt. 

PARE: Forasters! [. .. ] Hostes vingueren gue de casa ens tra
gueren. [. .. ] I no només ho die pels estrangerots aguests
gue ens estan robant les pagues coses autentiques que ens
queden. [. . .] [La meva filla] va fugir fa guaranta anys amb
un d'aquests, renegant de la seva família, la seva terra, la
seva !lengua i la seva sang [S 2]. 

És a dir, que la seva filla va renunciar a totes les senyes de 
la seva identitat, en un món en que els vells, sobretot, se sen
ten amenas;ats per l' «altre». 

La família catalana mostra una estranyesa davant l' «al
tre»: MARE: «Que són? Una família?» [18]. La mare és molt 
condecent envers els vei"ns: 

MARE: Sé que tenen uns costums molt diferents dels nostres 
i que quan criden no vol dir necessariament que s'�sti
guin barallant [ .. .] pero han d'entendre q�e ar� vmen 
aquí pergue ho han triat vostes pel seu prop11nteres [43]. 

No els entenen quan parlen. Per exemple, a 1' escena II de 
la primera part, l'Assistenta «mira la filia i diu alguna cosa en
veu baixa, en la seva llengua materna, una mena de lament o ora
ció pels dies difícils que s'acosten» [17]. Al mateix temps, «sana
una música molt potent, segurament no occidental, al pis de dalt>�[17]. Tot aixo serveix per desorientar la societat receptora, 1 
accentua la sensació de decadencia que estan patint. 

6. El mateix Belbel és d'una família d'immigrants andalusos a
Catalunya, i coneix mole bé la problema.cica i la dina.mica de la situació. 
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. A: primera vista, la relació entre la societat receptora i la
1mm1grant és una de superioritat i de dependencia, com en 
el següent dialeg entre el Pare i l'Assistenta sud-americana 
a l' escena II, en que aquell es dirigeix a ella fent servir el ma
teix llenguatge agressiu i vulgar que la família empra quan 
parlen entre ells: 

AssISTENTA: Dema és el meu día lliure, he d'anar a visitar la 
meva família. 

PARE: La seva família sóc jo. 
Ass1sTENTA: No. 
PARE: La despatxaré. Parlaré amb el meu fill, gue esta desit

jant fer-la fora d'aguesta casa des que hi va entrar a ... tre
ballar, i la forra a la porta. I quina família ha d'anar a visi
tar, a veure? 

AssISTENTA: Les meves cosines. 
PARE: Les seves cosines? Quines cosines? Voste no hi té nin-' 

gú, aguí; tota la seva família es va quedar al seu país 
morint-se de gana i si no fos pels calers gue jo li dono vos
te també hi seria i ja hauria mort desnutrida o d'alguna 
malaltia lletja. 

ASSISTENTA: Calli! 
PARE: No em dóna la gana. Em matara, em matara i haura de 

viure la resta de la seva vida amb la mort a la consciencia 
desagrai'da, mala dona, aprofitada, antipatica, inculta: 
foca, vaca, burra! [15]. 

Les aparences enganyen, pero. És l'Assistenta qui esta en 
control, com es veu de la seva reposta al Pare. L'acusa d'ac
tuar com un nen petit [15], i deixa dar que coneix els seus 
drets: «Així que vol despatxar-me, eh? Dones com no tru
qui a un advocar, ho té dar» [16]. 

No solament no se semen inferiors a la població recepto
ra sinó que troben la forma de vida al vell continent inferior 
en molts aspectes a la seva: «FILLA: Troba estrany que un 
pare no parli mai d'un fill seu que fa temps que no veu, oi? 
AssISTENTA: Sí. Molt. Fa llastima. (Pausa.) Al meu país aixo 
és impossible. FILL: Ah, sí?» [30]. Segons l'Assistenta, la 
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família és tot el que tenen els pobres, la qual cosa els ajuda a

mantenir aquells valors de respecte que s'han perdut al món 
occidental. Per fora Europa sembla una societat civilitza
da, pero per dintre esta podrida, una expressió del qual 
són els vomits de la Filla cancerosa que l' Assistenta té de ne-
tejar [85]. 

En definitiva, els immigrants són una especie de mirall 
que mostra la decadencia de la societat catalana-occidental. 
Són l'objecte d'una manca de comprensió i de menyspreu. 
Belbel no els idealitza, pero els seus valors semblen ésser su
periors en alguns aspectes. L'immigrant s'ha d'espavilar per

sobreviure i, quan el desterrament metaforic que pateix la

família catalana es converteix en un desallotjament físic, és 
significatiu que la persona que els desallotja comprant-los la

propietat és membre de la primera onada d'immigrants dels 
anys seixanta. Com a U hort de les cireres, la classe que dorm a 
la figuera i no s'adona que els temps han canviat és despla
c_;ada per una altra classe molt més dina.mica. 

Els immigrants són una mena de cap de turc de les frus
tracions i insuficiencies de la família catalana, que el seu

progrés només serveix per accentuar. En una conversa amb 
la seva germana el Fill ataca violentament els ve"ins de dalt, 
qualificant-los d' «una colla de grollers, analfabets, mala 
gent, fi.cats en negocis bruts» [81]. La realitat és que el Fill 
esta fent servir els immigrants per a amagar la seva gelosia

que sent per la seva germana. Ella té intenció de casar-se

amb l'home del qual ell esta enamorat, pero dins una socie
tat tradicional com la de la seva família, no pot expressar la

seva veritable sexualitat. Al mateix temps, sembla que el 
seu futur cunyat surt amb la seva germana només per estar a
prop d' ell. I aquí la segona representació de l' «altre»: els 
homosexuals. La Mare, que defensa els valors tradicionals, 
esta cremada sabent que té un fi.11 homosexual, i la seva frus
tració s' expressa mitjanc_;ant una crueltat i un cinisme envers 
el seu fi.11, que es mostren sobretot a l' escena IX de la pri
mera part. La Mare li aconsella que es casi i que deixi de veu
re el noi del qual esta enamorat, perque aquest és el seu com-

230 

pany de curs i  d'una família respectable, «de bona família

catolica, apostolica í_romana» [61]. Li diu que, un cop casat:
P?t fer el que �l_gu; amb homes que ni síguin respectables 
ni c�neguts, «1 s1 son estrangers o gentussa com els d' aa¡uí 
dalt 1 els has de donar díners a canvi, molt míllor, així nQ:et 
comprometran a res» [61]. Es veu que aquesta societat esta 
constru:id� sobr� valors completament hipocrites, í la Mare, 
una dona mtel-ligent i perspicac_;, adopta una actitud cínica

pel que f� a la resp�ctabilitat. L'amor no hi entra pas per res: 
aquesta es una soC1etat mercantilista, on les emocions són 
un producte més.7 

No és sorp_renent, per tant, que el Fill no sapiga enfrdn
tar-s� a la realitat. Es casa, pero, naturalment, el seu matri
moni és un fracas, i té un amant. Tot i així la seva filla -de

la generació jove de tombants del segle x�I- no troba cap 
problema amb el fet que el seu pare sigui homosexual .  En, 
una conversa amb el seu cosí -fill de la Filla i el jove immi
grant, dels quals el matrimoni també ha estat un fracas- ella 
defensa la relació entre el seu pare i un altre home com quel
com basat en l'amor i no l'engany: 

NÉ'�: No m'enganyaras, nena, encara que et facis la moderna1 la tolerant i facis petonets i siguis tan amiga del quedóna per cul al teu pare i s'embruta la polla amb la sevamerd�, que, t�n iaios c?m són, només ho deuen poder ferdespres de mirar pel-hs guarres de jovenets mamant-seunes tranques així ... , a mi no m'enganyes tia estas almateix !loe que jo. ' ' 
N ÉTA:, Almenys ell té algú a qui donar per cul. Deu donar1:1es ?ust que J?elar-se-la cada día davant la pantalleta del ordrnador m1rant tetes operades per Internet. Aixo síque és trist de veritat [79].

�- Aques�a situació recorda un cop més les obres de Bernard-MarieKoltes, espeoficament La solitude des champs de coton (1987) que Belbelha tradui't al catala i al castella. 
' 
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Malgrat el cinisme i la grolleria del N�t -�eflex ,del _que
hem observat a la generació dels seus pares 1 avis- a 1 actitud 
de la N éta es veu una honestedat i una voluntat d' afrontar la 
realitat que és tan poc comuna en aquesta socie�at. De la 
mateixa manera, el seu pare (el Fill), que v� fugir quan sa 
mare es moría, apren a resistir sense acov�rdir-se _ la 1D:ort �e 

la seva germana. La societat és capa<;; de m1ll�rar, 1 els 1mm1-
grants porten noves formes d'enfocar la �e�l�tat. El_fill dels 
primers ve"ins de dalt ha fet una c_ar1:_era_ ov1ht�ad�, 1 sembla 
que els nous ve"ins rebutgen la v10lenoa domest1ca que era 
característica dels primers. Després de presentar-nos �na 
visió amarga d'una societat en decadencia, B:lbel ens de1xa 
amb quelcom positiu, basat en el fet que els essers humans, 
en algunes circumstancies, som capac;;os d'actuar ai_nb n�bl:
sa. No es tracta de l'optimisme fins a cert punt facil de_l �p1-
leg de Després de la pluja (que Belbel va suprimir e� ed�c10_ns 
posteriors), sinó d'una lluita per acceptar le� d1ferenc1es 
racials, l'atavisme, la inevitabilitat de la mort, 1 el fet que el 
progrés només sera possible mitjanc;;ant un esforc;; personal. 

L'ESTRUCTURA TEATRAL 

L'estructura de Forasters esta al servei d'aquest procés �'in
trospecció, i de la lluita dels personatges per �ccel:'tar 1, al 
mateix temps, per intentar lluitar contra e� flux mev1ta�le de 

la historia. En primer lloc, el que els mate1xos actors facm els 
papers equivalents a la seva edat en les ?ues epoq?es accent�a 
la circularitat de la historia i l'atav1sme, pero, al mate1x 
temps, d'una forma molt subtil, dóna emfasi al� canvis que hi 
ha hagut. El fet que la mateixa actriu interpret1_ els pape�s de 

la Mare i la Filla subratlla la teoría de l'ADN m1tocondnal, o 
les set filles d'Eva. A més a més, de la mateixa manera que la 
presencia dels objectes proustians_, co1:1 ja s'h� comen�at,yer
met que l' autor evoqui el passat 1 fao consc1ent al pubhc �e 

com el temps passa imperceptiblement, aqu�st ma�e1x 
públic s'adona que els estralls del temps converte1xen la ¡ove 
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en una dona gran, un procés que recorda fins a cert punt el 
que li passa a Dorian Gray a la novel-la d'Oscar Wilde. 

y?ª c�sa ben diferent passa en el cas de la Vei"na del segle 

XX 1 1 Ass1stenta del segle XXI. La mateixa actriu fa els dos 
papers, pero les dues s'assemblen només pel seu estat1 •de 

dones immigrants. La Vei"na té molts problemes per enten
�fre el c�tala (per exemple, a !'escena VI de la primera part), 
1 esta d1sposada a aguantar l'agressió física del seu marit. És 
a_dir, fa un paper de dona estereotípicament passiva, condi
c10nada pel seu paper de mare de família. L'Assistenta, en 
canvi, no té semblants condicionants i, com ja hem obser
var, té una seguretat de si mateixa i coneix els seus dre'ts. 
Encara que té de fer feines «brutes», manté la seva indepen
dencia, !'autoestima i una fidelitat als costums del seu país. 

La intercalació d'escenes deis dos temps és l'exemple 
més dar de com els temes de Forasters estan íntimament' 
relacionats amb la seva estructura. Hi ha dues habitacions-a 
l'escenari rotatiu, una a l'esquerra (el dormitori de la Mare/ 
Filla) i l'altra -el saló- a la dreta de l'escenari, i serveixen per 
les dues epoques representades. Belbel esta molt acostumat 
a escriure obres de les quals !'estructura forma una part ori
ginal i integral. A T alem, la complicada estructura és un 
as pecte essencial del ludisme de l' obra, la qual es un puzle 

que el públic va muntant a mesura que passa la trama. En
cara que Forasters no és tan complicat ni molt menys lúdic 
que Talem, més d'un crític ha comentat la seva estructura de 
puzle, com G. Pérez de Olaguer que diu que «en escena 
todo sucede como en la maquinaria de un reloj de precisión» 
( «Un B�lbel social y de alta precisión». Guía del ocio, 24-IX-
2_004). Es una obra brillantment teatral, per exemple, a l'úl
t1ma escena de la primera part: 

[El Pa:el s'aixeca amb dificultats i va a l'habitació, apoc a poc,
atemorzt, presa de records. Una atmosfera irreal tenyeix l'espai. 

Sense solució de continui'tat, passem del seg/e XXI al seg/e xx. 
La filia, a l' habitació, ara és la mare. Esta llegint el seu /libre, 

antic, que ja hem vist abans. El pare, vell, en creuar la porta, ha rejo-
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venitmagicament (un canvi d'actor imperceptible). Al menjador, l'orfe 
és el nen, assegut a tau/a, menjant [ 67 J 

Aquesta acotació subratlla una mena d'efecte Dorian 
Gray a l'inrevés, i queda dar la perícia i la subtilesa que cal 
que hi posin tant els actors com el director i l' escenograf. 

El canvi d'un temps a un altre té lloc amb malta més 
rapidesa a mesura que s' acosta la fi de l' obra quan els dos 
temps cronologics esdevenen cada cop més interrelacionats 
i les tres generacions de dones es fusionen en una. Belbel 
descriu aquest procés poeticament en unes acotacions, sug
getint una magia que per for<_;a el director té·de transmetre 
al públic. El procés culmina en el joc vertiginós de miralls 
-brillantment teatral i molt innovador- que ja hem citat
més amunt. Fins a cert punt, !'estructura circular enganya.
És veritat que reflecteix l'atavisme que caracteritza la nostra
societat, pero de tant en tant, sobretot a la penúltima esce
na, sembla que el temps queda suspes en un moment eter
nament parat. La historia sí que es repeteix, pero, al mateix
temps, el progrés és possible i fins i tot inevitable.

En conclusió, Forasters és una obra madura i rica, que fun
ciona a diversos nivells. Un públic catala actual pot entendre 
perfectament la interacció entre els catalans de sempre i les 
successives generacions d'immigrants. Pero les relacions en
tre els de dintre i els de fora poden ésser perfectament apre
ciades per qualsevol públic on la immigració és una realitat. 
El tema de l' «altre» -sigui racial o sexual- ens toca a tots. 
Igual que a La mort d'un viatjant d'Arthur Miller (1949), el 
destí d'una família reflecteix la de tota una nació. A més a 
més, els grans temes universals com el temps i la mort tras
passen les limitacions espacials i teatrals. Forasters és una 
obra catalana que connecta amb la tradició literaria occiden
tal. És dura i difícil, i requereix un esfor<_; per part del públic. 
I, per damunt de tot, és una obra dina.mica, d'un autor-direc
tor que entén perfectament com funciona el teatre. 
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La dramatúrgia «excentrica» 
de Manuel Molins 

Francesc Foguet i Boreu 
Universitat Autonoma de Barcelona 

�Nati:] El teatre és un amant cruel. Sí; cruel! És possessiu 
1 ferotge, et xuda fins al moll d.els ossos i et reclama d'.u
na man:r� total. Pero una carícia seua ho justifica tot. 
Una can�1a seua és !'alegria. I rius i rius feli� oblidant els 
es�or�os 1 tant de patiment. Hi ha amants més agrai'ts i 
mes fidels. Pero cap tan savi ni tan agosarat com el teatre. 
Tot per una carícia del gran amant traYdor. La soledat 1� 
por: tot s'esborra i justifica si ell et mira amb bons ull�. 

Manuel MOLINS, Sabates de taló alt (escrita el 1985, inedita). 

�a dramatúrgia de Manuel Molins de la decada dels vuitanta
1 noran�a d_el segle XX re�pon a una estetica molt variada, que
beu eclect1eament de d1verses fonts litera.ríes artístiques i
filos?�ques � que experimenta en les formes' drama.tiques
trad1e10n�ls _ 1 _ contemporanies per a dur-les més enlla de les
seves pos�1bil1tats expressives. 1 La idea que Molins té del tea
tre Pªfte1� de la conciliac_ió entre etica i estetica, d'un com
prom1s _ d1afan _a�b la sooetat, la cultura i !'escena catalanes
(valencianes), 1 d una recerca continuada d'una nova avant
g�arda que aspira a unir radicalment «classicitat» i «moder
nitat». La dramatúrgia de Molins pot ser considerada excen-

1. Sobre la dramat�rgia de Manuel Molins, vegeu especialmentPalomero 0995), Rague 0996), Sansano (1989 1994 2001) i Calafat(1997, 1999). ' ' 
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trica respecte als corrents formals dominants en 1' escena cat�
lana de les darreres decades i, fi.ns i tot, respecte a la centrah
tat geografi.ca i a la ideologia dominant. Tematicament, en
canvi, se situa en el centre de les preocupacions filosofi.ques i
de les paradoxes polítiques i socials de la nostra contempora-
ne:itat.

La investigació draroatúrgica molinsiana posa 1' accent en
allo que el text teatral té de més genuí: la seva condició de
representació en si roateix, internaroent, i de material �in
güístic externament -en potencia- representable (Molu�s,
2003b: 89-95). A més de considerar que el teatre/a una his
toria des del text roateix, Molins concep la paraula teatral
com a «activa», una paraula vendaval, una paraula-acció, una

paraula Jeta carn, diferenciada de la resta de generes literaris,
des del moment en que 1) es basa en uns al tres jocs de llen
guatge i 2) exigeix un «lector» espedfic, in th�atr?: di!e�tor i
interpret, o sia, capac; d'aprehendre'n el sent1t s1mbohc. La

defensa d' aquesta idea de la paraula teatral coro a intrínseca
ment performativa duu Molins a denunciar, d'una banda, la

perversió que, per una qüestió de poder, l'ha rebaixat a un
miserable servus spectacoli dominat per la tiranía del director 

d' escena (no sempre bon lector) i, de l' altra, 1' aristotelisme
fi.nalístic que s'entesta a tenir-lo per un espectacle latent o vir
tual. En conseqüencia, Molins diferencia el text teatral de
l'espectacle i atorga al primer la categoría d'autentica repre
sentació textual (Molins, 2003b: 99-103).

La vindicació d'una paraula teatral exuberant respon a la

importancia que té la llengua coro a expressió de la sobirani�
intel-lectual i col-lectiva. La llengua dóna poder, atorga 1
expressa la sobirania dels qui l'usen, de manera q1:e el fet d' a
rrancar-los el text equival a negar la paraula, a de1xar-los fora

de joc, a eliminar-los (Molins, 2003b: 106). Davant del llen
guatge esquifi.t del que-com/monoleg, davant d'un llenguatge
«magre» de forma i continguts, Molins propasa una llengua

més amplia, pletorica i sensorial, i aposta per una moder
nitat que passa per H. Müller, A. Kuhsner o E. Corroan�,
entre roolts d'altres. Des de la ciutat de Valencia, la reivind1-
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cació d'aque�ta �ena de «retorica» és doblement significati
va, provocativa s1 es vol, atesa la castellanització creixent de
la vida. cul:ural :alenciana i el poc domini dels registres

expressms (1 les d1ficultats afegides de versemblanc;a) (Sap_sa
n?, 1989: � 7-�8; Sirera, 1993: 33-35). El treball drama,túr
g1c de Molms intenta de dignificar el teatre valencia, trabar
un llenguatge teatral per als espectadors valencians i, des del
punt de vista elocutiu, «un estandard més o menys unitari»
per_ als actors (Mo�ins, 1989: 62). Pero també n'és, de provo
catr':a, �es de la cmt�t de Barcelona, ja que el tipus de dra
maturgia que ha dommat en les dues darreres decades ha ten
dit cap a una desretorització que implica una deliberada -i no

gens innocent- desideologització (Foguet, 2004a).
Dramatúrgia endins, la seva aposta podría definir-se com

a «?-econ�tru�da» en el sentit de la investigació filosofica,
antil?go_centnca, de Jacques Derrida. Els temes «marginals»,,
«penfer1Cs» de que tracta Derrida ho són enfront de pretesos 

t�mes «centrals»: la marginalitat és, comptes fets, la centra
l�tat (Ferrater Mora, 1998: 821). Com Derrida, Molins con
s1de�a que les _escriptures -adhuc l'escriptura sobre aquestes

escnptures, d1guem-ne relars- s'entrecreuen, es fan i es des
fan contínuament. La seva dramatúrgia -com també la seva

concepció dels Pa:isos Catalans- se situa en els «marges» de
les dramatúrgies -els corrents d' opinió- dominants de les

darre:es decades, tant pel tractament tema.tic com per l' espe
culaoó -en el sentit fusreria- de les formes. La seva recerca

incorpora la reutilització o el forfament dels motlles drama
túrgics tradicionals -com ara la farsa, el melodrama o la co
media- i porta a escena figures marginals tant en termes
socioeconomics com intel-lectuals o artístics.
. Davant dels qui es mofen de les utopies, perque les con

s1�e�en p�e�ils, Molins revela que ens trobem en una epoca 

mes 1deolog1Cament plena que no pas en al tres, com escriu en
un article inedit, intitulat «Dues fabules sobre l'art modern»
�2004), en que emmiralla L' obra mestra desconeguda, de Balzac,
1 Art, de Yasmina Reza . Així, davant dels qui s'omplen la

boca de la fi de les ideologies, Molins constata com el nostre
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temps esta dominat per la ideologia dretana neoliberal i 
moralista que «tracta d'imposar els seus valors com a únics 
valors possibles per a tates les opcions de la societat, retallant 
els valors democratics de l'individu i de la solidaritat, així 
com el dret i la justícia internacionals». La caiguda dels 
grans relats dominants sobre l'art, la política i la vida moder
nes -tan elogiada per l' anomenada postmodernitat- ha estat 
ocupada per «uns relats retrograds ben concrets i militants». 
Valent-se de la teoría de la complexitat del físic J. Wagens
berg, Molins defensa que la funció basica del coneixement és 
combatre la por i la incertesa que causa la complexitat del 
món (Wagensberg, 2003: 124), i malda per una «nova uto
pía», en minúscula, provisional, sisífica, complexa, que tensi 
permanentment, des del futur, un present amarrat en el pas
sat, i que es mogui entre l'adaptació i la rebel-lió (Wagens
berg, 2003: 141-159). En aquest aspecte, a parer de Molins, 
el teatre «immediat i concret» té, com la resta de les arts, una 
«funció magica, una funció d'expansió de l'imaginari» (San
sano, 1989: 18). 

lNTENSITATS TEMA.TIQUES 

Les variacions tematiques de la dramatúrgia molinsiana no 
responen als imperatius de la moda -una simple relació cro
nologica segons la data d'escriptura ho testimonia-, sinó a 
una recerca del coneixement artístic, a una veritable necessi
tat íntima d' expressar vivencies, idees, somnis i utopies. És 
una investigació que furga en la complexitat del real i que, 
consegüentment, reclama una diversitat de formes i apostes 
dramatúrgies per acarar-s'hi. Tot i les dificultats d' encasellar 
un corpus tan heterogeni, en que caldria incloure una munió 
considerable d' obres inedites, proposem un recorregut 
sumari per una mostra representativa dels textos publicats 
per Molins durant les tres darreres decades -de Centaures a 
Elisa- a partir d'una classificació que no nega la transversali
tat -les constants- que manté la seva dramatúrgia, sinó que 
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accentua sobretot les intensitats tematiques que configuren 
el seu discurs etic i estetic. Un discurs que, en permanent 
redefinició, no oblida mai la reflexió metateatral que esdevé 
inherent al mateix procés d'escriptura. 

De fet, la seva dramatúrgia avarn;;a a partir de cent_tes 
d'interes tematic que, amb el temps i sense por al desfasa
ment entre escriptura/publicació, creixen i es ramifiquen en 
dilogies o trilogies. Així, Centaures (escrita el 1981 [publi
cada el 1985]) i Ni tan alts, ni tan rics ... (1985 [1989]), po
dríem situar-les en una reflexió sobre l'erotica que genera 
el poder. Les dues obres aplegades al volum Trilogia d'exilis 
(1999), Els viatgers de !'absenta (1983-1987 .[1990]) i Lama

quina del doctor Wittgenstein (1987), exploren, amb una escrip
tura d'alta densitat filosofica, el fracas de la Utopía i de l'Etica 
d'arrels il-lustrades. Tango (1983 [1985]) i Ombres de la ciutat 
(1990 [1992]) reformulen els generes tradicionals per sati-, 
ritzar els comportaments de les capes dirigents de la societat 
valenciana. Finalment, Abú Magrib (1992 [2002]) i Elisa 
(1992 [2003]) comparteixen la denúncia de la «malaltia 
social» de la immigració en les societats opulentes de l'Euro
pa contemporania. 2 

A grans trets, aquests textos s'adscrit1;en a un cos de pen
sament que opta per una dramatúrgia compromesa, revulsiva, 
lúcida i lúdica que estableix un joc subtil de complicitats 
amb el lector in theatro per brindar-E una altra versió del món 
en que· viu. Grosso modo, la poetica que estimula la seva 
escripnira dramatica -d'una rara coherencia i excepciona
litat- es propasa, en primer lloc, explorar un nou llenguat
ge que defuig les formes pseudobrechtianes o ultrarealistes 
i que investiga sobre els generes tradicionals i els codis 
expressius, sovint a partir de referents poetics i filosofics (W. 
Shakespeare, F. Nietzche, P. Verlaine, A. Rimbaud, L. Witt
genstein, J. Gil de Biedma o J. A. Valente); en segon lloc, 

2. D'Una altra Ofilia (2000-2001 [2005]), la darrera de les obres
publicades fins ara per Manuel Molins, n'hem parlar en un altre paper 
(Foguee, 2005). 
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denunciar satíricament, tot qüestionant la miseria político
social del món contemporani, els ambits de poder i les per
versions que se'n deriven; en tercer lloc, anar a la recerca d'u
na nova utopia basada en la crítica de les pretensions de 
l'anterior i els falsos progressismes d'avui, i, finalment, inda
gar un nou jo multipolar que, en la multiplicitat, expressa un 
món complex i obert, en el qual participa el jo individual i 
col-lectiu, com a conjunt múltiple de relats i imaginaris, i en 
el qual es trenca amb la visió dicotomica (propia, avui, del 
pensament més reaccionari, que tot ho redueix a dos eixos 
excloents: el Bé i el Mal). Des del punt de vista del genere, 
Molins acostuma a preferir, com a estrategia, l'humor, la ira
nia, la satira o el sarcasme quan tracta tema.tiques concretes i 
acotades políticament o socialment, mentre que es val d'un 
llenguatge d'una gran intensitat lírica quan aborda refle
xions més abstractes. 

EROTICA DEL PODER 

Enllestit el cicle de l'altra memoria, que reconstrufa la historia 
col-lectiva del País Valencia, Molins continua la reflexió 
sobre el poder, la necessitat de trobar una iconografia que 
l'expliqués i el desemmascarés, amb dos textos que en trae
ten l'erotica i la mítica: Centaures i Ni tan alts, ni tan rics ... 
No interessa tant la realitat historica, com a Dansa de vetla
tori (1975 [1978]), sinó que, a partir d'un context recognos
cible, sigui la cort dels Borja del segle xv, sigui la Valencia 
dels vuitanta del segle xx, es desemmascara el pragmatisme 
del poder, la seva atracció perversa o la logica del realisme 
polític que no atén els mitjans o l'etica, sinó els fins i els 
resultats. 

Sota la invocació de Maquiavel, Centaures neix de la fasci
nació de la llegenda i el mite dels Borja i del desafiament de 
pensar en els orígens ocults d'Europa. La família dels Medi
ci, modelica per a fer-hi remuntar una consciencia europea polí
ticament correcta, té com a contrapunt antitetic la nissaga 
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valenciana dels Borja. Alexandre VI, antonim de Llorenc; 
Medici, permet de pensar en l'origen d'Europa i en el projec
te polític -i les practiques que se' n derivava- dels Borja. Ale
xandre VI, com assenyala Maquiavel, «no va fer mai res més 
ni va pensar mai en res més que enganyar els hofl\éS» 
(Maquiavel, 2002: 107). Amb un preceptor tan il-lustre; la 
figura del fill d'Alexandre VI, Cesar Borja, unpríncep mode
lic per a Maquiavel, convida a investigar críticament sobre la 
naturalesa del poder i, en concret, les relacions conflictives 
que manté amb l'etica. La imatge del centaure s'inspira en el 
príncep maquiavel-lia en que el model exemplar -«un ser 
meitat bestia meitat home»- ha de saber combatre els adver
saris i les dissorts no únicament amb les lleis, sinó també, 
quan convé, amb la forc;a. 

La fabulació del mite dels Borja desplac;a l' atenció cap als 
marges del poder del papat d'Alexandre VI: un joveníssirr+ 
poeta floren tí, de nom Agustí Pelegrí, arriba a Roma per fer
se un lloc en la cort papal i acaba pervertir per l' avidesa lúbri
ca de Cesar Borja. Cercant la gloria com a poeta, Pelegrí ha 
anat del foc a les brases: ha fugit de Florencia, on Girolamo 
Savonarola ha expulsar els Medici i ha convertir la ciutat en 
un «convent», i ha anat a parar a Roma, on els Borja han fet 
de la capital pontifícia «una gran puta» [24-25]. El papar no 
tan sols és un gran bordell, sinó també una maquina de tra:i
cions, intrigues i emmetzinaments provocats per les lluites 
de poder. El poeta Pelegrí cerca la gloria del poder amb una 
poesia que el lloa seguint el símil mitologic del seu amic 
Maquiavel, que concep els poderosos com a centaures. V n vell 
mercader dalmata acull Pelegrí com un fill el primer día de 
l'arribada a la ciutat i l'adverteix deis perills i les temptacions 
diaboliques del poder, tot aconsellant-li que, en lloc de mirar 
els centaures, esguardi el carrer: el poder és una «xarxa exten
síssima» [26] que afecta pobres i senyors. Disposat a servir 
dignament el Papa, el jove poeta perd el nom, passa a ser 
Pomona, «la cortesana» de Cesar Borja. 

Com al Hamlet shakesperia, Cesar Borja convoca els mi
llors comics de la ciutat amb la intenció que representin l'al-
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legoria del rapte d'Europa: els Borja, com Zeus, poden gua
nyar el món (escena 1.3). La voracitat sexual del cardenal 
Cesar Borja, centaure major, té un correlat amb la seva aspira
ció a fer-se amb el poder i acomplir el seu destí visionari, el 
seu gran ideal polític: la unitat d'Italia. Així com Borja so
domitza el jove Pelegrí, també té !'ambició delirant, contra
dictoria i insaciable, de posseir el país: «sentir-lo sota meu, 
només meu i penetrar-lo com un jovencell dar; fecundar-lo 
com una núvia verge» [42]. El poder és, com reconeix Cesar 
Borja, una barreja d' amor i d' odi, «meitat home i meitat bes
tia ... » [ 43]. L' assassinat caYnia del seu germa J oan, duc de 
Gandia, li permet de tenir la vía lliure per atenyer el poder a 
costa dels mitjans que sigui. Aclamar com un nouJuli Cesar, 
el fill d'Alexandre VI continua el devessall de sexe i sang. El 
fantasma de Savonarola, que el papa Borja ha fet penjar i cre
mar, recrimina a Alexandre VI que, en compres de fer peni
tencia pel cada.ver del seu fill J oan, s' entretingui amb bagas
ses i efebus nus i, fent-se complice de l'assassinat fratricida, 
deixi a les mans de Cesar el destí de les repúbliques italianes. 
El dialeg entre el centaure Cesar i l' esperit profetic de Savona
rola compendia el doble carés del poder, de la Roma o la Flo
rencia del segle xv o de la Valencia del xx: Cesar esdevé la 
«temptació de Savonarola», tots dos volen governar, el pri
mer amb la mentida i la violencia; el segon, amb els sermons 
[63-64]. 

El jove poeta Pomona es val de la mateixa estrategia 
hamletiana que Cesar Borja havia fet servir per expressar 
!'ambició de poder i anunciar la venjarn;a: els comediants de 
la cort representen l'assassinat de Juli Cesar en que, com a la 
tragedia shakespeariana, Calpúrnia presagia la fi de l'home 
més poderós del món occidental. No obstant aixo, Cesar i el 
Papa són emmetzinats per un poeta que viu turmentat per 
l'esperit del vell mercader dalmata a qui va trair o són vícti
mes d'una conxorxa ordida pels seus innombrables enemics? 
O, simplement, pateixen la malaria que s'abat damunt 
Roma? Sigui com sigui, el final resta obert, el cas és que, un 
cop Pomona s'ofega al Tíber (suYcidi o assassinat?), el come-
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diant Nicolau refa circularment els camins del relat i ens tor
na a situar en el punt d'arrencada: el desig de gloria d'un 
artista mediocre seduYt pel poder. 

L' erotisme de Centaures exposa de manera parodica la 
depravació que la llegenda o la historia ha atribuYt als Borja, 
i concentra en el cos la submissió extrema que, amb la cruel
tat que sol,licitava Maquiavel, el príncep imposa als seus 
súbdits. La fabulació admet aquesta tensió dels extrems 
hiperbolics del mite borgia, a través de la qual queda al des
cobert el desig dels Borja de conquerir el poder absolut i de 
gaudir dels plaers terrenals, com també la complexitat i les 
passions que desperta el seu infantament: «coneixem -com 
diu el cardenal Oliverio Caraffa- la rabia dels pobres i !'am
bició dels ríes, pero el poder és una altra cosa: el desitgen els 
pobres i els rics» [70]. La passió dels Borja i del seu entourage 
per gaudir maquiavel-licament del poder ens situa en els orí
gens fundacionals, mítics, de la concepció moderna del rea
lisme polític, de les relacions entre etica i política, dels meca
nismes i de la logica de l' exercici del poder. 

Des del moment en que l' obra especula sobre la vida 
corrupta i dissoluta dels Borja, explicita les incomptables 
manipulacions de la llegenda, les infinites possibilitats d'un 
relat que té com a protagonista un personatge col-lectiu. La 
ciutat de Roma rumoreja i fantasieja sobre les disbauxes de 
la cort, les lluites intestines entre nobles, senyors, bisbes i 
cardenals, els cossos sense vida que cauen en les fondaries del 
Tíber. La cort papal alimenta els rumors i els relats. La 
mateixa fi del papa valencia, que ha generat hipotesis erudi
tes de tota mena, és un material narratiu valuosíssim per 
cloure una historia sobre el poder com a joc erotic. Al cap
davall, tot i inspirar-se en els estudis histories de Batllori 
sobre els Borja, Molins se centra, més enlla de la llegenda 
borgiana, en l'ambigüitat del poder i projecta la reflexió en 
el context polític valencia: «el savonarolisme extremós de 
moltes alternatives esquerranes del meu temps que han frus
trar, per impotencia i autoemmirallament, la possibilitat 
de practiques realment alliberadores» (Molins, 1985: 10). 
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Com a eentaures universals, en una epoca convulsa en que el 
seu poder corrupte i nepotista feia estralls a Europa, els Bor
ja es traben a l' origen del diseurs del poder omnívor i de les 
seves perversions, pero també són una prava de la ingüestio
nable unitat de la llengua. 

La comedia Ni tan alts, ni tan ríes ... fustiga amb humor i 
ironía la generació que, en la seva joventut hippy, lluita per 
uns ideals i per una utopía i, als anys vuitanta, ocupa llocs de 
responsabilitat ideologica, completament integrada al siste
ma. Un cap perdut el sentit del rídicul, els representants 
paradigma.tics d'aguesta generació malden pateticament per 
justificar allo que, als anys seixanta, els semblava execrable i 
per resoldre, com afirma Molins, «les seues propies contra
diccions i els seus propis somnis, deixant als seus fills un lle
gat de renúncies que voldria fer passar per triomfs» (Sansano, 
1989: 18). No són eentaures, sinó subalterns de eentaures que, 
tra1dors de les primaveres juvenils, s'han deixat seduir per 
l'erotica del poder i s'han convertit, en termes simbolics, en 
bonsais, en homes «domesticats» -una imatge, la d'aguests 
«arbres castrats», que retrobarem a Ombres de la ciutat.3

Ni tan alts, ni tan ríes ... és la historia d'un fill que, enca
putxat com si fas un segrestador de debo, rapta el seu pare i, 
en aquesta situació límit, aconsegueix desinflar la seva ridí
cula virilitat de DomJoan de quaranta anys i desemmascarar 
tates les seves mesquineses. La simulació d'una identitat fal
sa permet a Pau, el fill, comprovar l' aforisme fusteria que 
encapc;ala la comedia: «No comenc;arem a conéixer una per
sona fins que no la veurem fara de si» [23]. El segrest fa pos
sible que Pau conegui més íntimament les miseries morals 
del seu pare, la seva part oculta darrere de la respectabilitat 
d'home d'ordre. Com a director general de Seguretat del 
govern, Miguel no entén per que el segrestador es nega a 
demanar cap rescat i, convenc;ut que ha estat raptat pel carrec 

3. No oblidem que els bonsais han estat una de les passions de Feli
pe González i que la novel-la El nom de la rosa, d'Umberto Eco, va con-
tribuir a posar-los de moda. 
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polític que ostenta, s' obstina a defensar la seva condició de 
ciutada normal que, si ha acceptat el nomenament, és «per 
responsabilitat cívica» [28]. 

Les bares previes al presumpte segrest ens són evocades a 
través de la memoria de Miguel i dels dialegs de la seva d

1
óna 

Adelina o de Miguel mateix amb els amics de la parella, lsi
dre i Lídia. Tots quatre, dignes especímens de la generació 
hippy, han sublimat la utopía de joventut amb unes muta
cions insospitades: Miguel, d'advocat laboralista ha passat a 
ser director general de Seguretat; Adelina, de poetessa necro
fílica a educadora de bonsais; Isidre, de mal estudiant a ter
bol negociant, i Lídia, de professora d'idiomes a publie rela
tions. Amb el flaixback que explica el retrobament d'aquests 
amics, es posa de manifest la necessitat d'encobrir el fracas de 
les seves vides afectives i professionals i de rememorar els 
temps en que cantaven Blowing in the wind, de Bob Dylan, er,t 
que eren joves «alts» i «ríes», i en que vivien uns «anys pro
digiosos d'una utopía [als ulls del present] inviable» [3 7]. 
Pero el present revela que, ni adés ni ara, no eren ni són «tan 
alts» o «tan ríes» com s'imaginen: el matrimoni Miguel
Adelina és una pura aparern;a per mantenir l' estatus, tal com 
poden comprovar Isidre i Lídia, mentre que aguests dos vells 
amics han anat a la trabada amb la intenció d'aprofitar-se de 
les influencies de Miguel. Ni els uns ni els altres són capac;os 
d' anar a cercar la planta del record (romanD, i és el jove Pau 
qui, en una ironica al-legoria, en porta bosses comprades en 
una herboristeria. 

Nascut en una comuna d'Eivissa, gairebé per accident, 
Pau no tan sols és l'hereu d' una generació que amaga les seves 
frustracions o pretén de donar sentit a les seves renúncies, 
sinó també la moneda de canvi, la joguina trampa que man
té unit el matrimoni Miguel-Adelina, en vies de dissolució. 
Les bones paraules, les grans frases que Miguel pronuncia 
durant el nostalgic sopar amb els seus amics queden en no
res guan és raptat per un presumpte terrorista que, mordaci
tats de la historia, resulta que és el seu propi fill. La retorica 
progre serveix cínicament per aferir una patina democratica, 
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pero encobreix una practica autoritaria i inflexible contra els 
elements que fan perillar els fonaments del sistema polític i 
economic. La pensada de Pau, que pretén que el seu pare 
escolti les velles canr;ons de Bob Dylan, acaba amb un sardo
nic acarament generacional en que el fill, abaos de destruir 
els quaderns de poesía de sa mare, reclama al pare on són els 
somnis de joventut; en contrapartida, Miquel s'escuda en la 
seva ingenu:itat de joventut i retreu a Pau que vulgui canviar 
la vida «amb somnis i carn;ons idiotes» i no assumeixi la seva 
«responsabilitat» [72]. 

L'acció de Ni tan alts, ni tan rics ... se situa en les golfes 
d'un xalet on es guarden, entre altres andromines, la disco
grafia deis anys seixanta, els llibres i els quaderns manuscrits 
de la mare, com a objectes metonímics d'una epoca que per
tany als records oblidats, als somnis enterrats dels personat
ges. Lluny de tota concepció naturalista, Molins explora, en 
sintonia amb les seqüencies temporals que remeten al passat, 
les possibilitats de l' espai escenic amb una calculada gr�da
ció lumínica i, sobretot, amb una distribució de l'escenan en 
dues parts: la més acostada al públic correspon al moment 
del segrest i és com una mena de «capella de culte» de la 
memoria, mentre que la més interior, escenari endins, «esta 
aclaparadorament sumida en les tenebres i servira per jugar
hi altres espais de la historia» [24]. 

Tant a Centaures com a Ni tan alts, ni tan rics ... , Molins 
tracta sobre l'exercici del poder en el sentit que Michel Fou
cault confessava a Gilles Deleuze: no sabem que és el poder, 
pero sí que s' exerceix; encara que desconeguem qui el té 
exactament, sí que sabem qui no el té; per aixo el fet de 
denunciar els ambits en que es desenvolupa és una manera 
de lluitar-hi en contra (Foucault, 2004: 31). Aquesta refle
xió, que no endebades Molins cita com a portie paratextual 
a Centaures, ens és útil per a comprendre la complexitat del 
poder, les múltiples formes que pren. Si a Centaures Molins 
ens situa en les beceroles del concepte modero del realisme 
polític, del mite del naixement del poder a través d'una nis
saga catalana universal; a Ni tan alts, ni tan rics ... , escomet el 
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cinisme postmodern en que es refugien o s' escuden els pro
gres per vendre's al millor postor. Totes dues obres tenen, 
volgudament, finals oberts, que admeten lectures diverses i 
remeten, més o menys directament, a la realitat po\ítica 
valenciana i a la responsabilitat d'uns sectors que ha¡i fet 
impossible una practica alliberadora de l' exercici de la polí
tica al servei de la república. 

UTOPIA I ETICA 

Diónysos, un text escrit el 1979, planteja el fracas del eulte 
a la Raó a través de la figura del filosof Friedrich W. Nietz
sche en els darrers moments del seu deliri vital. Diónysos rei
vindica la necessitat consegüent d'una raó dionisíaca que 
superi les dicotomies constrenyidores (raó/sentiment, eti
ca/política, ciencies/lletres, bondat/maldat,Jekyll/Hyde) que 
estructuren el pensament, l'imaginari i la praxi política, 
social, psicologica i simbolica de la modernitat dominant. 
Els altres dos textos de la trilogía, Els viatgers de !'absenta i La 
maquina del doctor Wittgenstein, completen tematicament el 
«cicle dionisíac», dedicat a l'exili de la raó, als discursos 
uniformes i tancats de la Il-lustració, amb una reflexió sobre 
dues altres qüestions fonamentals: el fracas de la Utopía i de 
l'Etíca modernes, en aquest cas a través de Paul Verlaine & 
Arthur Rimbaud i Ludwig Wittgenstein. La desfeta de la 
modernitat hegemonica duu a la recerca d'una nova utopía i 
una nova etica -en minúscules, com vol Wagensberg- que, 
nascudes de les cendres de les anteriors, retorni un sentit 
nou a les paraules i permeti de repensar el jo bipolar de la 
modernitat per buscar-ne un de multipolar, apte per a la 
complexitat del món actual. Consumada la crisi de la Raó 
il-lustrada, cal replantejar, per tant, una nova utopía i una 
nova etica que admeti el caos i l' atzar, i la multipolaritat 
com a motors de la vida. 

Els viatgers de l'absenta convida a l'exode al-lucinat d'un 
Verlaine que, en la ineludible solitud dels darrers anys, s'en-
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fonsa en l'extrema lucidesa de la raó perduda. Camí de l'exi
li_ ?e la ut?pia, al llindar de la follia, la miseria i la degrada
c10, Verlarne convoca la memoria de les conflictives tensions
amb la seva mare i amb la seva muller, com també la seva
tempestuosa relació sentimental amb el jove poeta Rim
baud. Verlaine i Rimbaud atempten contra les convencions
morals burgeses: són els franctiradors d'una societat mesqui
na, sotmesa a la respectabilitat, els diners i el treball; són
terroristes defensors de «1' arravatament dels cossos i la passió
deis colors» [190]. La seva relació homosexual, amarada de
v_i?len�ia i amor, d'absenta i poesia, s'erigeix en la rransgres
s10 radical de la doble moral burgesa, perque s'atreveixen a
explorar l'alteritat del seus jos. Verlaine, atrapar per un
matrimoni burges, ha d'escollir entre l'amor al seu fill o a
Rimbaud, ja que la societat no li deixa «fer realitat un amor
múltiple i complex» [198]. Rimbaud, educar en un excés de
rigor, es rebel-la i mostra l'inconformisme cap a la societat i
la moral burgeses, i també cap a la modernitat poetica domi
nant: «Els poetes moderns són tan interessadament ordenats
que rebutgen el desordre primordial. No entenen res del de
sig ni de !'ansia essencials» [206].

La primera part d'Els viatgers de !'absenta posa l'accent,
sobretot, en els jos del poeta Verlaine, escindir entre una vida
burgesa convencional i !'aventura poetica. Abans del celebre
episo�i, ins�irat en la biografia de tots dos poetes, en que
�erla1?-e fen el seu amant de dos trets de pistola, les va
cil -lac10ns de Verlaine sobre si tornar amb la seva dona o
romandre amb Rimbaud -una expressió, al capdavall del
seu jo múltiple- provoquen una encesa replica de l';utor
d'Illuminations, que constata la capacitar que té l'estómac
burges per deglutir els seus crits i la inanitat de la seva lluita
poetica:

[ARTHUR:] _Que rebente aquest segle de merda i les seues pa
raules med10cres: pecat, redempció, treball, poesía, honor ... 
Paranys! Plants i paranys dels miserables! Fins i tot els teus 
amics de la Comuna sostenen els vells principis, «la transfor-
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mació pel treball». Revolucionaris de merda. Mai! Mai no tre
ballaré! La veritable revolució esta a negar el treball i viure en
el desig: crim, oci i exili! Encrapulem-nos. Anem a la recerca 
de l'amor essencial. [...] És l'exili, comprens? L'exili de t?tes 
les paraules que ens han sostingut fins ara i hem de buscar-ne, 
de noves. No tenim una altra eixida. Ni la poesia. Surerri al 
bell mig d'un ocea podrit [214]. 

La segona part, en canvi, ens situa en l'altre jo d'un Rim
baud que ha abandonar la poesia i s'ha lliurat als viatges a
pai"sos orientals i als negocis bruts. En la solitud dels darrers
anys, mentre mira d' oblidar el seu passat de poeta malei"t,
Rimbaud vedla, malalt, el seu negoci de contraban d' armes
i el trafic d' esclaus a Abissínia. Com una successió de visions,
li apareix el fantasma de Verlaine, vestir de Verge Folla, que
entona una salmodia de versos, amb els quals expressa l'exal,
tada reconversió a la fe religiosa. Amb un paral-lelisme evi
dent respecte a la seva vida de poetes transgressors, Verlaine
i Rimbaud, angels exiliats, viatgers de l'absenta, han anat a
parar a la degradació d'un doble dogma, abaos abominats, el
de la fe i el deis diners. La malaltia de Rimbaud el retorna a
París, on reviu l'enfrontament amb els valors burgesos que
encarna la seva mare i on ha d' acarar-se de nou als greuges del
passat. En l' agonia, Rimbaud es nega a «salvar» l'anima i, un
cop more, oblida els colors de les paraules. En els seus darrers
dies, Verlaine, també malalt, veu en visions la seva mare i
Rimbaud, es desfa de les remores familiars, reverencia el
record del seu antic amant i reconeix que ha tingut por a
trencar amb les falses seguretats i a construir un món obert al
desig, a la recerca de l'amor essencial:

[PAUL:] Tots ens cridaven que el desig és fose i opac. Inson
dable. Impenetrable i caotic ... Pero tenien por. Tanta por 
com tu i com jo. Quin món poruc. .. El desig els esglaia. Trac
taven d'ignorar-lo i aixecaven un mur ... Aturar-lo. Contenir 
el desig. Un gros mur de paraules i lleis contra la claredat ... 
Aquest era el proposit. Apagar tots els llums ... Ara ho sé. Ara 
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sé que el desig no és fose ni inescrutable ... Oh, no ... És dar, 
vívid i cegador com el sol del desert ... Monstruós i magní
fic. .. Per aixo en tenim por i ens protegim ... [. . .] Només hi ha
les revolucions de l'amor. El verd. Les revolucions del desig ... 
Rimbe ho va presentir. I va caure atrapar en la llum del 
desert ... [...] Hem equivocar el sentir del nostre itinerari per
que teníem por. De la utopia a l'exili ... Teníem tanta por ... 
L' exili de tot allo que ens protegia ... Els murs contra nosaltres
mateixos ... Una protecció esteril, tanmateix. Una defensa 
inútil... Hem servit d'aliment als fantasmes que pensavem 
combatre. Els hem engreixats amb la por de la llum ... Can
viar la vida, deslliurar el desig ... Viure o morir en la claror 
temible ... [272-274]. 

Com Diónysos, Bis viatgers de !'absenta presenta un temps
fusionat en la vivencia de Verlaine, en que els salts conti
nuats que es produeixen remeten a una mena d' escenari joy
cia: la paraula, els espais, els objectes van d'un lloc a un altre
segons les vivencies que la fantasia i la realitat són capaces
de crear i que les evocacions o correspondencies sinestesi
ques articulen en un relat únic en la seva multiplicitat. Tot
passa, per dir-ho graficament, en la ment al-lucinada i ago
nica de Verlaine. El temps és un espai vivencia!, interior,
mental que multiplica, crea i recrea febrilment, en cercles
concentrics entreteixits, histories d'histories i espais d'es
pais, per retornar de nou a l'origen: la solitud terminal de
Verlaine. El temps, en definitiva, pertany a l'ambit del mi
te, entes com a revelador de la dimensió «dramatúrgica» de
la vida, ja que enfila relats i peripecies vitals que permeten
un coneixement més aprofundit dels aspectes més incone
guts del món i de l'ésser contemporani. La carpa del circ,
magnífica metafora grotesca de la societat moderna, esdevé
l' espai ideal on els «cors de pallasso» poden representar la
seva utopia fracassada: la societat burgesa redueix les seves
transgressions a números circenses i els paradisos somniats
pels poetes no fan res més que degradar-los fins a la carica
tura. Malgrat tot, Verlaine i Rimbaud no han sucumbit en
la seva utopia, perque el viatge cap al fons d' ells mateixos ha
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permes de descobrir allo essencial: el desig lluminós com
una nova utopia per a atenyer.

La maquina del doctor Wittgenstein enlla�a tres m�no��gs,
en que un assassí, un filosof i un metge, pose� en ques1:_10 el
sentit de les paraules i l'etica que destil-len. Pnmer monoleg:.
l'assassí de nom Thomas Wittgenstein, confessa al filosof
-invisible- que ha matat la seva dona �ar:ha_ i �i re:lama
ajuda per esbrinar les causes de la seva v10lencia irrac10nal.
L'assassí fa memoria dels anys en que el filosof els ensenyava,
de petits, el sentit dels mots, en un encís paradisíac de des
cobertes i de significats, que un accident trenc� infortuna�a
ment. Segon monoleg: mentre treballa construmt una pet1ta:
maquina, resguardat amb una mascara de sold�dor, el filos?f
relata a l'assassí-també invisible, com una replica del mono
leg anterior- el record de !'epoca en que feia _de mestre a l'es
cola on l' assassí i la seva futura dona aprenien les beceroles
dels mots per mitja del joc delJardí dels Noms i on el filosof
va cometre un petit crim -pegar una bufetada a Martha- que
l' obliga a abandonar el poble i a replantejar-se la seva inves
tigació filosofica. El filosof explica el pas per la guerra, la
recerca del llenguatge «alliberat de tota logica heretada»
[326] i la construcció d'una maquina, «una mena de renta
dora» de paraules que pot evitar el dolor causat per la confu
sió o la contaminació del llenguatge, a causa de la perdua de
«la transparencia dels orígens» [327-328].

L' incident de la bufetada és doblement revelador, Jª que,
d'una banda es troba als orígens de l'aprenentatge de la vio
lencia irraci�nal que l' assassí ja cova, per raons socials, di1:s
seu i de l' altra, condueix el filosof a adonar-se del sent1t
-pre:rionitori- que té la botella ca�amosques amb que juga
ven els joves alumnes com a «representació ?u_rl�ta del des
tí»: «El destí de tots plegats, el vostre perque v1v1eu atrapats
entre pobles perduts i el meu perque hi havia anat a parar
defugint la ciutat i el món que m'envoltava: I no es pot, la
fugida no és més que una quimera; no és fugmt que es �roba
l' eixida de la botella ... » [317]. A més, l' afer de Martha h ser
veix per adonar-se que la seva recerca filosofica no pot consis-
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tir únicament a canviar el nom de les coses com a pas previ 
per a canviar la realitat, sinó que ha d'aprofundir també en el 
desemmascarament quimeric de la perversió de la gramatica 
quotidiana: 

[FILOSOF:] No pot haver-hi cap transformació de la vida sen
se una profunda rebel-lió de la gramatica. Vivim atrapats en 
una moral assassina. Matar en una guerra no és un assassinat, 
sinó un acte d'heroisme, una medalla valerosa ... 

Ens cal destruir la impostura, l' ordre aparent del llen
guatge i el món, la gran mascarada, i revelar el caos, la mul.:. 
tiplicitat infinita de l'amor i els llenguatges que viuen en 
nosaltres, tots els ressorts ocults que cap policía no és capac; 
de trabar, els rastres, tots els rastres d'aquesta passió verbal 
que és un home, l'assassí, el filosof i el metge que ens habita, 
per entrar honestament dins nosaltres mateixos i sortir-nos
en, del laberint de la confusió, de l'asfíxia i el crim ... 

Sí, teníeu raó; els vostres jocs infantils tenien tata la raó 
perque una persona atrapada en la confusió és com un home 
que es traba en una habitació de la qual vol eixir-se' n sense 
saber com. Ho intenta per la finestra, pero és massa alta. Ho 
torna a intentar per la xemeneia, pero és massa estreta i es des
espera. Tanmateix, si haguera tingut la tranquil-litar necessa
ria per a girar-se, hauria descobert que la porta o la finestra 
sempre havia estat oberta. Com en la vella historia de l'oran
gutan o en la botella cac;amosques que tant us feia riure ... 

Per aixo, aquesta maquina és tata l'ajuda que puc oferir
vos; una tentadora de paraules per abrir-nos a la plenitud cao
tica de l'amor ... [330-331]. 

Tercer monoleg: el metge, finalment, glossa les notes 
d'un quadern adjunt a !'historial clínic de l'assassí, en que 
aquest havia anotat els pensaments del filosof. A pesar que el 
metge llegeix el quadern per curar l'assassí, es mostra incapas; 
de comprendre el sentit de les reflexions del filosof, aclarir si 
el malalt és «un veritable assassí» i decidir si pot abandonar 
temporalment !'hospital psiquiatric on ha estat confinat. 
Més encaboriat per un partit de futbol que no pas per la seva 
feina, el metge considera que, si Thomas Wittgenstein ha-
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gués anat més al futbol i si no hagués jugat al J ardí dels 
Noms, no hauria caigut en la pertorbació de les facultats 
mentals que el condueix a creure's un assassí. El metge, prag
matic i realista, acusa el filosof de ser un firaire que promet la 
felicitat i s'aferra al seu diagnostic indiscutible: Thormas 
Wittgenstein pateix una confusió mental que, fins i tot, l'ha 
emmenat a inventar-se l' existencia del filosof. El metge 
declara solemnement que ell és el veritable Doctor Witt
genstein, l'únic coneixedor de «l' autentica gramatica de la 
salut i de l'honestedat per posar fi a la violencia del cor» 
[3 51]. Al final, tanmateix, en una pirueta metateatral que 
suposa el despullament del jo mútiple, el metge s' arrenca 11a 
mascara i esdevé una altra vegada el filosof, el qual, al seu 
torn, es lleva una altra mascara i esdevé l' «actriu/actor» que, 
interpreta un «nou assassí». 

Els tres monolegs ofereixen perspectives diferents d' a-, 
proximació a les grans paraules que confonen la ment dels 
qui les usen i, més concretament, són explicacions insatisfac
tories sobre les motivacions que han dut l' assassí a cometre el 
crim. La més visceral de l' assassí contrasta amb la més espe
culativa del filosof i s' acosta a la més raonadora del metge 
psiquiatra. Els tres monolegs prenen formes estilístiques 
diferents i se succeeixen en una habi tació que tant pot ser una 
sala d'hospital com un laboratori o un cervell en blanc, buits, 
incontaminats, impol-luts, a"illats del món exterior. Les tres 
veus corresponen a tres jos, a tres cares complementaries d'u
na mateixa recerca sobre la confusió del llenguatge i l'etica 
que desprenen les paraules: no n'hi ha prou amb la fors;a, ni 
amb el pensament, ni amb la raó per controlar el cor i la 
ment. Perque la intenció de crear una maquina «correctora» 
del llenguatge pot tenir el perill, com afirma el metge, d' a
nul-lar la llibertat d'aprendre i d'escollir, de «negar-nos el 
dolor de l' error i, en conseqüencia, negar-nos també el plaer 
de la veritat, privar-nos del coneixement perque és gracies a 
l'error que trobem la llum» [348]. La maquina wittgenstei
niana no pot substituir l' exigencia etica i estetica dels 
humans, ni la seva capacitat vital de pensar i sentir la realitat 
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que els envolta, de construir individualment i col-lectiva
ment una etica alliberadora que accepti el caos i l' atzar, la 
pluralitat de veus, la confusió i el dolor com a formes de 
coneixement. 

A través de la preocupació wittgensteiniana pel llen
guatge i, en especial, a través de les seves funcions múltiples 
(cf. la meta.fara de la caixa d'eines), Molins esquarteritza el 
fracas de l'etica, de la paraula que engendra confusió sobre el 
bé i el mal, la culpa i el pecat, el crim i l' assassinat. Els jocs 
de llenguatge que Molins posa en solfa revelen les arrels de 
la perplexitat contemporania, nascuda de la indiferencia 
envers el valor profund de les paraules o de la deria incons
cient a simplificar o metoditzar una realitat decididament 
complexa o a trabar artefactes o substitutius que anul-lin la 
capacitat humana de pensar, patir o gaudir. De fet, com diu 
el filosof, sobre la confusió de les paraules « bastim la histo
ria, les raons i els sentiments. Ens encanta relatar-nos, con
tar-nos, perque, al capdavall, l' estat actual del nostre ser no 
és res més que aixo, un relat; un costum estrany i sovint vio
lent d'usar el llenguatge ... » [321]. L'home i la dona con
temporanis, habitats per l'assassí, el filosof i el metge, usen 
les paraules, s'embruteixen amb la seva aparenr;a de realitat 
i poden sentir-les com a acusadores o alliberadores. Talment 
com en el cas de Verlaine i Rimbaud, el personatge múlti
ple d'inspiració wittgensteiniana és un exiliat que fuig de la 
impostura i, entre contradiccions i paradoxes, cerca els abis
mes de si mateix, «una nova i radical transformació» 
(Molins, 1999: 358). 

REIVINDICACIÓ DE BABEL 

La voluntat de Molins d'acostar el teatre al públic valencia 
l'ha dut a revisitar els generes més populars, com ara el melo
drama i la comedia urbana, per a capgirar-los amb !'humor, 
la irania i, sobretot, la satira. Si a les peces que hem vist fins 
ara Molins operava a tr.avés d'un desplac;ament cap als mar-
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ges, a Tango i a Ombres de la ciutat exerceix una mena d'hiper
bolització satírica que focalitza les contradiccions, renúncies 
i miseries d'uns sectors molt determinats de la societat 
valenciana (catalana) contemporania: els que detenen .t;es
ponsabilitats polítiques, socials o economiques que afecten 
la república. Amb Tango, Molins es propasa d'escriure un 
melodrama sui generis que, en la seva efimerietat, commogui 
«el majar nombre possible d' espectadors eventuals i d' even
tuals lectors» [2], de manera que els recursos melodrama.tics 
són passats pel sedas parodie i satíric.4 Amb Ombres de la ciu
tat, en canvi, tempta una comedia urbana, cronica dantesca 
de l' infern nocturn de la ciutat, que mostra un recorregut per 
les ombres que planen en la nit valenciana: 

Ombres de la ciutat tracta d'aproximar-nos a la nostra realitat 
viva i actual des d'una certa perspectiva poetica, ironica, 
mítica i erotica. I en aquest sentit la Valencia que intentem 
mostrar és tan valida com la descarada i marginal ciutat que 
ens presenta una pel-lícula com la Trilogia de Nova York, de 
Paul Bogan o la domestica Manhattan que tan magnífica
ment ens fotografiara l'amable Woody Allen. Perque aques
tes i altres pel-lícules i novel-les i viatges ens demostren que 
la quotidianitat valenciana és, substanciament, la mateixa 
que la de qualsevol ciutat moderna del món occidental. La 
mateixa. Amb més o menys miseries. Particularismes. Rep
tes. Contradiccions. I una fauna bigarrada a la deriva. 

(Molins, 1992: 10) 

Tango és un melodrama que canta el retrobament de 
Marta i Marc la nit «magica» de la revetlla de SantJoan, tot 
just quan fa un any que estan junts. El dialeg entre tots dos 
recrea la nit «meravellosa» en que van enamorar-se amb un 
coup de foudre. En el primer aniversari de la parella, l'encan-

4. De Tango, citem a partir de la versió mecanoscrita inedita, per
que l' edició no va poder ser revisada per Molins i presenta errors i 
inexactituds que !'invaliden com a text base. 
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tament d'aquella nit sembla haver-se esvai"t, la mateixa 
insistencia nostalgica a revifar-la fa sospitar-ho, perque hi ha 
alguna preocupació que torba l'esperit de Marc i que el fa 
comportar-se de manera elusiva i contradictoria. La nit 
convida Marta -una senyoreta Júlia sui generis- a confessar 
detalls de la seva vida asfixiant com a dona de Tomas 
Borrull, un ambiciós i poderós banquer i polític (de filiació 
democratacristiana), amb qui es casa per rescabalar el seu 
pare d'uns comptes pendents amb els Borrull. Amb Marc, 
ha pogut alliberar-se de la influencia del seu marit i trobar 
la felicitat perduda. El primer aniversari, en una nit encan
tada, ritual, és una bona avinentesa, també, per proposar a 
Marc de casar-se, anunciar !'arribada d'un fill i reclamar un 
nou futur: «Oblidem-ho tot, Marc; aquest viatge, el treball, 
les obligacions, tantes incoherencies i anem al mar. Capbus
sem-nos-hi i que la criatura nasca lliure de tantes contradic
cions» [20]. 

En realitat, I' aparent i melosa historia d' amor -una dona 
madura, sedui'da per un home jove, en la nit del solstici esti
val, en una discoteca de la costa ... - amaga les maniobres del 
marit de Marta per a preservar, de totes totes, l'honorabilitat 
pública i, d'aquesta manera, presentar-se immaculat a les 
eleccions generals. Atrapat pel joc del poder i dels diners, 
Borrull vol que la seva dona torni a casa, es desfaci del fill 
i, per una qüestió d' imatge, I' acompanyi en la cursa electoral. 
El desllorigador del melodrama arriba quan Marta desco
breix la identitat del seu amant: Marc resulta que és un dels 
«goril-les» del marit, ensinistrat i contractat per «guardar» 
Marta, pero que acaba per enamorar-se'n de debo. La il.lusió 
d'un paradís -un Youkali, «le pays de nos désirs», com can
ta el tango de Brecht & Weill- s'estavella amb la realitat: els 
somnis de Marta, la seva confiarn;a en el risc i en la bondat, 
topen amb el pragmatisme, la mediocritat i el cinisme del 
seu marit. Marta, com una altra Ofelia, ha de pagar !'ambi
ció dels homes llops (pare, germa i marít) i ha d'acceptar el 
triomf del seny i del realisme polític. Després d'una tempta
tiva de sui'cidi, com el melodrama de la vella ballarina trai'da 
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pel seu jove amant, Marta confessa a Marc que no esta díspo
sada que el seu fill naixi entre la brutícia i, com una nova 
Nora, vol reprendre sola el camí, amb I' experiencia d'haver 
apres a estimar: 

[MARTA:] Saps, tinc la sensació que aquest fill ja no és filf de 
nosaltres; que els seus pares són la magia, la il-lusió i la ironía 
del Sant Degollat. Sí, potser aquests siguen els seus veritables 
pares. Pero nosaltres ja no podem continuar junts, Marc. He 
viscut massat temps enganyada i ja no vull enganyar-me més. 
Ho comprens, no? Tindré aquest fill i faré totd que caiga per 
destruir Tomas. Torna a la presó o fes el que siga, viu la teua 
vida. Potser més endavant ens tornarem a trobar. Qui sap si 
no ens reunirem en una altra revetlla de Sant J oan. Tot és pos
sible encara, excepte tornar a viure com ahir. Ara estic sol�. 
Sola per fer la meua llibertat. I t'estime: difícilment podré 
deixar d'estimar-te mai. Gracies per tot l'amor que m'ha� 
donat. Sí, Marc; tu m'has ensenyat a estimar. Vull que ho 
sapies. Fins que no et vaig coneixer, jo ignorava moltes coses, 
potser fins i tot m'ignorava a mi mateixa. Mai, ningú, no 
m'havia ajudat tant. Pero ara he de fer sola el meu camí de 
dona [48-49]. 

Separades per una pa:usa fosca que indica el pas de les 
hores en la nít de Sant Joan -el Sant Degollat-, les dues 
parts en que s'estructura Tango delimiten clarament, amb 
una simetría gairebé perfecta, I' encís irreal d' allo que podía 
haver estat i, tal com insínuen algunes pistes escampades al 
llarg del text, la crua realitat d'allo que és: el roman<; de la 
gent sense historia és dictat pels qui detenen el poder. En 
la primera part, amb un joc metateatral de transposició 
d'identitats (en que Marta i Marc s'intercanvien els papers), 
la representació del moment del primer encentre entre els 
amants és comentada per ells mateíxos des del present, amb 
la qual cosa, d'una banda, aporten els pensaments que res
taren ocults en aquells moments i, de l'altra, tot rev,ifant la 
memoria viscuda, contemplen el passat amb una certa dis
tancia nostalgica, pero també íroníca. En la segona, l'apa-
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rició sobrada de Tomas Borrull tensa encara més la cor
da melodrama.rica perque, a més d'introduir !'inevitable 
triangle sentimental, porta a escena el dolent de la pel-lícu
la, el responsable de la infelicitat de Marta i el polític cor
rupte disposat a tot per aconseguir el poder. El tango « You
kali», de Brecht & Weill, articula tates dues parts i pauta el 
pas de la placidesa íntima de Marta a l' amargor de la der
rota i el nou desvetllament. Per a Marc, el tango es con
vertira també en la fusta de salvació contra el naufragi, ja 
que, com ha apres d'ella, «és la il-lusió dels qui estimen i la 
forc;;a dels qui intenten sobreviure a la desfeta del temps. El 
tango és la passió dels qui miren cada nou dia amb el cos 
fatigar o l'esperit confús. Sobretot aixo, la gran passió vul
gar que ens justifica i empeny ... Mais c'est un reve, une folie,/ 
il n'y a pas de Youkali» [49]. El mar, que pot observar-se al 
fons de l'espai escenic, projecta a manera de joc, música o 
contrapunt les mutacions emocionals de la protagonista i 
les si tuacions en que es traba. Tota l' acció té lloc en una casa 
vella a prop del mar, a la costa mediterrania, en una zona 
tranquil-la i ai1lada, que ha sobreviscut als efectes devasta
dors del turisme. 

Ombres de la ciutat neix del deambular pels carrers de la 
ciutat de Valencia, de la curiositat que exerceix la contem
plació afectiva d'espais i personatges que !'habiten. És un 
cant a Valencia, a la ciutat que bull, viva i perplexa, lasciva, 
erratica i amorosa. Allunyant-se dels models del sainet, la 
novel-la negra o la cronica poetica, el recorregut exploratori 
per la nocturnitat «marginal» valenciana inverteix el sentit 
de les pretensions de les recerques de les llums per mostrar 
les ombres (Chaplin aLlums de la ciutato Valle-Inclán a Luces 
de bohemia) capgirant el sentit de la recerca: anar a trabar les 
ombres per descobrir-hi la llum que emanen, ates que «l' op
timisme ingenu del progrés contaminant, ens ha condu:it a 
la intimitat fosca des d'on reconstruir el cant solidari i aca
rar els nous temps. D'una manera viva i concreta. I des d'u
na ciutat, la nostra, que no és, ni més menys, que una ciutat 
moderna entre tantes altres més» (Molins, 1992: 11). 
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L'itinerari per la nit valenciana presidida per una lluna 
plena s' obre i es tanca amb la singular parella de noctambuls 
Cesar Marc_;; i Cleopatra, que es reuneixen al carrer per 
emprendre i concloure el viatge ombrívol per les entranyes 
de la ciutat. Caracters antagonics de reminiscencies litera.
ríes, aquests dos personatges comencen la ronda nocturna 
per diversos antres i espais de la ciutat subterrania: «La 
Rabosa, sala de ball i local d'espectacles» [II], «una placeta 
amb una font» [III], «el pub Ka-Ka-Mon, un local llarg i 
estret» [IV], «un solar d'un barrí antic» [V] i «L'Abocador. 
Un altre pub en un soterrani» [VI]. Durant el seu periple pel 
regne dels felins (cf. Valle-Inclán, Fuster, Estellés), Cesar i 
Cleopatra, amics de la disbauxa nocturna, es traben amb 
tota una colla de coneguts: un director amanerar que venera 
Osear Wilde i Sarah Bernhardt (Amor Brillante); una direc
tora de televisió fervorosa partidaria de la desmemoria (Car
me); un pinxo preocupar per la manduca de Déu (Narcís); 
una pintora que vindica els bonsais i les miniatures com a art 
i natura del futur (Anna Lanana, una burla simbolica de l' art 
mercantilista, autoritari i fals); un advocat laboralista que 
encara creu en !'heterodoxia i reclama la diversitat de la 
Babel bíblica (Ramon Obrer); una prostituta que ha volgut 
ser actriu (Nina), etcetera. Mentre Cleopatra cerca desespe
radament el seu perruquer, Cesar, com un gat que no clou els 
ulls, observa el comportament de tot aquest «zoologic» de la 
nit valenciana. El viatge erra.tic al fons de la nit, en que el 
temps no <lepen dels rellotges, es posa fi amb el vomit de 
Cleopatra, quan l' alba es borra les ombres i la ciutat comen
c_;;a a deixondir-se [VII]. 

Cleo, com la grassa de les Hermanas Gilda del TBO, és 
una dona innocent i amable, en que el volum del seu cos és 
la mesura de la seva humanitat. Acompanya Cesar en la bús
queda errant per la nit valenciana i, davant d'hipocresies i 
silencis, de fantasmes artístics i violencies, el seu cos reac
ciona amb una descomposició i un vomit descomunals, 
mentre el seu cor encara somnia a la lluna de Valencia. Per 
la seva part, Cesar Mar<;; és un personatge simbolic, una mica 
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críptic, batejat amb un nom que juga amb el referent del 
vell emperador caigut que deambula amb una Cleo als antí
podes de la bellesa de la Cleopatra egípcia i amb la sem� 
blarn;a fonica entre Marc;, Karl Marx i els Germans Marx (i 
póssiblement també amb el personatge Max Estrella de 
Luces de Bohemia). Cesar busca una sortida a una situació per
sonal delicada, una separació que l'ha deixat descol-locat, 
desorientar; passeja per la nit valenciana amb mirada de gat 
que, portador de la sort o la desgracia, obre els ulls de bar a 
bat a la contemplació d'un paisatge desolador (recordem l' a
forisme fusteria que encapc;ala el text: «Sóc optimista: tanco 
els ulls» ). Com un spectateur, Cesar es manté expectant, s'ex
plica més en els silencis i en els fets que no pas amb les 
paraules: no es compromet a fans, potser per covardia o per 
por, amb el món de la nocturnitat, rii tan sols amb ell 
mateix. 

Transformistes, travestís i homosexuals són alguns exem
plars de la fauna humana que pobla les frívoles nits va
lencianes i que amenitzen l'oci «bohemi» i «marginal» de 
directius, empresaris, artistes, intel-lectuals i altres vedettes 
del món polític, financer; media.tic i cultural de la ciutat. 
Darrere dels noms que desfilen com a «ombres» nocturnes 
pels pubs i sales de festa, s'hi emmascaren tata una galería 
de personatges a la deriva, entre els quals no falten alguns 
«triomfadors socials», que són manllevats no únicament de 
la literatura o del comic, sinó també de la realitat (posem 
per cas, Amor Brillante s' inspira en un conegut director tea
tral valencia o Carme, en una representant de la «classe» 
política). Un parell d'exemples confessables: Nina i Blan
quita. Nina és la simbiosi entre la Nina txekhoviana i una 
transsexual que freqüentava el pub valencia que pren el nom 
de L'Abocador. Blanquita homenatja una vella i polida 
jugadora de cartes i almoi"nera, molt popular, que encantava 
les nits del barrí del Carme de Valencia. 

En una atmosfera irreal, poetica, d' olors penetrants.� ..... 
miols de gats valleinclanescos i personatges fugits d'un 
decorar fellinia, Ombres de la ciutat presenta una estructura 
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circular que comenc;a i acaba en una cantonada de la ciutat i 
que, en set seqüencies, alterna els espais exteriors·(els carrers 
o les places de Valencia) amb els intetiors (els locals noc
turns). El pub L'Abocador, per exemple, és el nom imagina
ri d'un conegut local de la nit valenciana coetaniá., el da,rrer
reducte on, al llindar de l'alba, els noctambuls resistents
( «oficinistes, periodistes, travestís, transformistes, estu
diants, macarrons, sindicalistes, camells, drogares, gent ele
gant...» [77]) davallaven per abocar la seva solitud, miseries
i il-lusions o per aventuar-se a trabar el final del túnel, una
cerra llum, a «la sala fosca» (un laberint característic d'a
questa mena de locals que adquireix �n valor simbolic; ja
que ve a ser -com suggereix Cesar- una meta.fara del cor). A
1' exterior, per contra, la ciutat és poblada d' ombres furtives
d'heroi"nomans, camells, macarróns, immigrants i prostitu
tes, i també de jugadores de cartes i almoi"neres (Blanca) o de
joves d'una banda urbana que encenen el cos d'un vell indi
gent (un fet historie que s'ha produif més d'una vegada en
la nit valenciana); tot d'éssers a la deriva que, en la noctur
nitat, completen un paisatge heteroclit. de noctambuls
errants i solitaris.

Om�res de la ciutat esmola les possibilitats satíriques del 
llenguatge escatologic i procac;, els dobles sentits i els á.tre
viments verbals de les varietats, el music-hall, el cabaret, la 
revista o el vodevil. La parodia d'aquests generes es combi
na, de manera explosiva, amb la d' escenes de films de serie 
negra o erotica, els intertextos de programes radiofonics 
dels Germans Marx o alguns recursos del surrealisme, la tra
dició sainetera, 1' esperpent valleinclanesc o 1' expressionisme 

. crític: La proposta ofereix un espectacle bigarrat, efectista i 
multicolor de les esborrajades i patetiques nits valencianes 
en que transformistes «descarats i plagats de lluentines» 
denuncien la guerra, es mofen del vatica, la mafia o 1' exercit 
i prediquen la seva fe pacifista, o en que travestís folls pro
tagoni tzen culebrots i baralles d'opereta. L'obra s'erigeix, 
així dones, en el cant a la diferencia: 
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El món és -com diu el personatge Ramon Obrer- un Babel 
meravellós. Pobles, races, colors, llengües ... ¡Miau!. .. La dife
rencia és una música lliure ... Lliure de tots els déus ... I dels 
homens que voldrien alliberar-nos de la diferencia. Com 
Hitler. ¡Miau!. .. Com tots els Hitlers [66]. 

Com una obra-riu, a la manera d'Edmond de Mamet, 
!'estructura d'Ombres de la ciutat compagina; obertament, les 
escenes protagonitzades per Cesar i Cleo (I, III, V i VII) i 
les corals (II, IV i VI): en les primeres la parella reorienta la 
seva ruta noctambula, mentre que en les segones s' insereix 
en el domini públic. La mort d'un vell indigent al barri del 
Carme de Valencia, que és recollida a l' escena V, és el punt 
de partida d' aquesta mirada, entre humorística i poetica, a 
la nit valenciana. El viatge nocturn cap al no-res d'una ciu
tat a la deriva, de dares ressonancies valleinclanesques, mos
tra dos personatges (Cleo i Cesar) que busquen sense nord ni 
orientació i que, davant del naixement del dia, només poden 
oferir el vomit o la inquietud d'una nova recerca. Al seu vol
tant, en un viatge cap al vertigen, s'hi mou tota una fauna 
-el bo i millor de la ciutat- sense esperanc_;a ni futur que 
davalla per les «canals» putrefactes de la nit. Aquest paisat
ge de la gran metropoli nocturna -extrapolable a qualsevol 
gran urbs actual- esdevé un mirall, deformar per la vareta 
entranyable del dramaturg, de la Valencia coetania, dels 
llocs reals que el públic, amb ira o simpatia, podia reconei
xer amb facilitat. 

MET.AFORA DE LA «MALALTIA» 

La dilogia Elisa i Abú Magrib obre una reflexió sobre la 
immigració entesa com una «malaltia» per les societats ple
toriques i poderoses. Totes dues obres, escrites en plena 
euforia olímpica del 1992 i pioneres en la dramatúrgia cata
lana sobre el tema de la immigració, neixen del «desassos
sec» que produ"ien al dramaturg valencia «!'arribada de pas-
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teres, els morts, tants d'homes, dones i xiquets, que han de 
deixar el seu món» (Molins, 2001: 22). E/isa tracta sobre la 
immigració dels «murcians» a la Barcelona dels cinquanta, 
mentre que Abú Magrib aborda la nord-africana per !'Euro
pa dels primeríssims anys noranta. L' enfocament de la 
immigració és, en tot cas, indestriable de la imperiosa fre
tura que obliga els immigrants a abandonar la seva terra, la 
seva gent i la seva cultura per endinsar-se en un món desco
negut i hostil, tot cercant unes condicions més humanes i 
una oportunitat, no per sobreviure en la miseria, sinó per 
viure amb esperanc_;a i dignitat. 

Abú Magrib relata el viatge d'un jove magribí pel conti
nent europeu a la percac_;a impossible d'un somni equivocar: 
un treball digne, un amor pur, un futur possible. Des de la 
seva arribada a una platja mediterrania, en que queda rele
gar a la condició d' «ombra», el jove Abú, criatura ingenua 
de sang calenta, passa per tot un seguit de preves «inicia.ti
ques» que el porten a ser víctima de l'explotació sexual i 
laboral de la societat receptora. Els intents que fa per esca
par del cercle de vexació moral, a que esta condemnat com a 
«moro» pobre i estranger, topen amb el mur racista, explí
cit, dels ciutadans europeus que obstaculitzen el seu objec
tiu de guanyar-se la vida i fer-se un futur i que, mascares d'a
llo que representen, poblen l'itinerari inicia.tic del jove Abú. 
No obstant aixo, la descoberta deJasmina obre la via de l'a
mor essencial i, sobretot, la possibilitat d'una manera dife
rent d' «integrar-se» a Europa: la del dialeg positiu amb la 
cultura, els valors, els símbols, els rituals i els mites d'ori
gen, tot acceptant el millor que la nova cultura pot oferir 
(independencia de la dona, educació, llibertat, esperit de 
lluita, la1citat, etc.) i, així mateix, tot prevenint-se d'una 
societat del luxe que no sap divertir-se ni estimar. 

El jove Abdú, temptat pel miratge del diner o esperonat 
per la fam, pateix una cadena de rebuigs i humiliacions dels 
qui s'aprofiten del seu cos o del seu treball i, en oblidar_els 
orígens i en part trair-se a si mateix, va anul-lant la seva 
capacitat de resposta: és un sense papers o un sense diners en 
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lluita per la supervivencia. La seva progressiva deshum,anit
zació l'impedeix d'acceptar la darrera oportunitat que li 
brinda J asmina d' aprofitar l' aprenentatge de l' experiencia i 
emprendre el camí del retorn: tornar a la seva terra i, entre 
les seves olors, els seus arbres i les seves músiques, refer la 
vida, treballar per transformar-la, per «crear més i més vida 
i llibertat per acabar amb la forc;a de tots els qui ens oculten 
l'alegria d'Al-la» [163]. Jasmina, dones, li propasa de «tor
nar» als orígens amb l' experiencia del viatge inicia.tic per 
lluitar contra els qui han confós o robat el seu propi poble. 

En el nou món, Abú es veu obligat a decidir si, per a 
atenyer un somni quimeric, esta disposat a renunciar al seu 
passat, la seva cultura, les seves arrels, la seva religió. Com 
diu Salam, el pare de Jasmina, «Europa és rica, pero po
drida. Ens acull i ens dóna treball a canvi de negar-nos» 
[91-92]. La «supervivencia» d'Abú en el vell continent pot 
seguir les passes de Salam, que s' entossudeix a preservar uns 
valors i uns dogmes inservibles i que confia que els europeus 
arribaran a considerar-los com a iguals, o de Jasmina, que es 
manté fidel a una cultura i una terra que enyora, pero que 
sap també deixar-se guiar pel desig essencial i rebel-lar-se 
contra «les velles histories» que volien sotmetre-la. Fins i 
tot, pot seguir l' exemple de Yazid, que ha covat un odi vis
ceral cap a la societat europea i es propasa de destruir-la vio
lentament, o el de l'Actriu, que s'immola com una nova 
Hecuba abans de trair-se a ella mateixa i acceptar les regles 
del joc dels vencedors de la guerra /reda. O, encara, pot tor
nar a casa. Abú tria una altra vía: arriba fins a l'extrem d'u
surpar la identitat d'un altre per poder acomplir el seu som
ni de trabar una dona, casar-se i tornar al seu poble «de 
vacances amb un cotxe i diners» [147]. Pero el cercle l'atra
pa i, sol, se sent completament venc;ut per la fredor d'Euro
pa que el llenc;a a un punt de no-retorn: 

[ABÚ:] Era jove i ben fort quan vaig arribar de l'.Africa. Podia 
caminar durant hores, durant dies ... Tenia la sang calenta. El 
sexe ben calen t. El meu sexe era com el bon xampany .. .En can-
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vi, ara ... Que s6c ara? Mira'm bé i voras que sóc ara. Nego
cis ... El meu sexe és fred. La fredor d'Europa se m'ha clavat a 
l'engonal i em creix per dins. Estic mort. El meu sexe és mort 
i fred, tot jo sóc gel, com aquesta gent. No hi ha res a fer .. No 
hi puc fer res. Res que em reviscole el sexe o el cor. Cap �di
cina. Sóc un.idiota. Només aixo, un idiota. Aixo és !'única 
cosa que no ha canviat dins de mi. Intente odiar i maleir 
aquestes ciutats fredes i no puc. No puc. Ni amb el canvi de 
cos. El canvi de cos tampoc no m'ha valgut de res. El meu és 
un destí marcat per la idiotesa. Potser la culpa és del meu 
pare que s'estimava el mar. Sí, sempre em parlava del mar. 
No l'havia vist mai, la mar, pero sempre la somiava. I jo vaig 
· créixer amb aquesta deria. Sóc fill d'un somni. El somni del
mar. Pero la nostra pastera va naufragar i la costa de la rique
sa no és més que una claveguera de rates violentes [1S4-155].

Les 19 escenes d'Abú Magrib brinden una visió calidos.'..
copica, d'una plasticitat exaltada, d'un simbolisme primi
tiu, d'un lirisme contingut, del viatge tortuós del jove 
magribí per la quotidianitat dels sistemes capitalistes euro
peus que, mentre fan gala de solidaritat i tolerancia, actuen 
amb la crueltat més inhumana envers els «estrangers». Abú 
Magrib ha anat a raure a una Europa en que, en lloc de tra
bar el paradís del món somniat, descobreix que és -com diu 
l'Hecuba euripidiana- una «cambra de la mort» [127] o 
-com suggereix el somni de l'escena IX- un «escorxador»
[98]. L'odissea: d'Abú pel continent europeu, que té un
caracter circular i inicia.tic (Sansano, 2002: 30-32), travessa
ciutats d'entitats ·estatals diverses (Espanya, Anglaterra,
Franc;a, Alemanya o Austria) que, deliberadameht, queden
desdibuixades per la voluntat de Molins de «presentar l' es
pai continental com un tot per on Abú Magrib va i ve a la
recerca d'un treball, un amor i una vida més digna» [49].
Els noms de persones i de llocs, com a «marques del llen
guatge» [49], indiquen al lector in theatro les realitats geo
grafiques i culturals concretes i diferenciades. La dilució
dels espais és secundada per una fragmentació selectiva dels
espisodis temporals que jalonen l' embrutiment progressiu
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d'Abú fins a abocar-lo al món de la pobresa i de la margina
ció de les ciutats opulentes o, quan ja pot disposar de papers,
a la perdua del seu nom original. En tot el text, que combi
na dialegs i monolegs, el treball dramatúrgic amb el llen
guatge abra<_;;a des d'una gran varietat de registres i idiolec
tes «marginals» o una tria acurada del vocabulari fins a una 
subtil intertextualitat que incorpora fragments de 1' Alcora 
o, en una altra referencia metateatral, d'Eurípides (Hecuba).

Abú Magrib planteja unes situacions tenses i descarna
des, al voltant de la migració -un fenomen transhistoric- i 
el racisme de les societats receptores, que parteixen d'una 
realitat documentable i que exemplifiquen el malestar que 
genera «la por a l'altre» [50]. Una «por a l'altre» que dis
fressa sovint unes dina.migues de poder d'intensitats i gra
dacions diferents, per bé que universalitzables tant per als 
qui pateixen la violencia com per als qui l' exerceixen o en 
deleguen l'exercici. El combat per la supervivencia fa que 
Abú sigui, d'una banda, un «camaleó que només lluita per 
sobreviure» [123] en un continent que repel-leix l'immi
grant pobre, se n'aprofita com pot o en vampiritza rota l'e
nergia vital i, de l'altra, una mercadería tant per als ciuta
dans més o menys respectacles de !'Europa rica com per als 
qui són carn d' explotació i d'humiliació, els seus mateixos 
«companys de viatge». Davant d'una realitat tan colpidora, 
dolorosa i injusta com la immigració, Molins defuig una 
visió paternalista o maniquea del fenomen i opta per mos
trar-ne la complexitat (amb la incorporació en el relat de les 
mafies, l'integrisme isla.míe, la immigració de l'est o el 
«quart» món), a fi i efecte d' oferir «un contramirall de la 
societat del benestar» (Sansano, 2002: 25) que apunta cap a 
les esquerdes del progrés, el malestar de la cultura i la doble 
moral de la cobejada ciutadania europea. 

L'epicentre d'Elisa se situa en la memoria del poetaJau
me, un personatge inspirar en Jaime Gil de Biedma, que 
convoca al seu voltant els espectres del passat i el present. La 
casa modernista on va viure el poeta és l' escenari ideal per 
recordar la seva infantesa de nen de casa bona que bescanvia-
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va les seves joguines caríssimes pel tamboret del fill de la 
minyona. Aquesta primera transgressió de l' ordre burges 
anuncia !'actitud de rebel-lia vital de Jaume davant del 
col-laboracionisme de la seva família amb el regim franquis
ta. U na entete amb el poder que permet a la burgesia barcelo� 
nina de gaudir de l' «ordre» social i de beneficiar-se de la ma 
d' obra barata que forneix la immigració del sud. Amb tot, la 
revolta del poeta contra els valors i la moral burgesos té, com 
reconeix ell mateix, un caracter molt més vitalista que no 
pas historie. Els encontres amb els joves proletaris dels anys 
seixanta, Angel 1 i Elisa 1, o amb la seva mare, Elisa 2, cor
roborren les tensions individuals de Jaume com a fill de la 
burge�ia barcelonina afecta al franquisme: la seva relació 
amb Angel 1, motivada pel desig elemental, acaba essent 
una derivació intel-lectualitzada del paternalisme de classe i 
del redemptori�me «del senyoret esquerra» [84]. 

Si Elisa 1 i Angel 1 representen la classe treballadora dels 
anys seixanta, coneixedora del valor de les coses i dels límits 
de les seves il-lusions, Elisa 2 i Angel 2 són els portaveus 
dels membres de la burgesia més chic. Tots quatre personat
ges, intepretats pels mateixos actors per a evidenciar-ne les 
semblances, són com repliques individuals i socials i no 
estan absents de contradiccions que Molins es plau a exposar 
p�r de�fer obvietats i llocs comuns i abastar rota la comple
x1tat. Angel 1 és un immigrant, aficionar als boleros, fanta
sista i franc, que enyora els cants del seu poble i que exhi
beix, a pit descobert, el seu masclisme malagueny, pero que 
procura d'adaptar-se a la societat per millorar la seva situa
ció i acarar el futur. Elisa 1 és filla d'una família indígena 
anarquista que, assenyada com és, tempera la rauxa del seu 
promes i, amb tacte i orgull, el porta cap a les seves aspira
cion� contradictoriament petitburgeses. 

Angel 2, l'amicJntim de Jaume (com ho sera, en versió 
amical proletaria, Angel 1), encarna els descendents de la 
burgesia barcelonina educats a l'estranger que, amb petu
lancia cosmopolita, acabaran recapitulant, tornant al dos 
convencional burges i preparant-se per al reciclatge demo-
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era.tic. Elisa 2, la mare de Jaume, és tata una senyora burge
sa, vitalista i oberta, que prefereix Puccini a Wagner i que, 
sense transgredir del tot les normes de la seva classe, sap 
prendre-se-les amb filosofia, distanciament i irania. Con
fident de Jaume, frívola per necessitat, Elisa 2 exculpa el 
marit de les seves «febleses» sentimentals o empresarials, 
estimula els desigs ocults del seu fill per distreure'l dels 
pensaments antiburgesos, li retreu que escrigui poesia rea
lista i, davant de l'acusació de Jaume contra el seu pare de 
ser un «Scarpia dels obrers i els immigrants» [61], enarbora 
la defensa de les grandeses i servituds historiques de la bur
gesia empresarial catalana: la seva contribució al progrés del 
país i l' egoisme de classe que opta per defensar l' ordre abans 
de la convivencia social. 

Com a Bis viatgers de l' absenta i La maquina del doctor Witt
genstein, a Elisa continua imperant l'espai-temps mental, 
interior, en virtut del qual practicament tora l'acció passa en 
la ment del poeta J aume: «un ambit mental, indeterminat, 
quasi ingravid i marí, on el temps i l' espai, la memoria, la 
infantesa, l'amor i la mort viatgen lliurement» [13]; «joc de 
miralls i retalls on passat i present, realitat i fantasia, fantas
mes que viuen i vius que s'hi passegen com fantasmes, es 
barregen ara dintre el meu cap» [94]. Amb aixo, l'espai i el 
temps eludeixen la linealitat, estableixen paral-lelismes en
tre els personatges i encalcen una dimensió mítica que entra 
en l'ambit de la memoria més que no pas de la historia 
(Foguet, 20046). Ara bé, les anades i les tornades d'un espai 
i un temps mítics giren al voltant de tres dates d'un mateix 
cicle historie, 1948-1950, 1962 i 1992, a través de les quals 
les dina.migues temporals s'insereixen en una realitat social 
concreta que exigeix un gestus social distintiu (sigui més bur
ges o més obrerista) i que s'inspira en la historia recent, 
sovint tan desmemoriada i tan poc objecte d' especulacions 
drama.tiques. La duplicació dels personatges (Angel 1 i 2, i 
Elisa 1 i 2) remarca també aquesta realitat historica i so
ciologica, corresponent a dues classes socials (la burgesa i 
l'obrera) i dos períodes diferents (els anys quaranta i els 
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seixanta) que es projecten cap a la rnntemporaneYtat (els 
notan ta). 

Comptat i debatut, la meta.fara de la malaltia adquireix 
a E/isa una significació doble i complementaria, individual 
i col-lectiva. Una d'individual: el.títol de l' obra juga an¡ib el 
nom de la mare de Jaume (i de tates les dones de la seva 
família) i de la seva replica, la companya d'.Ángel 1, com 
també amb l' acronim angles ELISA, un test que permet 
detectar la SIDA -la «malaltia del nostre temps» [97]- i 
que és omnipresent a l'obra en forma de carta (un dels recur
sos habituals de la dramatúrgia romantica) certificadora del 
diagnostic fatal per al poeta. Respecte a la significació col
lectiva: la malaltia vindria a simbolitzar el xoc inrerclassista 
entre l'egoisme de la classe dirigent, que s'aprofita de la 
immigració per als seus negocis, malgrat que no pugui ama
gar el «panic moral» que sent per la for�a potencial que pos
seeix, i les aspiracions mimetiques de la classe oprimida, 
que es fa involuntariament corresponsable de les mateixes 
dina.migues de poder i de les miseries del temps. Les ten
sions entre tates dues conflueixen en el personatge de Jau
me, representant d'una minoria progressista de la Barcelona 
franquista que, darrere de la lluita política i social contra el 
regim, darrere de les seves conspiracions intel-lectuals, su
blima unes pulsions vitals i una revolta familiar, és a dir, una 
rebel,lia individual cl'inevitables ecos col-lectius. 

COROL·LARI: UNA «EXCENTRICITAT» CENTRICA 

L'excentricitat de la dramatúrgia de Manuel Molins.s'explica 
pel fet que brega en els marges dels centres dominants tant 
des del punt de vista geografic com ideologic, tant en ter
mes formals com tema.tics. Així i tot, aquesta excentriéitat 
esdevé, paradoxalment, del tot centrica, ja que se situa de 
ple en el cor de les grans preocupacions filosofiques, políti
ques i socials de la nostra contemporanei'tat. Des de la luci
desa i la ludicitat, des d'una recerca formal i filosofica per-
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manent, el teatre molinsia és fidel a una determinada idea 
de modernitat que no refusa fer front, des del punt de vista 
etic i estetic, a les clivelles de l'individu i la societat actuals, 
les seves pors i les seves incerteses davant de la complexitat 
del món. A diferencia d' al tres corrents de la dramatúrgia 
catalana recent, escorats cap a una desideologització asepti
ca i sovint innocua, Molins no ha renunciat --com tampoc no 
ho féu en la decada dels setanta- de la seva funció de drama
turg compromes no tan sols amb la seva cultura i la seva 
societat, sinó també amb una concepció del teatre coma di
versió col-lectiva, coma motriu potent d'idees, coma espe
-culació humanística, coma r:evulsiu social, coma escrutador 
de la utopia. 
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Teatre públic 
i dramatúgia contemporania 

(Report) 

Quina funció ha de tenir en l'actualitat el teatre públic en 
relació amb la dramatúrgia contemporania? Quines vies de 
desenvolupament de la dramatúrgia contemporania hi ha 
obertes o s'haurien d' obrir a Catalunya i, per tant, el teatre 
públic hi hauria de parar atenció? Toni Casares, director de 
la Sala Beckett de Barcelona i coordinador d'aquesta taula 
rodona formula les preguntes que seran l' eix del debat i a 
continuació el contextualitza mitjarn;;ant una exposició sobre 
la creació teatral a Catalunya des del 1975 fins a l'actualitat. 

Hi ha, segons Casares, una primera etapa en el teatre 
catala actual (1975-1985) que es caracteritza per una certa 
euforia o borratxera creativa, de creació teatral molt agosa
rada, desacomplexada i espontania. Tot aixo és fruit d'una 
necessitat de «vomitar» després dels anys de la dictadura i 
de veure el teatre com una fórmula de conjunció social: 
espectadors i creadors combreguen en una mateixa neces
sitat expressiva. És una decada en que les produccions po
den ser tecnicament imperfectes i ideologicament esque
ma.tiques (si ens ho mirem des de l'optica actual). Aquesta 
euforia creativa és la que marcara la creació en les decades 
següents. 

En la segona etapa (1985-1995) ja hi ha una política cul
tural molt clara, més evident i més necessaria. És l'epoca del 
teatre institucionalitzat o en vies d' institucionalització. Sor
geix la necessitat de posar el panorama cultural al dia i de 
generar plataformes de suport a la creació. Es posen les bases 
per als futurs teatres nacionals: amb els centres drama.tics, 
els festivals, o la renovació de l'Institut del Teatre. En aques
ta etapa es prioritza la dignificació del teatre i hi ha una cer-
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ta sacralització del fet teatral (tant pel que fa a la creació, 
com al fet d'anar al teatre) i es posa ordre a l'espontanei'tat de 
la decada anterior. És en aquesta epoca que comern;a la pro
fessionalització i la consolidació de grups i companyies, per
que s'estabilitzin les seves vies de funcionament. 

Finalment, hi ha una tercera etapa (1995-2005) que, 
segons Casares, podríem anomenar de la «industrialització 
de la creació». En aquesta decada té lloc la definitiva profes
sionalització dels nuclis creatius, creix l'interes pel públic 
i per la creació i consolidació de nous públics. Aixo com
porta una especialització i homogenei'tzació del panorama i 
es comens;a a confondre el paper que ha d'assumir l'ambit 
públic i el que pertoca a l'ambit privat: les programacions 
de teatres públics i privats comencen a assemblar-se. Des del 
punt de vista estetic, en aquesta decada hi ha més perfecció 
formal, que guanya terreny a la personalitat artística més 
definida dels artistes o nuclis de creació i s' assumeixen rep
tes de risc per part del teatre més comercial. 

Arribats al 2005, segons Casares, «ens hem de pregun
tar quina ha de ser la funció del teatre públic, en un moment 
en que es.confonen les responsabilitats i les programacions». 
Casares propasa les següents línies de treball: 

-Que el teatre públic vetlli perque hi hagi un retorn de
l' emoció als escenaris ( com la que es dona va en la deca
da de 1975-1985), sense que es perdi rigor arrístic.

-Que hi hagi una desacralització dels espais i les fórmu
les de producció, sense arribar a perdre la dignitat com
a llenguatge, espai o fet cultural de comunió social.

-Cal recuperar els marges de sorpresa per compensar
l' excessiva homogenei'tzació de la darrera decada, sen
se perdre incidencia social, per no perdre espectadors.

-Que el teatre públic continui' marcant el camí en la
creació contemporania i que estigui pendent dels ca
mins estetics que s' endevinen en aquesta creació; tam
bé ha de marcar nous camins, nous reptes.

I aquestes línies es concreten en aquestes cinc propostes 
que Casares llans;a al teatre públic: 
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- Que hi hagi una continui'tat en el suport que es dóna
als joves creadors, més enlla de la primera estrena.

- Que promogui i faciliti l'aparició d'espais i formes de
creació permanents, que apostin per línies de treball
amb continui'tat i no privilegii'n actes molt puntuals
sinó treballs a llarg termini.

- Que el teatre públic i les polítiques culturals promo
guin l'exportació de la creació contemporania (traduc
ció i edició de textos, i també d'espectacles).

-Explicar bé i presentar com es mereix la creació con
temporania per tal que els espectadors estiguin ben
informats de que van a veure.

- Que hi hagi connexió i interrelació de les polítiques
culturals amb les d'educació. Durant les tres últimes
decades aquestes polítiques han estat separades: la cul
tura s'ha encaminat cap a l'oci i l'espectacle, i l'ense
nyament cap a l' Academia.

- Que les activitats paral-leles lectures dramatitzades,
trobades de creadors, etc., guanyin terreny en els pres
supostos dels teatres públics.

LA DIFÍCIL PROMOCIÓ DELS ]OVES CREADORS 

Sergi Belbel, director de teatre, autor i futur director del 
TNC, reflexiona sobre si continua sent valida l' operació 
de presentació que li van fer l'Institut del Teatre, el Centre 
Drama.tic de la Generalitat, el Centre Drama.tic d'Osona i el 
Mercar de les Flors l'any 1989 quan era un autor emergent. 
Segons Belbel, allo que es va fer llavors ara no s' entendria. 
En aquell moment, els teatres públics eren el Centre Dra
ma.tic de la Generalitat, el Mercar de les Flors (que feia de 
«teatre municipal») i l'Institut del Teatre. No hi havia 
TNC ni el nou Lliure, ni una plantilla d' autors amb estrenes 
més o menys regulars. Ara s'acolliria malament, perque pre
cisament es busca no repetir noms. 

Tanmateix, en certa manera, aquesta operació s'ha repe-
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tit perque «som en un país petit i sembla que hi hagi d'ha
ver un representant de cada cosa, pero hi ha una gran man
can<;a a !'hora de fer apostes de futur segures», afirma Bel
bel. En aquest país, la gloria d'un creador no dura més d'un 
any o dos i en aquesta transitorietat de l'exit els mitjans de 
comunicació hi han tingut molt a veure. L'important per a 
un autor és sobreviure a aixo i continuar treballant després 
d'aixo. Belbel considera que, per poder estrenar, cal que 
l' autor arribi a algú i, per tant, cal potenciar les escoles i 
altres llocs on es pugui aprendre i comen<;ar a crear per pro
vocar emocions i per arribar als espectadors, perque qui ho 
aconsegueix, sobi:eviu.a les polítiques i als.amiguismes i pot 
estrenar on vulgui. 

Pel que fa al paper de les sales, en la promoció deis joves 
creadors, les petites i privades, en tant que més lliures, afa
voreixen més la creació que no pas les públiques; el proble
ma que hi ha amb el projecte T6 del TNC és que s'hi nota 
massa el pes de la institució i, per tant, hi ha més nivell d'e
xigencia. 

LA INCIDENCIA DE LA UNIVERSITAT EN LA CREACIÓ 

Núria Santamaria, de la Universitat Autonoma de Barcelo
na, com a representant de l' Academia, reflexiona sobre la 
incidencia que pot tenir la universitat en la creació i sobre 
quines són les possibles fórmules d'incidencia entre tots dos 
ambits, en plena epoca de crisi dels estudis d'humanitats. 
Santamaria considera que el paper fonamental de la univer
sitat és fer bons lectors i bons espectadors i aixo no és només 
feina de les carreres d'humanitats, sinó de totes les discipli
nes. La clau per poder dur-ho a terme seria la comunió de les 
polítiques culturals i les educatives i, en aquest sentit, calen 
més inversions i la creació de plataformes per endegar pro
jectes conjunts. Els crítics també hi tenen un paper molt 
important: ajudar a la comprensió i a la lectura i entrar en 
col-laboració amb el creador i !'espectador. 
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Pel que fa al teatre públic, Santamaria demanaria tres 
coses: en primer lloc recordar que el país no acaba a Barcelo
na i que cal expandir el teatre a tots els Pa"isos Catalans; en 
segon lloc, que s'han de donar oportunitats als joves crea
dors, sense pecar de paternalisme amb ells, i, en tercer lloc, 
cal infondre una densitat cultural als autors, que a vegades 
no en tenen. 

COM FER ARRIBAR LA CREACIÓ CONTEMPORANIA AL 

PÚBLIC NO ESPECIALITZAT 

Salvador Sunyer, representant del Teatre Lliure i del Festival 
Temporada Alta, reflexiona sobre com es pot acostar la crea
ció contemporania a un públic no especialitzat o no avesat a 
aquest tipus d'espectacles. Sunyer considera que s'ha uni
formitzat bastant el públic i els espectacles. «El teatre és un 
món molt tancat i hi ha sobreentesos. » I potser caldria anar 
més enlla de tot aixo: a !'hora de programar s'hauria de pen
sar sempre en un públic ampli. És més, s'hauria de pensar en 
públics, en plural, perque hi ha diferents públics i no hi ha 
res que pugui agradar a tothom. Cal, dones, arriscar una 
mica més i pensar en les minories i no pas en un sol públic. 

Pel que fa al teatre públic, Sunyer considera que una de 
les seves funcions és revisitar els classics de la tradició. Ara 
bé, nosaltres no tenim un llegat de classics com a Fran<;a o 
Espanya, i aixo pot ser un avantatge per al teatre catala, per
que es pot treballar pensant en el futur i elaborar un corpus. 
Tanmateix, sembla que els teatres públics catalans, segons 
Sunyer, han tingut un acomplexament ridícul en aquest sen
tít. El que convé és crear aquest corpus, i els textos d'autors 
joves s'han de defensar amb passió, amb directors i actors 
consagrats i qui ho ha de defensar són els teatres públics. La 
carrera d'autors i directors es fa a poc a poc. No es poden 
coronar a la primera estrena sinó que se'ls han de donar 
oportunitats perque vagin fent. Calen complicitats entre 
teatres públics i festivals per donar aquestes oportunitats. 

279 



n 

EL PAPER DELS CREADORS 

Enllac;ant amb la reflexió sobre els autors contemporanis, el 
dramaturg J osep M. Ben et i J ornet reflexiona sobre el paper 
dels creadors i respon a la pregunta de Casares sobre si s'ha 
acabat la travessia del desert per als autors contemporanis. 

«Des de finals dels seixanta fins a mitjans dels vuitanta, 
els autors drama.tics érem com uns empestats. Érem una fi
gura que no havia d' existir», afirma Benet. A la decada 197 5-
1985 hi va haver una renovació del teatre catala a la qual no 
va ser cridat l' autor de textos drama.tics. En aquella epoca, la 
gent que treballava pel teatre ho feia desinteressadament, al 
marge de l' economia, i no hi havia la possibilitat de profes
sionalització, cosa que permetia una llibertat creadora total. 

A partir dels anys vuitanta, el teatre institucional (Cen
tre Drama.tic de la Generalitat, Teatre Romea), recupera 
!'autor. Actualment ho fa el TNC, que estrena l'obra autors 
consolidats i obre la porta a nous autors. 

Avui dia, des de la decada deis noranta, a diferencia de 
les decades anteriors, l'autor sap que pot arribar a guanyar
se la vida fent d'autor de teatre i pot arribar, fins i tot, a ser 
un autor d'exit. I aixo pot ser molt positiu, pero també pot 
anar en contra de l'espontaneYtat creadora. Per tant, podem 
considerar que s'ha acabat la travessia del desert per als 
autors de teatre. 

ELSJOVESCREADORS 

Benet i J ornet considera que quan un autor comenc;a a volar 
ha de saber cap on vol anar: «No es pot esperar, per exemple, 
penjar el cartell a una obra si es fa teatre de laboratori.» En 
el moment de comenc;ar a crear, també és molt important el 
paper que hi pugui tenir la crítica. A vegades la crítica trae
ta igual els autors que comencen i els autors consagrats, i 
aixo no pot ser. Els autors han de saber cap on volen anar i la 
crítica ha de saber que critica. 
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Enllac;ant amb aquest discurs, la jove creadora Victoria 
Szpunberg, després d'una crítica molt negativa arran de la 
seva primera estrena en el marc del projecte T6 del TNC, es 
manté ferma en la defensa de la independencia creativa i 
considera que la crítica no ha d'aprovar o de suspendre, si
nó que ha de construir un discurs, parlar de tendencies, etc. 
Pel que fa als espais, considera que són necessaris més espais 
petits que garanteixin la pluralitat de discursos. El fet d'es
trenar en el projecte T6 obliga l' autor a agradar a la prime
ra i, en canvi, els autors joves haurien de tenir més oportu
nitats per no haver-s'ho de jugar tot a una carta. Per aixo és 
necessaria la pluralitat i la independencia de les sales, pet
que puguin garantir la continuYtat i la regularitat en les 
estrenes de l'obra deis joves creadors. 
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CONFERENCIA PLENARIA 

2 de juny de 2005 



Teatre,i_ política 

jordi Coca 
lnstitut del Teatre 

Voldria comenc;ar la meva interverició en aquest Simposi 
sobre teatre catala contemporani afirmant que, contraria
ment al que se'ns ha volgut fer creure, l'evolució teatral a 
Catalunya de la transició fins avui mateix ha estat més mar
cada per la política que no pas pel teatre -limitant-nos de 
moment a aquests dos conceptes que hi ha en el meu títol: 
teatre i política- cosa que, paradoxalment, ens ha dut a fer 
durant anys un teatre allunyat de la realitat política i social 
i, també, a la negació o a la minimització del nostre passat, 
alhora que s' imposava un model teatral que jo trobo erroni. 
Aquest problema que die entre teatre i política, i que segons 
com podría semblar un joc de paraules ingenu, en realitat és 
gravíssim. 

Tot seguit voldria aclarir de manera esquematica pero 
clara, i amb l' esperanc;a de no ser mal interpretar, que el tea
tre catala avui es troba en una situació optima des de molts 
punt de vista; efectivament, si més no a Catalunya, mai no 
havíem tingut les infraestructures actuals, mai no havíem 
comptat amb els pressupostos d' ara, ni havien estat possible 
un nombre de produccions com les que es fan cada any. 
Tampoc mai no havíem tingut la quantitat de públic que 
tenim, ni s'havia diversificat !'oferta en Ún espectre que va 
del teatre més comercial fins a productes que si més no teo
ricament aspiren a l' excel-lencia tot i caure massa sovint en 
la correcció ideologica, aspecte aquest que és problema.tic en 

... ell mateix pero que avui, .aquí, no podrem tractar .. Es podría 
· demanarmés·; es podría disposar encara de més mitjans, cal
drien sens dubte determinades millores, pero mentiríem si
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no veiéssim el salt enorme que s’ha fet en els darrers trenta 
anys. Que això és així, tot i assenyalant els desequilibris 
territorials i els problemes del model, em sembla que no 
demana cap demostració. En tot cas només cal fer una ulla
da als pressupostos dels teatres públics i un resum esquemà
tic de les darreres temporades per adonar-se del que dic.

Per entendre com s’ha arribat a la situació actual —s’hi ha 
arribat, i val la pena d’assenyalar-ho, ja que especialment els 
més joves podrien tendir a creure que sempre hem estat com 
ara— per entendre com hi hem arribat, cal recordar breu
ment que de 1976 ençà (i per tant uns mesos després de la 
mort del dictador i encara amb els ajuntaments no demo
cràtics) la professió es va mobilitzar reclamant diner públic, 
suport per al teatre, i la recuperació dels espais de llibertat 
que suposava haver iniciat el camí cap a la democràcia. Del 
milió de pessetes que aleshores es va obtenir per fer l’emble
màtic Grec-76 als milers de milions que ara es gasten cada 
any —i dic gasten més que no pas inverteixen— hi ha un llarg 
camí. És un camí fet d’exigències de la professió, de pres
sions, d’usar la capacitat de provocar escàndols, i fins i tot de 
plantejar determinats xantatges que s’han orquestrat amb la 
complicitat dels mitjans de comunicació (hi va haver uns 
moments, per exemple, que semblava més important una 
obra teatral que una fabrica, si més no mesurat en l’espai que 
es concedia a una cosa i l’altra en els diaris). Però la progres
sió que va del Grec-7 6 als pressupostos actuals també s’ha 
fet perquè els polítics democràtics a partir de les eleccions 
del 1977 i de les municipals del 1979, tenien necessitat de 
legitimar-se i de fer evident que compartien idees com per 
exemple que el teatre havia de ser entès com un servei 
públic, o que la llibertat d’expressió no es podia quedar en 
un enunciat, que calia reconèixer les lluites que s’havien fet 
des de la cultura en el procés de recuperació de les llibertats.

No us cansaré detallant períodes, moments i noms de 
persones que són claus en l’evolució de què parlem i que tots 
coneixeu: Teatre Lliure, Fabià Puigserver, les companyies que 
venien lluitant des de feia una dècada i les que s’hi acabaven
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d’incorporar després: Els Joglars, Els Comediants, Dagoll- 
Dagom, etc. De sobte, l’herència més immediata del nostre 
teatre, tot el que havíem estat de 1954 ençà, és a dir, des 
de la fundació de l’ADB que dirigia Frederic Roda, des de 
l ’Escola Adrià Gual de Ricard Salvat, passant pels grups del 
Teatre Independent, totes les realitats conflictives o no de la 
lluita antifranquista, va semblar que adquirien el seu sentit 
més ple: el Grec-76 i la inauguració del Teatre Lliure marca
ven l’inici d’una nova etapa de la nostra societat i del nostre 
teatre i, alhora, semblaven plantejar-se com la summa de tot 
el que s’havia fet abans. Només uns exemples: el planteja
ment artesanal i d’economies modestes del primer Lliure 
era tant una imposició de la realitat com un model a seguir. 
L’ADB s’havia fet sense mitjans econòmics, l ’Escola Adrià 
Gual s’havia fet també quasi sense diners, tot el Teatre In
dependent s’havia fet amb una sabata i una espardenya... I , . 
tanmateix, l’herència que es rebia el 1976 era enorme perquè 
s’havia après que calia tenir tan en compte el gran repertori 
internacional com l’actualitat de les dramatúrgies modernes. 
Cal dir que en aquest moment zero del que són ara, el Grec- 
76, es van tenir en compte les diverses dramatúrgies pròpies 
i el nostre patrimoni, un plantejament, aquest, que després 
va començar a trontollar. Ja  en parlarem. En tot cas amb la 
democràcia es feia evident el pes històric de la lluita que tam
bé s’havia dut des del teatre. Les relacions sovint properes 
dels nous polítics democràtics amb els creadors teatrals, l’e
vidència que tot havia de canviar, van fer possible el camí (er
roni en molts aspectes des del meu punt de vista, especial
ment de 1980 ençà), van fer possible, dic, el camí que ens ha 
dut a la situació que jo començava qualificant d’òptima des 
del punt de vista dels pressupostos, de les infraestructures, 
de les quantitats de produccions, de públic, i un llarg etc. 
Però, és clar, no tot és qüestió de quantitat.

Anem a pams. El títol de la meva intervenció és «Teatre 
i política». La política, ja ho he dit, pressionada d’una banda 
pels agents artístics i per l’altra per les circumstàncies que 
impulsaven el canvi cap a la democràcia, de 1976 ençà ha
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donat uns determinats fruits des del punt de vista de les 
infraestructures i els pressupostos de gestió, per molt que el 
model que s'ha acabat implantant en el nostre em sembli 
més que discutible. Si mirem el terme teatre les.coses són 
diferents pero en el fons equivalents: s'ha millorat des del 
punt de vista de la qualitat tecnica dels muntatges; la visua
lització global, el que Aristotil anomenava opsis (dels figu
rins a la coreografia, passant pels elements escenografics) és 
més arrodonida que no ho era abans, en bona mesura perque 
les condicions de treball són millors; els actors continuen 
tenint defectes greus, pero han guanyat en presencia, i el 
mateix podríem dir en general de les posades en escena. En 
canvi, es programa des de parametres que jo trobo equivo
cats, esquifits i perillosos en la mesura que no es correspo
nen a la realitat ni són equivalents a la dimensió material i 
pressupostaria que actualment té el nostre teatre. I aquest és. 
un deis punts centrals de la meva intervenció. No pas la pro
gramació en ella mateixa ni la d'una sala concreta en com
paració amb l'altra; el que em sembla que no va bé és la con
cepció que tenim de quines són les prioritats i la lectura que 
fem del passat, tan del propi com de l'internacional. És a dir, 
el que no va bé és l' estrategia, el pla director, el projecte de 
futur, podem dir-ho com vulguem. 

Quan he fet determinats retrets als responsables dels 
teatres públics del nostre país (i em refereixo tant al Teatre 
Lliure de !'epoca Fabia Puigserver com als encara ara res
ponsables del Teatre Nacional) m'he sentit a dir sovint que 
no es pot fer tot de cop i que cal anar per etapes. Dones, 
exacte, aquest és el problema: que les etapes s'han triat 
malament, que s'han prioritzat unes coses en detriment de 
les altres perque, efectivament, no es pot fer tot de cop. 
Tampoc no vull convertir aquesta intervenció en un memo
rial de greuges, pero ni que sigui a títol il-lustratiu cal recor
dar que no haver estrenat Nausica de Maragall al Teatre 
Nacional de Catalunya és una vergonya. No haver-hi estre
nar Espriu, ni Palau i Fabre, ni Brossa ... Molts de vosaltres 
m'heu sentit a dir aquestes coses altres vegades de viva veu 
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o per escrit, pero sembla evident que en el marc d'aquest
Simposi cal com a mínim demanar-se per que s'han fet unes
coses i no unes altres, i per que des del Teatre Nacional s'ha
llegit una historia del teatre catala que no és la real. .. A mi,
un assessor d' aquest teatre m'ha arribat a dir que l' obra dra
matica d'Espriu no tenia prou interes per ser estrenar· al
Nacional. I ho die ara, aquí, no pas des d'actituds espriuanes
(cosa que no sento gens meva) sinó per posar de manifest
que, efectivament, s'han deixat de fer unes coses i se n'han
fet unes altres, i que potser ara el que cal es demanar-se les
raons d'aquesta tria ja que, al capdavall, conscient o incons
cientment (costa de creure que se sigui tan inconscient) aJJJ.b
la tria que s'ha fet s'esta imposant una perspectiva sobre el
nostre teatre que a mitja termini tendeix a destruir-nos com
a país. Uns exemples més, i prometo que no insistiré en l'e!.
videncia de les mancances:

Quan ha convingut s'ha tendit a fer el gran repertori in� 
ternacional rellegit des de parametres moderns, com és el cas 
del Lliure de l'etapa Puigserver. Es feia Shakespeare, pero 
també Marlowe, es feia Ibsen, pero també Büchner, es feia 
Offenbach, pero també Brecht. .. En etapes posteriors, al 
Teatre Nacional s'ha fet Shakespeare com si només aquest 
autor formés part del gran tresor que suposa el teatre elisa
betia, i ara voldria que aquí aquest terme fos entes d'una 
manera amplia fins abastar tant determinats autors anteriors 
a Marlowe fins a Ben J ohnson, passant per J ohn Ford, per 
posar només tres exerriples. Eurípides s'ha tradui't del ftan
ces, s'han deixat de banda Rusiñol i Oliver, i com a mínim 
tres generacions de dramaturgs i directors semblen no haver 
existit mai ... I que consti que estic plenament convenc;ut 
que aquesta tria, aquesta opció, no s'ha fet per cap mena de 
malícia, permeteu-me que ho digui així. S'ha fet, i aixo enca
ra és pitjor, perque formava part d'una situació complexa en 
que, alhora, s'ha negat el teatre compromes, s'ha apostat per 
formes suposadament modernes (modernes d'una setmana, 
que prescindien dels corrents autenticament renovadors dels 
anys cinquanta i seixanta), i s'ha treballat des de la negativa 
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a mirar enrere com si, de sobre, una generació tota sola 
hagués i pogués encarnar la totalitat del nostre teatre i eri
gir-se no en lectora, sinó en jutge excloent. Abans de jo, no res,
o en tot cas només el que jo digui. Aixo és un suYcidi, un despro
posit i ha engendrar un desgavell que no seria tolerar en cap
altre ambit artístic ni científic. Com que al costar d'aixo
s'han produYt musicals que després han estat explotats al
teatre comercial, no se'm dira que exagero si comparo aques
ta política amb un laboratori que, amb diner públic, es de
diqués a desenvolupar cosmetics en compres de treballar per
la salut dels ciutadans. De fet, algunes coses que s'han fet no
són admissibles ni des de la tan esbombada llibertat dels crea
dors. I no ho és perque justament aquí tornem a topar amb
la política: És aquí on s' estableix un nou punt de contacte
que haurem de mirar amb deteniment. Pero avancem amb
una mica més de claredat: els que han participar en la situa
ció que estic descrivint són gent qualificada i en cap cas no
podem argumentar que no s'adonaven de la manipulació
política de la seva feina. Creient-ho, o no, feien el que feien
perque servien un model de teatre i, per extensió, un model
de públic i un model de societat.

Coses passades de banda (espero que siguin coses passa
des ... ), ara la qüestió clau és demanar-nos de manera simple 
per que existeixen els equipaments que tenim actualment, 
quina és la funció que els hem assignat i a quin pla estrate
gic general responen. Si parléssim de teatre privar, privar del 
tot, no hí hauria cap possibilitat d'intervenció ja que, en una 
societat democratica i lliure, cadascú fa el que vol amb els 
seus diners. Som completament lliures de fer teatre porno
grafic com al Bagdad, o teatre del més comercial en llengua 
castellana. Ara: amb els diners públics cal anar en compre. 
De fet, tant aquest seminari com altres reunions similars que 
s'han fet haurien de servir (vull assenyalar que fins ara han 
estat un fracas total), haurien de servir per clarificar I' estat de 
la qüestió, veure les mancances que tenim, els errors que 
hem acumular i, a partir de les possibilitats reals (i ja he dit 
que em sembla que són moltes) establir els diferents rols que 
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cada institució té en el conjunt de la nostra vida teatral. I aixo 
inclou tant aquesta casa, que no passa pel seu millor moment 
com a conseqüencia d'una herencia nefasta que ens ha llegar 
unes bases estatutaries que fan impossible (ho reitero, impos
sible) el funcionament normal, passa tant per aquesta casa 
com pel Teatre Nacional, el Lliure, el Mercar de les Flors,'que 
va a la deriva des de fa anys, les sales dites alternatives i que, 
si se' m permet dir la meva opinió, són les que millor ho es tan 
fent. La feina dels polítics no és nomenar un o uns respon
sables d' equipaments culturals des de la perspectiva de la 
comoditat o les simpaties; és, hauria de ser, una aposta estra
tegica. Dones bé, com que a mi em sembla evident que en els 
darrers anys en els diferents teatres públics s'ha fet una lec
tura empobridora de la nostra realitat, o una lectura tenden
ciosa des del punt de vista estetic o polític de la qual n'he 
posat només alguns exemples, i que jo sapiga només s'han 
provocar dues dimissions: la de Xavier Fa.bregas i la de Jo
sep M. Flotats, podem deduir que els responsables de la ges
tió deuen haver satisfet les expectatives deis polítics. 

El problema que té avui el teat;e cat�la (rei�er?. que si
més no el que es fa a Catalunya) no es de dmers m d mfraes
tructures. El problema que tenim és de model en un doble 
sentit: s'ha pensar des de la centralitat de Barcelona i s'ha 
menystingut la implantació diversificada de m�dels e� el 
territori. Algunes d'aquestes coses no tenen reme1: haunem 
d'enderrocar el Teatre Nacional o convertir-lo en una disco
teca, i no sembla que aquesta idea tingui massa po�sibilitats 
d'arribar a realitzar-se; d'altres sí que en tenen, 1 algunes 
coses ja s' estan fent per exemple en l'ambit de Tarrago1:a, i 
em consta que s' esta treballant seriosament de cara a millo
rar la situació de la zona Nord. Ara bé, aquesta és només una 
part del problema, i no és ni de lluny la més greu que tenim. 
El doble problema de model a que em refereixo a mi em pre
ocupa especialment des del punt de vista_ de�s conti�g�ts.
Tinguem els equipaments que tinguem, s1g1;1 co1? s1gm, e�
model territorial, finalment el que compta es allo que s h1 
fa. També m'he sentit a dir moltes vegades que jo propugno 
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un model per a minories i que allo que cal fer és dur públic 
al teatre. Es dar que cal dur públic al teatre, pero fins i tot 
el defensor més recalcitrant d' aquesta visió haura d' admetre 
que aixo no es pot fer a qualsevol preu. Hi ha límits, i justa
ment la qüestió dels límits és la clau de vol ta de tot l' edifici 
de que estem parlant. 

Per desmentir que quan es qüestiona el model actual no 
s' esta proposant un teatre elitista i minoritari, unes quantes 
idees que jo trabo de sentit comú: hi ha més patrimoni del 
que ens han dit; cal no marginar generacions senceres d'au
tors i de directors; els classics han de ser tradu'its directa
ment de les seves llengües; quan hi hagi traduccions com
petents i directes de la llengua original no cal encarregar-ne 
una altra que a més es tradueix a través d'una llengua in
terposada; els autors i les obres han de ser llegits, rellegits, les 
posades en escena no poden ser políticament correctes i lights 
amb l' esperan<_;;a que així hi anira més gent; retornar a uns 
autors determinats esta molt bé, pero també cal ampliar la 
visió que es té d' aquests autors; el gran repertori internacio
nal és infinitament més divers del que se'ns vol fer creure; 
no ens podem deixar dur per les modes estetitzants d'aque
lla setmana i després rectificar de cap; no es pot passar de ser 
ahistoric a ser quasi revolucionari en una setmana; cal intro
duir la figura del dramaturg en el sentit de treballar profun
dament el muntatge; cal arriscar-se des del punt de vista 
estetic; es podria plan tejar que, des de l' estetica, també hi ha 
apostes possibles que no passen per les despeses faraoniques; 
caldria aclarir i fer més transparents els contactes inter
nacionals per no semblar que tenim preferencies inexpli
cables ... Si voleu, a tates i cada una d' aquestes qüestions hi 
puc posar uns noms i unes referencies concretes, pero em 
sembla que no cal perque tots sabeu de que estic parlant. 

El que estic dient, dones, és ni més ni menys el que he 
avan<_;;at en comen<_;;ar aquesta xerrada: la política ha domi
nat la nostra vida teatral. Ha de ser així ja que no s'han for
<_;;at dimissions de 1976 en<_;;a, tret de les dues que he dit: 
la de Xavier Fa.bregas al capdavant del Centre Drama.tic, i la 
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de Josep M. Flotats al Nacional. En tots dos casos la intro
missió del món polític va ser per aturar projectes artístics: 
una programació d' alta qualitat en el cas de Xavier Fa.bre
gas, i pel que fa a Flotats pel tema de les companyies i la wo
gramació en repertori, a més de l' estrany percentatge 8-ue
calia donar del diner públic al teatre privat, com si ens ha
guéssim d' avergonyir de valer que el diner de tothom no 
benefici'.i empreses privades ... 

Comen<;;o a resumir: res d'aixo que he dit no són errors 
puntuals, ni coses sobre les quals es poden discrepar. No 
voldria cansar, pero si cal tornem a repetir les qüestions 
plantejades ... No, el que s'ha fet respon a un model, a una 
visió del món, del país i del teatre. Per aixo m'espanta tant 
la bona situació actual, que és bona des de la materialitat, 
dolenta pel que fa al model, sobretot en els aspectes de la 
implantació territorial, i és pessima en tot el relacionat als 
teatres públics, especialment el Nacional, des d'on s'han 
imposat uns criteris que, vistos des d'una perspectiva estra
tegica, no podem fer més que destruir el veritable valor del 
que som. Han dominat els criteris arbitraris, la superficiali
tat i la falta de rigor. Han dominat els clans, les fidelitats i 
els silencis comprats. S'ha tingut por de les veus crítiques i 
de les coses dites clarament. S'ha imposat la llei del silenci 
sobre massa persones. S'ha distorsionat la nostra historia 
fins a l' absurd. S'ha confós l' evolució de les formes amb 1' e
volució de les modes. S'ha apostat per un teatre que es feia 
d'esquena a la realitat ... I tot aixo que die, ho reitero, no és 
atribu1ble a la malícia de ningú o bé, en tot cas, a l'hora de 
fer l'analisi no ens serveix de res enfocar-ha des d'optiques 
personals. La qüestió és una altra, la qüestió és que, lenta
ment, al llarg d'aquests trenta anys s'ha anat cedint des del 
teatre en benefici de la política. Potser no valorem prou que 
suposa, per exemple, la defensa numantina que es feia i es fa 
des del Lliure de la Fundació com a garantia d'autonomia. 
Potser no valorem com cal que el relleu al capdavant del 
Teatre Nacional s'hagi fet a tfrol de director artístic i no pas 
de director general. .. Tampoc no valorem com cal que 1' es-
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tructura estatutaria d'aquesta casa, de l'Institut del Teatre, 
és cara, feixuga i que, en última instancia s'ha imposat des 
de la política per la desconfiarn;a que els despertem la gent 
del teatre, que al capdavall som els que l'havíem feta tal com 
era fa uns anys ... 

Guanya la política i perd el teatre. Potser hem crescut 
tant que ara no se'ns veu amb prou forces ni coneixements 
per dirigir el conjunt. No vull insistir ni fer sang inútil
ment. Pero sí que em cal deixar ben clara una cosa. Ara el 
repte és que la professió reaccioni, que el conjunt de perso
nes que ens dediquem d'una manera o altra a aquesta cosa 
del teatre tornem a plantejar allo que es plantejava en els 
millors moments: fem teatre per alguna cosa més que dis
treure, la nostra feina té a veure amb l' autoestima com a país, 
som constructors de cultura, participem activament en la 
relectura dels fets tant passats com presents ... És a dir, que 
no podem esdevenir agents aparentment neutrals d'un pro
cés que converteix la nostra societat en una mena de pare 
tema.tic molt ben dotat des del punt de vista material. No 
podem ser aixo. No podem. Ens hi hem de negar. Gracies. 
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Prácticas indisciplinares: 
el teatro ensayístic'o de Roger Bernat• 

José Antonio Sánchez 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Quisiera plantear algunas reflexiones sobre el trabajo de 
Roger Bernat, en cuanto heredero de una actitud reconóci
ble en autores con estilos e inquietudes muy diversas, pero 
con un interés común por la práctica indisciplinar. 

En mayor o menor medida, la indisciplina parece con
sustancial a la definición misma de arte, en tanto lo artístico 
parece más asociado a la excepción que a la norma, a la irre
gularidad más que al virtuosismo, y que buena parte de la 
historia del arte occidental se ha producido como una nega
ción de las sucesivas academias. Los románticos exacerbaron 
esta concepción de lo artístico como excepción concibiendo 
al artista bajo la aureola del genio. El genio era, por defini
ción, indisciplinar, y según la jerarquización idealista, nada 
tenía que ver con el repetitivo y disciplinado artesano. 

Estas diferenciaciones, que ahora contemplamos como 
signo de soberbia, fueron cuestionadas desde diversos pun
tos de vista a lo largo del pasado siglo y nadie en su sano jui
cio académico se atrevería ahora a plantear diferenciaciones 
tajantes entre genios y no-genios, ni siquiera entre artistas, 
artesanos, diseñadores o publicistas ... Sin embargo, en mu
chas ocasiones, el argumento de la indiferencia es también 
utilizado para reducir precisamente el riesgo de lo indisci
plinar por parte de profesionales proclives a ese tipo de com
portamiento. Y el desprecio de lo indisciplinar aparece en 
muchas ocasiones asociado a otra forma de soberbia colecti
va que anima a someter a la homogeneidad, al canon o a la 
utilidad supuestamente pública (aunque a veces muy parti-
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cular) la producción o incluso los gestos de los artistas y ac
tores culturales. 

Joan Brossa lo tenía muy claro: 

Mi obra ha tenido siempre el tono experimental que acompa
ña la evolución del arte. Me he movido, y me muevo, en una 
línea alternativa al arte oficial, que nos quiere comparsas en 
todo. Porque, en definitiva, es bien cierto que los que hacen 
la historia son los que van en contra de los tópicos de la his
toria.1 

No estoy seguro de que Brossa tuviera razón en esta últi
ma afirmación, mucho más en una época en que el control 
del presente sobre la escritura de la historia futura resulta 
cada vez más férreo debido al registro generalizado de la ex
periencia y su glosa inmediata por los intérpretes acadé
micos y culturales. De lo que no cabe duda de que Brossa 
mantuvo hasta sus últimas consecuencias su opción por una 
práctica artística indisciplinar, que técnicamente formuló 
del siguiente modo: 

Yo entiendo el arte como una pirámide; sus caras se juntan en 
el punto más alto. Siempre trabajo de dentro afuera, aunque, 
como en el sueño, el material viene del exterior. O sea que en 
principio no hay ningún planteamiento previo de códigos. 
Los códigos danzan entre ellos. 2 

Así, el indisciplinado poeta de las palabras Joan Brossa 
se convirtió en poeta de las imágenes y las acciones. Pero no 
sólo se atrevió a utilizar medios diferentes a los que le defi
nían socialmente como poeta, sino que decidió hacer poesía 
con materiales banales, lenguaje poco elevado y una obse
sión por la economía aparentemente contraria al esfuerzo 

l. BROSSA,Joan (1987). «La poesia al present». En: Anafil. Barce
lona: Edicions 62. Pág. 200. 

2. BROSSA, Joan (2001). «Aprendí a dar mucho con poco». Primer
Acto, núm. 287 (enero), pág. 28. 
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que cabe suponer al artista que aspira al reconocimiento so
cial por su trabajo. Lo prosaico, lo intrascendente, lo visual 
y lo gestual constituyeron las cuatro claves de la producción 
indisciplinar de Brossa. Su indisciplina no afectaba sólo al 
medio utilizado, sino también a la norma que implídta
mente establece aquello que puede ser objeto de interés 
artístico y cultural. 

TIEMPOS INDISCIPLINARES 

Hay indisciplinas que van en elcarácter, indisciplinas que 
van en la edad e indisciplinas que van en una época. Los años 
sesenta fueron una época indisciplinar, la época indiscipli
nar por excelencia. Y muchas de las manifestaciones que 
encontramos en los últimos años constituyen en gran parte 
ecos o retornos de aquel tiempo. 

Durante la década de los sesenta, John Cage se pronun
ciaba contra la determinación, Susan Sontag contra la inter
pretación, Tadeusz Kantor contra la forma, J ulian Beck hacía 
suyo el «abajo las barreras»,Juan Hidalgo, Walter Marchet
ti y Esther Ferrer, en sintonía con elfluxus, subvirtieron el 
concepto de «concierto», Jean-Luc Godard se empeñó en 
destruir todas las reglas aceptadas de la construcción cine
matográfica mientras J ohn Cassavetes hacía películas casi 
con sus amigos, Nicki de Saint Phale disparaba contra sus 
pinturas y Piero Manzoni sustituyó los materiales y los ins
trumentos de la pintura y la escultura por las más sorpren
dentes sustancias y herramientas. Mientras Umberto Eco 
teorizaba sobre la «obra abierta», Julio Cortázar se esforzaba 
en la escritura de la anti-novela. Rayuela, escrita en 1963, es 
una novela indisciplinar no sólo por atentar contra el tiempo, 
la estructura y la textura de la narración, sino porque presen
ta a un grupo de personajes indisciplinados, reunidos en tor
no al Club de la Serpiente, que viven la noche y callejean la 
ciudad. Y es una novela indisciplinar porque está escrita des
de el cuerpo. 
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En esos mismos años, Joan Brossa ejercía sus malas in
fluencias sobre Carles Santos y le animaba a abandonar el 
camino recto del pianista virtuoso para adentrarse en el te
rreno de las acciones musicales. Resulta interesante la refle
xión sobre lo indisciplinar en Carles Santos: quienes ha
yan escuchado Codi o estigma o cualquier otro concierto para 
piano solo de Santos habrá podido comprobar que como pia
nista Santos es un intérprete absolutamente disciplinado. 

Yo mantengo la disciplina del conservatorio, toqué muchas 
horas de piano cada día y la técnica que tengo es en muchos 
sentidos clásica. Me levanto por la mañana y toco a Bach dos 
o tres horas y me abre el apetito y muchas cosas. Es mi forma
de trabajar, es lo que yo sé, y es el lenguaje que yo he apren
dido y que practico.3

La disciplina del músico contrasta fuertemente con las 
acciones disparatadas ejecutadas por él y sus colaboradores 
en torno al piano. ¿Quién le obliga a tocar el piano con la 
cabeza, sometido a las torturas físicas de sus actrices o cola
boradores? ¿Por qué permitir que el piano sea mancillado 
por los tacones de las bailarinas? ¿Por qué forzar a los can
tantes a emitir dentro del agua, colgados del telar o en el 
interior de la boca de otro cantante? La respuesta a estas pre
guntas no es ningún misterio, pero sólo pueden ser acepta
das desde la comprensión de la actitud indisciplinar. 

Ahora bien, las acciones y espectáculos de Carles Santos 
ponen de relieve que la opción por la indisciplina no es con
secuencia del abandono, la relajación o el placer en el desor
den. Al contrario, la relajación es lo contrario de la indisci
plina, pues la indisciplina implica siempre una tensión. El 
prefijo in- funciona no como negación sino como generador 

3. SANTOS, Carles (2003). « ... el piano ya me lo traigo yo ... ». En:
Situaciones: un proyecto multidisciplinar en Cuenca (1999-2002), José A. 
Sánchez, Ana Huedo y Montserrat de Pablo, ed. Cuenca: UCLM. Pág. 
91. 
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de tensión. Este es su sentido cuando se habla de informalis
mo o indeterminación. Y algo parecido ocurre con el prefi
jo des-, cuando se habla de desviaciones, desórdenes o des
construcción. Lo indisciplinar no debe ser entendido como 
una negación de la disciplina, que resultaría mejor expre.sa
do mediante el prefijo a-, sino como una tensión, como una 
resistencia activa. Indisciplina, por tanto, no es sinónimo de 
relajación, sino de tensión. Y así hablamos de la tensión indis
ciplinar, algo muy distinto a la relajación indisciplinada. 

En una conversación que mantuvimos en Cuenca hace 
unos años y a una pregunta sobre los conservatorios y los 
métodos de enseñanza, Santos respondió que era necesário 
que los niños tuvieran al principio los mejores profesores, 
para estimular el placer de la música, y que después asumit;
ran voluntariamente el sufrimiento disciplinar. Habitual
mente es al revés. 

En mi época ponían arena en contrapesos, plomo y todo el día 
haciendo posición fija con un libro en la cabeza. Y era una 
barbaridad, pero luego resulta que esto da buen sonido y te 
coloca bien la columna. No es una tontería, no lo hacen por
que sí. Lo que pasa es que es un poco medieval y raro, pero al 
mismo tiempo es bonito de ver.4

Carles Santos, como muchos otros artistas indisciplina
res, mantienen una cierta fascinación por la disciplina y los 
métodos para inculcarla que reaparece en su obra y que jus
tifica su propia indisciplina. 

Este interés por el dolor asociado a la disciplina en rela
ción con el placer asociado a la creación libre explica el inte
rés de Santos por la iconografía y la práctica escénica sado
masoquista, que, no en vano, reaparece en muchos artistas 
indisciplinares. En una práctica disciplinar, el dolor está 
asociado a la consecución del virtuosismo, de la perfección 
formal. En una práctica indisciplinar, el dolor puede apare-

4. Ibídem.
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cer como gratuito, innecesario, caprichoso; de ahí la asocia
ción con el sadomaso. No es de extrañar que Jodorowski, 
promotor en México de los efímeros pánicos, en los mismos 
años en que Santos cumplía las instrucciones de Brossa al 
ejecutar sus irregulares conciertos, tuviera una desviación 
que sería luego explorada por Santos en sus espectáculos 
propios. 

La tensión entre lo disciplinar y lo indisciplinar no siem
pre derivó hacia comportamientos sadomasoquistas. En oca
siones, se hace visibles en propuestas aparentemente frías, 
como las obras de Raymond Queneau, sátrapa trascendental 
del Colegio de Patafísica, heredero, por tanto, de la icono
clastia y de la indisciplina del gran Alfred Jarry, y funda
dor del Oulipo. Queneau se aplicó metódicamente (y por 
tanto no sin sufrimiento) a la construcción de juegos y com
binaciones de dudoso interés público. 

Lo INDISCIPLINAR Y LO LÚDICO 

En las invenciones de Queneau -observó Italo Calvino
siempre ha sido difícil establecer un límite entre experimen
to y juego. [. . .] Por una parte diversión con tratamiento lin
güístico insólito de un tema dado, por la otra diversión con 
formalización rigurosa aplicada a la invención poética. 5 

La fascinación de Queneau por las reglas y las estructu
ras se justifica en su convencimiento de que sólo ateniéndo
se a constricciones conocidas (y evitando por tanto el aban
dono a condicionantes desconocidos) se es realmente libre: 

En una palabra, se trata de oponer una constricción elegida 
voluntariamente a las constricciones sufridas, impuestas por 

5. CALVINO, Italo (1992). Por qué leer a los clásicos. Barcelona: Tus
quets. Pág. 264-265. 
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el ambiente (lingüísticas, culturales, etc.). Cada ejemplo de 
texto construido según reglas precisas abre la multiplicidad 
(potencial) de todos los textos virtualmente escribibles según 
esas reglas, y de todas las lecturas virtuales de esos textos.6

La aplicación más conocida de estas ideas se encuentra en 
Ejercicios de estilo (1947), noventa y nueve mini-relatos que 
exploran diferentes formas de contar una acción aparente
mente anodina. Noventa y nueve son también los capítulos 
de La vida: mode d'emploi, de Georges Perec, el más notable 
continuador de las propuestas del Oulipo. Sin embargo, son 
sólo noventa y tres los fragmentos que componen el texto 
escrito por Roger Bernat y Silvia Pereira para La la la la la. 
¿ Un descuido? ¿ Una casualidad? ¿O más bien un ejercicio 
de doble indisciplina? 

Son muchas las coincidencias entre Roger Bernat y los 
citados socios del Colegio de Patafísica. En primer lugar, 
su interés por lo infantil, por explorar ese mundo lúdico en 
cuyo interior el niño continuamente inventa reglas nuevas 
que le permitan actuar o imaginar, a pesar de (y gracias a) su 
desconocimiento del medio o su no-aceptación del medio. 
Bernat, como Queneau y Perec, se impone habitar ese mun
do paralelo, compuesto de anécdotas, invenciones y materia
les de apariencia trivial, del que, para sorpresa de los adultos, 
surgen perspectivas de una lucidez inesperada sobre la reali
dad o bien motivos para la diversión y la risa de una audacia 
no atribuible a un niño o a un artista. 

Queneau y sus seguidores nada tienen que ver con los 
niños terribles ni, por tanto, con los surrealistas. A diferen
cia de éstos, interesados en lo inconsciente, la pulsión y el 
automatismo, los obreros del Oulipo siempre desconfiaron 
del azar, que prefirieron sustituir por la matemática o inclu
so por la arquitectura. En su imaginación de otras realidades 
no se sumergieron en la visión trascendente ni en la oscuri-

6. Ibídem.
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dad de la carne: prefirieron jugar con lo visible, en la super
ficie de las palabras, de la acciones o, como mucho, del re
cuerdo. Lo suyo era la aproximación científica, no la oníri
ca, y por tanto, la mirada serena, distanciada y calculadora 
propia del científico. 

Al mismo tiempo, al convertirse el estilo en materia mis
ma de la obra, se alejaron decididamente del virtuosismo.7 
Si Roger Bernat es virtuoso de algo, lo es sobre todo de la 
invención formal y estructural. Tal vez por ello deje tan cla
ro que no le interesa en absoluto la corrección interpretativa 
de sus actores, y que no le importa lo más mínimo estrope
ar el buen trabajo de sus colaboradores con sus propias 
intervenciones como actor, completadas por las de amigos, 
como lago Pericot, que rivalizan con él en sus dotes negati
vas para el arte dramático. Si bien esta aceptación y exhibi
ción de la patosez propia no le impide dejarse fascinar por 
otras formas de virtuosismo ajenas a lo que tradicionalmen
te ha formado parte del alto arte teatral: la magia, la porno
grafía, el travestismo, la danza popular ... 

Que lo lúdico ocupa un lugar central en la producción de 
Bernat, como lo ocupó en la de Brossa y en la de Santos, que
da explicitado en el título del guión de La la la la la, que se 
presenta, emulando a Queneau y a Perec, como «regles del 
joc». Contrariamente a lo que cabría deducir del ambiente 
distendido con el que comenzaba el espectáculo y de la frag
mentariedad y dispersión de textos, imágenes y acciones, el 
«juego» planteado por Bernat no era un ·juego de azar, .no 
estaba confiado a la improvisación, sino que estaba reglado, 
sometido a una disciplina que, por tanto, podía producir 

7. Joyce marcó el límite del virtuosismo tal como había sido defi
nido por Flaubert: al virtuosismo realista de Flaubert, J oyce espetó die
ciocho formas de virtuosismo. Pero Queneau, que en Ejercicios de estilo se 
planteó no dieciocho, sino noventa y nueve, ya no podía mantener esa 
estrategia: de lo que se trataba ahora no era de trabajar sobre las pala
bras mismas, sino un poco más arriba, sobre las estructuras. Es en esa 
línea en la que se sitúa también Bernat. 
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tanta diversión como sufrimiento, y que en cualquier caso, 
hacía avanzar la pieza de acuerdo a una estructura fríamente 
calculada. 8 

INDISCIPLINA Y LIGEREZA 

Junto a lo lúdico, otro concepto que enlaza las propuestas 
escénicas de Bernat con las de los patafísicos del Oulipo es la 
«ligereza». La ligereza tiene que ver con la economía, con 
ese célebre «menos es más» que Brossa utilizó como princi
pio, y que tanto se parece a «lo más y lo menos» de Quene
au. En su artículo sobre Brossa, Buci-Glucksmann recuerda 
esa frase de Hoffmansthal cuando escribía: «La profundidad 
debe ocultarse bien. ¿Dónde? En la superfície.» Es exacta-
mente el propósito de Brossa.9 

ltalo Calvino, jugador empedernido que abandonó el 
realismo por una imaginación lúdica, incluye la «Levedad» 
entre sus Seis propuestas para el próximo milenio, que es ya el 
nuestro: 

Mi operación ha consistido las más de las veces en sustraer 
peso; he tratado de quitar peso a las figuras humanas, a los 

8. En esa combinación de lo lúdico y lo disciplinar, Bernat está
muy cerca de sus maestros del Oulipo, pero también de La Ribot, quien 
en El gran game diseñó una estructura infernal de juego que producía 
tanta ansiedad y tensión, en el público y en los actores, como placer y 
disfrute estético. La utilización del término inglés «game», con un sig
nificado distinto a «play», enfatiza la distancia respecto a la actuación 
disciplinada («play»), pero también insiste en la tensión controlada 
introducida en un juego que reduce voluntariamente las potencialida
des para alcanzar cierto grado de libertad y, por tanto, de eficacia artís
tica. 

9. Buc1-GLUCKSMANN, Christine (2001). «El teatro de las meta
morfosis de Joan Brossa». En:joan Brossa o la revuelta poética, Manuel 
Guerrero, ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya / Fundación Joan 
Brossa / FundaciónJoan Miró. Pág. 191. 
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cuerpos celestes, a las ciudades; he tratado sobre todo de qui
tar peso a la estructura del relato y del lenguaje.10 

La opción por la levedad, cuyos orígenes literarios Calvi
no remonta a Cavalcanti, encontraría su justificación en la 
inaprehensibilidad de la materia puesta de relieve por la fí
sica del siglo pasado, o la desmaterialización de los medios 
de comunicación. Aunque responde, sobre todo, a una volun
tad de estilo. 

Una voluntad que también se encuentra en Roger Ber
nat, quien en una conversación que mantuvimos hace dos 
años a propósito de La la la la la, confesaba su interés por 
«trabajar con ligereza». La idea era que el espectáculo no se 
construyera, sino que más bien se tejiera. 

Hay pequeñas líneas de acción que van apareciendo y desa
pareciendo y que en ningún momento se trata de que crista
licen. «Que no cristalice», un término que usamos mucho 
durante el proceso, que no cristalice, que quede abierto. Y es
to provoca esa sensación de levedad; vas transitando por una 
serie de lugares, pero en ningún momento nadie te dice: era 
para llegar aquí. No queremos llegar a ningún sitio. Y esas 
imágenes te crean una serie de ideas, de sensaciones. Pero sin 
llegar a una conclusión. Eso me parece interesante.11 

La «levedad» evidente en La la la la la tenía su equiva
lencia en las piezas de resistencia, de las que en cierto modo 
surgió ese autorretrato, aunque en las piezas, más que de 
levedad, cabría hablar de rapidez, otro de los valores defendi
dos por Calvino en sus Seis propuestas. 

En una época en que triunfan otros media velocísimos y de 
amplísimo alcance, y en que corremos el riesgo de achatar 

10. CALVINO, Italo (1984). Seis propuestas para el fin de milenio.
Madrid: Siruela. Pág. 15. 

11. BERNAT, Roger y SÁNCHEZ,José A. (2005). Entrevista en vías
de publicación en la revista Documenta de México D.F. 
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toda comunicación convirtiéndola en una costra uniforme y 
homogénea, la función de la literatura es la de establecer una 
comunicación entre lo que es diferente en tanto es diferente, 
sin atenuar la diferencia sino exaltándola, según la vocll¡ción 
propia del lenguaje escrito.12 

La velocidad de la que habla Calvino no es, obviamente, 
la velocidad física, sino la velocidad mental. De ahí que la 
rapidez sea compatible con la disgresión y con la demora, 
incluso con la inacción. Porgue la inacción es una de las 
condiciones para el avance del pensamiento y la relajación 
física una garantía para la reflexión. Algo sobre lo que vol
veré más tarde. 

Asociados a la levedad y la rapidez, aparece la idea de lo 
frágil, de lo provisional, de lo que se teje y se desteje, lo g�e 
se construye y se deconstruye dejando tras de sí sólo un ras
tro. Esa condición de fragilidad formaba parte de la defini
ción misma de las piezas de resistencia, concebidas en tres 
semanas, fruto de un diálogo que se pretendía abierto, des
tinadas a su representación durante un corto espacio de 
tiempo y en lugares no demasiado preparados para la ejecu
ción teatral. Un planteamiento teatralmente indisciplinar 
que apostaba por lo efímero. Y esa idea de lo efímero y de lo 
provisional guiso Bernat trasladarla también a La la la la la 
mediante la construcción de un barracón en medio de un 
sólido complejo de infraestructuras motivo de orgullo de las 
instituciones catalanas y envidia para quienes tanto nos gus
taría vivir aquí. Sin embargo, Bernat quiso viajar con su 
caparazón, renunció a las casas y se instaló en la barraca. 

A mí me gustaba mucho la imagen de fragilidad que tiene el 
barracón, por lo que de fragilidad tiene el espectáculo: mez
cla de lenguajes, pequeños encuentros, dilaciones del discur
so ... Y ese barracón explica mucho el lugar en el que te metes. 

12. Ibídem. Pág. 58.
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A veces me gusta pensar que es como si te metes dentro de mi 
cabeza: los cables, los plásticos para que no haga frío ... Es una 
especie de cuerpo visto desde dentro. Me gusta esa fragili
dad.13 

Seguro que existen explicaciones más pedestres para el 
barracón, pero quedémonos con la poética. Lo importante es 
la coherencia de la explicación con el discurso. Grandes 
construcciones poéticas y científicas han surgido de ciertas 
imposiciones o casualidades. 

Obviamente, en la elección del barracón, Bernat parecía 
estar respondiendo a otra tradición, la de aquellos que pre
tendían transportar todo su arte en una maleta consigo, en 
viajar rápidamente de un lugar a otro cargados con su crea
ción, la de los miembros de aquella sociedad secreta, ante
rior al Colegio de Patafísica, y que Vila-Matas denomino «la 
conspiración shandy» . 

LO INDISCIPLINAR Y LO PORTÁTIL 

La Historia de la literatura portátil de Vila-Matas podría ser 
entendida igualmente como un ejercicio narrativo indisci
plinar. Se trata de una novela-ensayo, de una historia en la 
que la ficción es justificada por los-discursos creativos de sus 
protagonistas, de una historia que contiene en los materia
les sobre los que se construye los elementos legitimadores 
de una ficción cuyos límites apenas resultan discernibles. La 
Historia de Vila-Matas es un texto tan indisciplinar como lo 
fueron muchas de las obras y de los co_mportamientos de 
aquellos que el autor convierte en personajes de una secreta 
conspiración: Francis Picabia, Marce! Duchamp, Georgia 
O'Keefe, Valery Larbaud, Jacques Rigaut o Walter Benja-

13. BERNAT, Roger Y SÁNCHEZ, José A. Entrevista citada en la
nota 11. 
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min. Algunos de ellos fueron también los autores de algunas 
de las primeras propuestas escénicas indisciplinares. Y entre 
sus referentes, entre los protoshandys, se cita a uno de los más 
ilustres escritores indisciplinares de la literatura castellana: 
Ramón Gómez de la Serna, autor de un célebre texto sobre 
el Humorismo, al que volveré mas tarde. 

El término shandy, tal como explica Vila-Matas significa 
literalmente 'voluble, alegre o chiflado'. Sin embargo, pue
de ser leído desde otras perspectivas: como apellido (en refe
rencia a la novela Sterne), como acróstico (Si Hablas Alto 
Nunca Digas Yo) o como comanda en las tabernas de Lon
dres. El shandy, en cualquier caso, es descrito como «el t'Ípi
co hombre mundano y culto que, sin desdeñar ninguna par
ticularidad singular, aspiraba a una cultura internacion,al 
sin fronteras, a un mundo de grandes horizontes y grandes 
orígenes, hermoso ideal de entre guerras» . 14 

El primer atributo de los shandys, y que parece querer 
compartir Bernat, es la escasez de equipaje, era la liviandad 
de su equipaje, la reducción de su obra a unas dimensiones 
que hicieran posible su transporte, siguiendo el modelo 
propuesto por Duchamp con su caja-maleta, contenedora 
de todas las miniaturas de su obra. «Que la obra quepa en 
una maleta. » «Que el espectáculo viaje conmigo.» La aler
gia al peso y al compromiso condujo a los shandys a determi
nados comportamientos sociales y sexuales: la transgresión, 
el funcionamiento como máquinas solteras o la práctica, en 
términos de Georgia O'Keefe, de una «sexualidad extrema» . 
«Como niños irresponsables se comportaron siempre los 
escritores portátiles» , escribe Vila-Matas, un infantilismo 
que los dada identificaron, aún mientras los soldados morí
an en las trincheras a su alrededor, como libertad, y que, en 
la perspectiva de los shandys cabe interpretar más bien como 
ligereza. 

14. VILA-MATAS, Enrique (1985 [2000]). Historia de la literatura
portátil. Barcelona: Anagrama. Pág. 42. 
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El autor neoyorkino Richard Foreman parafraseaba a 
Ortega y Gasset (a quien reconocía como su padre espiri
tual) para coincidir con él en que «la única gloria del teatro 
es proporcionar al ser humano -cuya vida es siempre un 
proyecto mortalmente serio que tiene que ver con su inevi
table condición de náufrago-, su única gran ocasión de 
escapar a esa terrible seriedad y vivir durante una o dos 
horas con la ligereza de un dios». 15 Extraña coincidencia la 
de Foreman, Ortega y los shandys en la reivindicación de esa 
«ligereza divina». 

Es conocido que, según Foreman, sus escenificaciones 
resultaban de la materialización de sus procesos mentales: lo 
que ocurría en escena era una exteriorización del interior de 
su cabeza. «¿De qué va el espectáculo?» -se lee en La la la la 
la-. «Va de mi cabeza.» Y, efectivamente, con menor com
plejidad material, en un estilo más shandy, Bernat utiliza la 
escena como una expansión del cuaderno de notas, un cua
derno en el que se leen frases muy parecidas a las escritas por 
Foreman a propósito de la ligereza divina: 

13. «Mientras el hombre piensa, Dios ríe» / ¿ Pero qué pasa si
el hombre deja de pensar?/ ¿Qué pasa si el hombre se pone a
reír?
4. Hay que reír/ y reír como imbéciles / para no enterarse de
nada.16

La imbecilidad, o más bien la idiotez, marca uno de los 
límites en los que se refleja el artista indisciplinar, a quien le 
gusta representarse a sí mismo como «idiota», aunque lo que 
ese artista ve en el espejo no es el shandy, sino todo aquello 
de lo que el shandy quiere escapar sin llegar siempre a con-

15. FOREMAN, Richard (1986). «Plantear la demanda en el traba
jo». Cuadernos El Público (octubre 1986), pág. 67. 
,,,,1., 16uBERNAT, Roger y PEREIRA, Sílvia (2002). «La la la la la». 
DDT, núm. 2, pág. 55 y 54. 
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seguirlo, aquello que Bernat recoge en otro de sus textos 
proyectados: el retrato del idiota. 

EL IDIOTA 

La imagen del artista como idiota 17 nos hace recordar las pa
labras premonitorias de tantos pedagogos seriamente preocu
pados por las consecuencias de la indisciplina, pero también 
las palabras de ese personaje real cuyas palabras prologan la 
Rayuela de Cortázar: 

[. . .] aunque no conbiene abusar, porque del abuso entra el 
visio y del visio la dejeradés tanto del cuerpo como de las 
taras moral de cada cual, y cuando se viene abajo por la pen
diente fatal de la falta de buena condupta en todo sentido, ya 
nadie ni nadies lo salva de acabar en el más espantoso tacho 
de basura del desprastijio humano, y nunca le van a dar una 
mano para sacarlo de adentro del fango enmundo entre el 
cual se rebuelca, ni más ni meno que si fuera un cóndoR que 
cuando joven supo correr y volar por la punta de las altas 
montanias, pero que al ser viejo cayó parabajo como bomba
clero en picada que le falia el motor moral. ¡Y ojalá que lo que 
estoy escribiendo le sirbalguno para que mire bien sucom
portamiento y que no searrepienta cuando es tarde y ya todo 
se haiga ido al corno por culpa suya! 18

Es lo que decía César Bruto en Lo que me gustaría ser a mí 
si no fuera lo que soy (capítulo: «Perro de San Bernardo»). 

El retrato del idiota forma parte del autorretrato abs
tracto que Roger Bernat hace de sí mismo en La la la la la; 
obviamente, no es el autorretrato, pero sí una de las dimen
siones de la mirada crítica que el director lanza sobre sí. Del 
mismo modo que el Senecio de Klee no es su autorretrato, 

17. Ibídem. Pág. 55.
18. CORTÁZAR,Julio (1977). Rayuela. Barcelona: Edhasa-Sudame-

ricana. Pág. 13. 
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pero sí uno de los límites en los que humorísticamente Klee 
se contempla. Recordemos también que el sentido original 
de idiota es: 'hombre privado, hombre no adscrito a una pro
fesión, hombre ignorante'. Por tanto, el reflejo del idiota 
responde a la preocupación por la función social del artis
ta, y está muy ligado entonces a la exclusión y· a la soledad 
social. 

Bernat reconocía que uno de los primeros objetivos del 
espectáculo era trabajar sobre la idea de autorretrato. Y cita
ba a Vila-Matas cuando aseguraba que era incapaz de hablar 
de otra cosa que de sí mismo y de sus problemas con la lite
ratura. Lo interesante es que ese autorretrato de un indivi
duo concreto, con nombre y apellidos, muestre en realidad a 
«un hombre absolutamente vulgar» y sea, en definitiva, 
«un retrato de los miedos y deseos de cualquier especta
dor» . 19 De modo que volviendo la mirada sobre uno mismo, 
lejos de caer en un ejercicio narcisista, se construye más bien 
un espejo para quien contempla, un espejo en que el espec
tador no se reconocerá del todo, como tampoco se reconoce 
del todo el artista en su representación como idiota. 

De hecho, junto a la imagen del idiota, es frecuente la 
aparición de su contraria: la imagen del genio. «El genio es 
elegirse genial y acertar» apuntaba Olveira, protagonista de 
Rayuela, en una suite de un capítulo complementario. 20 Y 
son numerosos los dibujos (ya no cuadros) de Klee en los que 
se retrató con tal identidad. Bernat dedicó un importante 
pasaje a la exploración de su propia «genialidad» en contras
te con el silencio pasivo de Agnes Mateus, en una prolon
gación de esa idea nuclear de la pieza en la que el artista se 
presentaba como mente en relación con dos cuerpos ajenos: 
Juan y Agnes. La verdad es que el «genio» no sale demasia
do bien parado de la comparación con los actores (cuerpos), 

19. BERNAT, Roger Y SÁNCHEZ, José A. Entrevista citada en la
nota 11. 

20. CüRTÁZAR, Julio. 06. cit. Pág. 463.
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entre otras cosas, porque él mismo se esfuerza en mostrar su 
inferioridad. En el fondo, parece estar huyendo de esa enfer
medad que a veces ataca a los shandys, la soledad, o más bien 
exorcizando al habitante oscuro que todos llevan dentro:t el 
odradek, descubierto por Walter Benjamín en el interiorlfle 
Kafka. De hecho, en su fascinación por lo popular, por la 
danza, por el cabaret, por el fútbol y por la magia, Bernat 
reedita la conocida fascinación de los intelectuales de la van
guardia europea por esa exterioridad que se les escapaba y 
que podría reconciliarles con la gente, con la buena gente. 

Una de las reflexiones más interesantes de Bernat sobre 
la «genialidad», tantas veces atribuida al gran director de és·
cena, aparecía en una de las piezas de resistencia titulada De 
la imposibilidad de ser Dios. El aprendiz de brujo, director ge
nial y melancólico, con ese punto de oscuridad que oculta el 
pretendido infantilismo, intenta aprender las claves de la di
vinidad no de sus maestros naturales ( «Pina Bausch, Alain 
Plattel,Jan Lauwers, Rodrigo García ... A la mierda» ),21 sino 
de un mago a quien realmente contempla como un Dios. 
Pero Dios, ¿no estará aún más solo que los pequeños genios? 
Siempre queda el fútbol. 

LA REFLEXIÓN Y EL HUMOR 

Sólo el humor puede permitir la coincidencia del «genio» y 
del «idiota» en una misma persona. En un coloquio que 
celebramos hace ya algunos años en Cuenca en compañía de 
Rodrigo García, Óskar Gómez y Simona Levi, Roger Bernat 
hablaba del humor como uno de los grandes descubrimien
tos artísticos del siglo xx: el humor como respuesta a las te
rribles experiencias de violencia y destrucción que han mar
cado la historia de ese siglo. El humor del que habla Bernat 
no es el de la caricatura zafia o el chiste que provoca la car-

21. BERNAT, Roger y PEREIRA, Sílvia. 06. cit. Pág. 59.
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cajada, sino ese humor que late bajo la aparente seriedad de 
Beckett o de Bernhardt o esa manifestación de la inteligen
cia que Pirandello y Gómez de la Serna en las primeras déca
das del siglo calificaron como «humorismo» . 

Ramón Gómez de la Serna, que figura por derecho propio 
en la Historia abreviada de la literatura portátil aun no pertene
ciendo al núcleo duro de la conspiración shandy, reinterpretó 
a su manera los «ismos» de principios del xx, añadiendo a los 
bien conocidos, otros que a él se le antojaban necesarios, co
mo el negrismo, el maquinismo o el jazzbandismo. Los principios 
del «humorismo» fueron expuestos por Ramón Gómez de la 
Serna en un artículo publicado en 1930, año de la proclama
ción de la Segunda República, en la Revista de Occidente. 22 

Entre las virtudes atribuidas al «humorismo», figuraba la 
capacidad de relativización, 23 una relatividad que afecta, en 
primer lugar, a la persona, al artista en relación con su obra: 
«Hay que desconcertar al personaje absoluto que parecemos 
ser --escribía Ramón-, dividirle, salirnos de nosotros, ver si 
desde lejos o desde fuera vemos mejor lo que sucede.»24 

El humorismo practicado por Bernat parece responder 
con claridad a este principio, y especialmente desde el mo
mento en que decide abandonar la seguridad de la butaca 
del director para arrojarse como genio-idiota sobre el esce
nario, acepta desnudarse tanto o más que sus actores y pro
tegerse sólo con la ironía, que resulta del cruce del humor y 
la inteligencia melancólica. Bernat se mira a sí mismo en La

la la la la, del mismo modo que se había mirado a sí mismo 
en los otros durante el proceso de Buena gente, con una acti-

22. GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón (1988). «Sobre el humorismo».
En: Una teoría personal del arte. Antología de textos de estética y teoría del 
arte, Ana Martínez-Collado, ed. Madrid: Ternos. 

23. GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón (1988). «Gravedad e importan
cia del humorismo». En: U na teoría personal del arte. Antología de textos de 
estética y teoría del arte, Ana Martínez-Collado, ed. Madrid: Ternos. Pág. 
205. 

24. Ibídem.
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tud humorística que previene el narcisismo y hace la curio
sidad contagiosa. 

El humor, históricamente (tal como había observado 
Bernat), fue una respuesta de la literatura y del arte al horror. 
Lo que no anula la observación de Gómez de la Serna: «La ª'¼' 
titud más cierta ante la efimeridad de la vida [ .. .].» 25 De la 
Serna llegó a escribir que «el humorismo español» no tiene 
como objetivo «hacer gracias» ni se reduce a «un juego de 
enredos» , sino que «está dedicado a pasar el trago de la 
muerte, y de paso para atravesar mejor el trago de la vida» .26

lago Pericot entendió muy bien la propuesta desenfada
da de Bernat y aceptó participar con él y con Juan Navarro en 
la escenificación de una de las más lúcidas piezas de resisten
cia realizadas durante el 2003: De la imposibilidad de pensar la
propia muerte. A diferencia de otras representaciones de la en
fermedad mortalmente serias, como Relámpago sobre el agua,
de Nicholas Ray y Wim Wenders o Aquella vez, de Beckett 
por Gerald Thomas con Julian Beck, la de Bernat-Pericot 
gozó del mismo tono lúdico que el resto de confrontaciones 
con la imposibilidad. Tan interesado por el encuentro gene-
racional como Wenders y Thomas, Bernat supo imponer la 
indisciplina del arte a la indisciplina celular, a la que Pericot, 
después de ponerse en manos de especialistas, respondió con 
conversaciones, juegos y música. 

Pero volvamos a la superficie, tal como proponía Brossa. 
Porque la relativización resultante del humorismo afecta 
también a la composición, a la estructura. Y es que el humo
rismo, según Ramón Gómez de la Serna, no respeta en ab
soluto «esa ley escolar que prohíbe sumar cosas heterogé
neas» . 27 Ésta es una rebeldía que cabría ya encontrar en la 
poesía de Lautréamont y de la que sacaron partido dadaístas y 
surrealistas. Brossa la practicó insistentemente, desde sus pri-

25. Ibídem. Pág. 204.
26. Ibídem. Pág. 216.
27. Ibídem. Pág. 206.
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meros poemas hipnagógicos de los años cuarenta a la poesía 
visual y la composición de poemas-objeto. 28 Bernat no se que
da corto. Y en sus piezas suma: actores y no actores (incluido 
el propio director), restos dramáticos, ocurrencias, vivencias 
personales, citas literarias y cinematográficas, corresponden
cia privada, materiales de la cultura popular. Del mismo mo
do que suma: teatro, magia, relato espontáneo, danza, vídeo, 
pornografía y conversación, sin preocuparse demasiado por 
justificar su combinación ni suavizar sus bordes. 

El resultado de esa mezcla, de esa hibridación, es la apa
rición de un género teatral a medio camino entre lo espec
tacular y lo discursivo, un teatro que Bérnat en algún mo
mento ha calificado como «ensayístico». En la invención del 
«teatro ensayístico», Bernat está nuevamente próximo de su 
referente literario Vila-Matas, uno de los primeros en descu
brir las potencialidades de ese género literario resultante del 
cruce de lo narrativo con lo ensayístico, un género en claro 
ascenso del que son buena muestra, con estilos muy diversos 
las novelas del germano-británico George Sebald o del chi
leno-mexicano Mario Bellatín. Como ellos, Roger Bernat 
ha dirigido su propuesta indisciplinar hacia la búsqueda de 
una forma escénica que parece traducir las tentativas de la 
narración ensayística. 

Tengo la impresión de que tengo un gran rechazo por lo fic
cional. Creo que es una cosa compartida: en el siglo xx se ha 
vendido más ensayo que novela. Para mí era un reto: encon
trar la manera de explicarte encima del escenario, pero desde 
lo escénico. Explicar las cosas que te pasan por la cabeza. Por 
eso cada vez se me hace más difícil contar de qué van estos 
espectáculos ... Son tus inquietudes ... 29 

28. Véase el catálogo]oan Brossa o les paraules s6n las cosas. Barcelo
na: FundaciónJoan Miró, 2001. 

29. BERNAT, Roger Y SÁNCHEZ, José A. Entrevista citada en la

nota 11. 
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Y, efectivamente, las piezas de Roger Bernat son difí
cilmente definibles como espectáculos, como teatro espec
tacular. Se reciben más bien como discursos. De ahí que, a 
pesar de ese aspecto fragmentario y desordenado, muestren 
una progresión - imperceptible pero inexorable, resultido 
de una minuciosa construcción a base de imágenes, infor
maciones, gestos, confesiones íntimas, acciones, breves diálo
gos, propuestas plásticas, pensamientos, secuencias de vídeo, 
juegos, silencios ... que ofrecen al espectador la oportunidad de 
mirar al otro, de mirarse a sí mismo en el otro de escuchar 

, , 

de elaborar la reflexión propia, de reír, de distanciarse o de 
intervenir. 

Esta concepción de la representación escénica como in
vitación a la reflexión y a la participación, obtenida median
te una dejadez controlada en la ejecución y una aparente 
despreocupación por el acabado, es común a muchos crea
dores jóvenes. Se puede hallar en las propuestas del mexi
cano Héctor Bourges, en las del argentino-español Rodrigo 
García o en las del alemán René Pollesch. 

Como Bernat, Pollesch escribe y dirige, pero lo que 
escribe no son dramas, son más bien guiones plagados de 
citas y referencias, y textos surgidos del diálogo con sus 
actores. Los espacios escénicos recrean espacios domésticos, 
trasladan al espacio público los objetos y los contextos de 
trabajo o de conversación privada, allí donde las reflexiones 
surgen. Como Bernat, Pollesch rehuyó el espacio conven
cional, y pidió a Bert N euman, escenógrafo de Castorf en la 
Volksbühne de Berlin, que diseñara un dispositivo fijo para 
el Prater, la escena alternativa de este teatro, situada en 
Prenzlauer Berg. Ahí, los actores parecen habitar, más que 
actuar. Todo contribuye a la distancia y a la relajación, 
incluidos los silencios y las inmovilidades, tan habituales 
también en el teatro de Bernat: 

Yo encuentr0 muchb placer en esas dilaciones, en esas espe
ras. Porque es en esas esperas donde los textos enraízan, ad
quirían sentido. El pensamiento se produce en situaciones de 
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inactividad. Hay un texto de Bernhardt muy divertido que 
dice: no entiendo a la gente que se va a pasear para pensar. Es 
imposible pasear y pensar al mismo tiempo. Una cosa va con 
la otra. El espectáculo es moroso porque está hablando más de 
lo que no ocurre que de lo que ocurre, de lo que desearías que 
ocurriera y no ocurre, de todo aquello que te provoca la no 
acción, todos esos pensamientos que no te dejan actuar ... 30 

Tanto en el teatro de Pollesch como en el de Bernat, los 
actores no interpretan personajes. A veces, parecen aficiona
dos, parece que no actúan, que simplemente piensan, espe
ran, pasean por la escena como si estuvieran en su casa.31

El escenario de Bernat, como el de Pollesch, el de García 
y el de muchos otros, tiene el aspecto de una casa, con sus 
comodidades y sus desórdenes. Pero funciona en él un con
cepto expandido de lo doméstico: lo doméstico, lo privado y 
lo íntimo ya no ocupan lugares coincidentes. Lo doméstico 
es también un espacio de reflexión sobre lo público, y uno de 
los escenarios de la historia y de la cultura. El cine, en sus 
soportes de difusión digitales, constituye el principal sínto
ma de esta transformación: los conflictos que desde los se
tenta generó la introducción de lo espectacular en lo domés
tico por medio de la televisión han sido sustituidos por la 
fascinación que produce un diálogo con la producción au
diovisual en soledad o en compañía de unos cuantos amigos. 
Las secuencias de cine atraviesan los montajes de Pollesch 
como citas; a menudo los actores se levantan para mimar 
una película o abordan el remake de una película completa. 
Algo similar ocurre en el teatro de Bernat, donde no resul
taría difícil reconocer múltiples alusiones a Bresson, Go
dard, Cassavetes o Wenders. 

30. Ibídem.
31. ENGELHART, Barbara (2004). «Marquer la normalité. Quel

ques réflexions sur le théatre de René Pollesch». Alternatives Théátrales, 
núm. 82, pág. 85. 
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Si el teatro de Bernat puede ser tan elíptico es porque se 
dirige a espectadores que han asimilado, a veces de forma 
inconsciente, una cultura visual que les permite completar los 
huecos entre los fragmentos. El discurso que se propone des
de la escena se presenta entonces como una especie de taqtj.i
mecanografía o una especie de sms, resultante de la síncopa 
cómplice o del metadiscurso. Un metadiscurso que no es 
sólo metateatral, sino que se sitúa en el campo expandido de 
la cultura, nutriéndose de referentes literarios, cinemato
gráficos y escénicos indistintamente. 

LA IDIOTEZ Y LO REAL 

El interés por lo metateatral (en Bernat) o lo metaliterario' 
(en Vila-Matas) no es contradictorio, sino más bien coinci-, 
dente con el interés por lo real. Sin pretender entrar en dis
cusiones filosóficas de mayor altura, aceptaremos que lo real 
es lo existente en su singularidad y, en cuanto tal, insignifi
cante. En tanto la realidad siempre resulta de una construc
ción significante que parte de lo real para construir una red 
de significados que condicionan todo aquello que se inscri
be en ella. 

Como en el caso de la indisciplina, tampoco aquí cabe 
hablar de categorías absolutas, sino más bien de tensiones 
entre dos límites: la realidad en las antípodas de lo real se 
convierte en construcción vacía; en tanto lo real, en la ausen
cia de construcción, aparece como insignificante. 

El filósofo Clément Rosset identificó «lo real» y «la idio
tez», al proponer la siguiente definición: lo real es «la exis
tencia en tanto que hecho singular, sin reflejo ni doble; una 
idiotez, pues, en el sentido principal del término.» Más ade
lante, aclara el sentido original de «idiotes»: 

Idiotes, idiota, significa simple, particular, único; después, 
por una extensión semántica cuya significación filosófica es 
de gran alcance, significa persona privada de inteligencia, ser 
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desprovisto de razón. Así, todas las cosas, todas las personas, 
son idiotas, ya que no existen más que en sí mismas, es decir, 
son incapaces de aparecer de otro modo que allí donde están 
y tales como son: incapaces, pues, y en primer lugar,-de refle
jarse, de aparecer en el doble del espejo.32 

La reflexión de Rosset, escrita en 1977, anunciaba un 
período de progresivo debilitamiento del concepto de «rea
lidad», o más bien, un debilitamiento de la creencia en la 
realidad, que en muchos casos fue compensado mediante 
la introducción de lo real siguiendo procedimientos más o 
menos sofisticados de mezcla, superposición y collage. Pero 
la introducción de lo real no salva de la pérdida de la reali
dad, porque lo real, según Rosset, es insignificante. 

A ese abismo, y a otros muchos abismos estéticos, nos 
dejamos arrastrar en las últimas décadas como consecuen
cia de la aplicación apresurada de la filosofía (de la abstrac
ción verbal) a las artes del cuerpo y de la imagen. Sin tener 
en cuenta que lo real insignificante sólo existe como con
cepto, del mismo modo que la realidad incuestionable es 
una síntesis imposible de alcanzar para un individuo ais
lado. La relativización, resultante del humor y de la acep
tación de nuestras limitaciones, nos devuelve a la tierra, y 
a una realidad no absoluta, pero creíble, que resulta de la 
búsqueda de un cierto equilibrio entre lo real y sus cons
trucciones. 

El cine, por la definición de su propio medio, al atender 
a lo real no puede evitar captar simultáneamente una reali
dad compleja del entorno. De ahí que incluso cuando los 
límites del campo se reducen hasta no abarcar más que unas 
cuantas calles de un barrio (el Raval de Guerin) o un pueblo 
(Aldeaseñor de Alvarez), la captación de lo real no se des
prende de significado, no niega la construcción de una rea-

32. RosSET, Clémenc (2004). Lo real. Tratado de la idiotez. Valen
cia: Pre-Textos. Pág. 61. 
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lidad parcial en cuyo interior adquiere sentido, un sentido, 
eso sí, diferente al que se le otorga en una realidad captada 
con una amplitud de campo mayor. 

Pero ¿qué ocurre cuando lo real irrumpe sobre el esceµa
rio desprovisto de la red que lo sujeta a la realidad? En la 
introducción a Amnesia de fuga, Bernat escribía: 

Lo que ocurre cuando uno deja de fijarse en las grandes ideo
logías, en las buenas intenciones y, en general, en lo conside
rado Artístico; es que aparecen los hechos triviales que nor
malmente pasamos por alto y que no obstante nos describen 
con mucha más agudeza. Hechos que, como describían Perec 
y Marcel Mauss, «remiten a la historia de nuestro cuerpo, á la 
cultura que modeló nuestros gestos y posturas, a la educación 
que modeló nuestros actos motores no menos que nuestro� 
actos mentales».33 

Es decir, el escenario se puebla de trivialidades. Pero, a 
diferencia de lo que Rosset afirmaba, el debilitamiento de la 
ideología constructora de realidades no conduce a la idiotez 
de lo real. Lo trivial no es lo mismo que lo idiota. En primer 
lugar, porque no es único, sino compartido. En segundo lu
gar, porque descubre otros caminos para la construcción de 
sentido. Eso sí, aceptando la reducción de campo. 

LA BUENA GENTE 

En sus últimas piezas, Roger Bernat ha buscado insistente
mente lo real, no en la existencia singular y por tanto insig
nificante de las cosas contempladas desde una perspectiva 
fenomenológica, sino en el encuentro con los otros. Primero 
en las piezas de resistencia, en las que se propone un aban
dono de la protección de la realidad llamada teatro, llamada 

33. BERNAT, Roger. Presentación del proyecto Amnesia de fuga.
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cultura, para encontrar otros modos de existir y comunicar 
en la periferia. Lo fundamental de esta producción es el 
encuentro. Y el encuentro se acota en la forma de una cola
boración rápida. La rapidez es necesaria para evitar que el 
encuentro (descubridor de realidad) se convierta en asocia
ción más o menos estable, es decir, en institución (definido
ra de realidades). 

En una segunda fase, Bernat se confronta consigo mis
mo, con su bondad, una bondad que resulta de la aceptación 
de los límites, de la relativización humorística de la propia 
persona (genio e idiota al mismo tiempo) y de la exposición 
de una privacidad falseada en sentido literal, pero no en sen
tido absoluto. Y es que lo privado, como lo trivial, no es úni
co e intransferible, sino tan compartible en muchos casos 
como lo público. De ahí que pueda tener un valor político. 
Lo privado y lo trivial no se alinean con lo real en oposición
tensión con la realidad (en la que habitan lo público y lo 
solemne), sino que se cruzan en un intercambio rápido de 
posiciones significantes. 

Finalmente, Bernat abordó otro encuentro, más difícil, 
en su propuesta más indisciplinar, la que con más frecuencia 
fue denunciada como no teatral: Amnesia de fuga (2004), «un 
experimento» con 1 O indios y pakistaníes de Barcelona que 
se prestaron a relatar en escena sus viajes «desde la inmovi
lidad de una escenografía que representaba un locutorio». 
Se suma así Bernat a una larga lista de directores escénicos y 
coreógrafos que han tratado de poner en escena la vida de los 
otros utilizando no la representación, sino la presentación 
de los protagonistas y los relatos en primera persona. Lo 
hicieron, entre otros muchos, Armand Gatti en los setenta, 
Ann Carlson en los ochenta,Jesusa Rodríguez en los noven
ta y Rolf Abderhalden hace muy poco, cada uno con dife
rentes planteamientos estéticos, pero todos ellos con la 
intención de dar voz y mostrar la bondad. 

Buena gente no es sinónimo de buenas personas. Y es 
que gente sólo puede ser declinada en plural. Gente deriva 
del latín gens, a su vez procedente de genere, variante de gig-
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nere, que significa precisamente: 'reunir, juntar, congregar'. 
De modo que la bondad es una cualidad sólo asociable a 
la reunión de las personas, que, atendiendo nuevamente a la 
etimología, no dejan de ser máscaras. La persona, en cuanto 
máscara, puede ocultar aquello que decida: el idiota puede 
ocultar al genio y el genio al idiota. Lo importante es su 
capacidad de producir bondad en el encuentro con el otro y 
convertirse en «buena gente». 
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El «performance» catalán, 
turismo cultural y La Cubana* 

Maria M. Delgado 
Universidad Queen Mary, de Londres 

Si miramos la cubierta de la edición de 1997 de la Rough 
Guide to Spain, una Biblia para los visitantes a la Península 
Ibérica procedentes de los EE.UU. y Gran Bretaña, veremos 
que muestra a Els Comediants en plena representación en el 
Parque Güell de Barcelona. La elección de esta imagen no es 
casual ya que nos indica cómo las compañías catalanas de 
teatro independiente, que emergieron a través de los cam
bios pioneros de vocabularios teatrales hacia dramaturgias 
no-textuales que cuestionan la supremacía de la obra escri
ta, han llegado ellas mismas a encarnar una imagen espe
cífica de la vitalidad tanto del Estado post-Franquista como 
de la nación catalana. Las coreografías diseñadas por La Fu
ra dels Baus y Els Comediants para las respectivas ceremo
nias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 1992, 
dieron la oportunidad a dichas compañías de exponer su tra
bajo en un escenario global ante un público estimado en 3,5 
billones de espectadores o aproximadamente el 65% de la 
población total del planeta sólo para la ceremonia de aper
tura.1 La Fura y Els Comediants habían estado en gira inter-

* Mis gracias a Simon Breden, David George, Marcos Ordóñez,
Lourdes Orozco y Merce Saumell. 

l. MACALOON,JohnJ. (1995). «Olympic Ceremonies as a setting
for intercultural Exchange». I Simposium Internacional de Ceremo
nias Olímpicas, Barcelona-Lausana, 13-18 noviembre 1995. Citado en 
SAUMELL, Merce (2001). «Teatre contemporani de dramatúrgia visual 
a Catalunya (1960-1992). (Aportacions formals. Connexions amb el 
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nacional antes de la Olimpiadas, pero los acontecimientos 
de 1992 permitieron, en primer lugar, que se les colocara 
firmemente dentro del panorama geográfico de Cataluña, 
convirtiéndoles en visibles marcas culturales y, en segundo 
lugar, que se les reconociera junto a Plácido Domingo, Car
les Santos, Alfredo Kraus y Cristina Hoyos, como poderosos 
embajadores de la promoción cultural española. Igualmente, 
la colaboración de La Fura con Ryuchi Sakamoto y la pre
sencia del himno de Andrew Lloyd Webber «Amigos para 
siempre» como el último número musical cantado por los 
mejores representantes del mundo de la ópera española, pro
ponía un escenario donde proveedores de cultura «alternati
va» y «tradicional» se unieron en una colaboración transglo
bal. En dicha colaboración, las fronteras entre el arte «culto» 
y «popular» colapsaron de forma espectacular en deslum
brantes muestras de gestación multicultural que, presunta
mente, celebraban lo local, cuando en realidad lo empaque
taban para su consumo dentro de un contexto que enfatizaba 
las connotaciones exóticas de lo que se presentaba. 

Es cierto que el alza de las compañías de creación colecti
va ha surgido paralelamente a la de Barcelona como primer 
destino turístico de fin de semana en Europa. En este sen
tido, si Cataluña ha reemplazado a Andalucía, también las 
compañías han suplantado la iconografía del flamenco y 
las corridas como personificación de esa «otra España exóti
ca». En nuestra cultura, saturada de imágenes visuales, la 
celebración de discursos teatrales cinéticos extraídos del 
circo, el mimo, los conciertos de rock, la sátira, la commedia 

del!' arte, la acrobacia y la danza -ha encontrado su nicho en 
el mercado comercial de los festivales internacionales. Los 
festivales fundacionales de Edimburgo y Aviñón se inicia
ron como respuesta al alivio sentido tras el final de la guerra 
en Europa, y se moldearon con una creencia modernista en 

panorama internacional. Els Joglars, Els Comediants i La Fura dels 
Baus)». Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, pág. 305. 
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el valor inestimable de la actividad cultural, como medio 
que permite a las comunidades recrearse y replantearse tras 
épocas de trauma pronunciado. El optimismo que vio nacer 
al Festival de Edimburgo fue también el motor para el Fes
tival d'Estiu Grec de Barcelona, que inició sus actividades 
en 1976, el cual ha jugado un papel clave en alimentar y 
promocionar la infraestructura teatral dentro de la ciudad, 
y en atraer capital turístico como parte de los servicios in
dustriales de Cataluña. Es más, tal y como expone el crítico 
canadiense Ric Knowles, los festivales «function primarily 
as manifestations of a theatrical version of late-capitalist, 
globalization, postmodern marketplaces for the exchange, 
not so much of culture as of cultural capital» (funcionan, 
primeramente, como manifestaciones de una versión teatral 
del capitalismo-tardío, de la globalización, del mercado pos
modernista para el intercambio, no tanto para la cultura 
sino para el capital cultural). Los festivales son lugares para 
la exhibición de objetos culturales, descontextualizados de 
la misma forma que los «modernist artists themselves pilla
ged African masks and "oriental" forms of ritual expres
sion»2 (artistas modernistas saquearon las máscaras africanas 
y las «formas» orientales de expresión ritual) y, por lo tanto, 
«tourists are modernity's paradoxical consumers who seek 
not merchandise but experience: the attractions of the world 
draw them with promises of sensation or renewal, inspira
tion or plain diversion»3 (los turistas son los paradójicos 
consumidores de la modernidad, quienes buscan no la mer
cancía sino la experiencia: las atracciones del mundo les 
atraen con promesas de sensaciones o renacimientos, inspi
ración o simple diversión). 

Dentro del mercado global, dominado por una búsque
da voraz de lo nuevo, los productos culturales de Cataluña se 

2. KNOWLES, Ric (2004). Reading the material theatre. Cambridge:
Cambridge University Press. Pág. 181. 

3. KENNEDY, Dennis (1998). «Shakespeare and cultural tou
rism». Theatrejournal, vol. 50, núm. 2 (noviembre), pág. 175. 
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han convertido en una mercancía para el intercambio teatral 
que se da en el templo del museo teatral. Los energéticos 
espectáculos de La Fura con sus pirotecnias acrobáticas, sus 
rockeras ambientaciones, su agresivo estilo de representa
ciones sensoriales y su estética multimedia; los viajes carna
valescos al aire libre de Els Comediants, iluminados por un 
intrincado trabajo de máscaras, pirotecnia, canciones popu
lares, marionetas e iconografía pagana y religiosa; el mimo 
lúdico de El Tricicle, que explora imaginativamente el po
tencial transformador de los objetos y las técnicas de clown; 
los musicales posmodernistas de Dagoll Dagom; el mo
vimiento de Els J oglars que se aleja de corrientes literarias 
y psicológicas en el teatro, elaborando una práctica de opo
sición cultural que inició nuevos y llamativos modelos de 
escenografía, los cuales promocionan un estilo visual de es
casez económica y múltiples ángulos de visión para el espec
tador -todos han venido a representar, en palabras de David 
George y J ohn London, «Catalan theatre beyond Catalonia» 4

(el teatro catalán más allá de Cataluña) o lo que Albert Boa
della ha definido como un teatro nacional catalán5 que ha 
viajado a través de naciones y culturas, apropiándose y re
creando espacios locales, a menudo representando una con
secuente reestructuración de significados que se aleja de lo 
específico y va hacia lo universal o lo general. 

En mi presentación, esta mañana, me gustaría plantear 
algunas cuestiones sobre cómo los significados se moldean y 
restringen debido a la elección de lugares de la representa
ción que descontextualizan y separan al artefacto teatral. Las 
cuestiones emergieron durante una época en que La Fura, 
Els J oglars y Els Comediants acumularon cierto nivel de 
atención por parte de la crítica académica francesa, germá-

4. GEORGE, David y LONDON, John (1996). «Introduction». En:
Contemporary Catalan theatre: an introduction, David George y John Lon
don, ed. Sheffield: The Anglo Catalan Society. Pág. 15. 

5. Citado en RAGUÉ-ARIAS, María José (1991). «La Cubana, el
gran éxito del teatro catalán en 1989». Estreno, vol. 17, núm. 1, pág 30. 
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nica, italiana e inglesa. Los textos Radical people's theatre (El 
teatro de gente radical) de Eugene Van Ervén, Street theatre and 
other performances (El teatro de la calle y otras representaciones) de 
Bim Mason, publicados en 1988 y 1992 respectivameµte, 
familiarizaron a los teatrólogos y a los lectores con las P(ác
ticas de Els J oglars y Els Comediants. Al mismo tiempo el 
trabajo de La Fura dels Baus es también analizado en estu
dios claves dedicados a la representación teatral como Des
prés del teatre modern (Barcelona: Institut del Teatre, 1991) de 
Valentina Valentini; Theatre and everyday life (El teatro y la 
vida cotidiana, Londres: Routledge, 1993) de Alan Read; 
Performance: live art since 1960 (Performance: Arte en vivo desde 
1960, Nueva York y Londres: Thames & Hudson, 1998) de 
RoseLee Goldberg; New media in late 20th century art (El nue
vo médium en el arte de final del siglo 20, Londres: Thames & 

Hudson, 1999) de Michael Rush, y Performance: a critica! 
introduction (Performance: introducción crítica, Londres y Nue
va York: Routledge, 2004) de Marvin Carlson, mientras 
que otras compañías catalanas de creación colectiva han lan
guidecido en un anonimato académico internacional. Mi 
discurso sobre el trabajo de La Cubana parte del cuestiona
miento de esta situación. Al explorar las razones por las que 
su perfil internacional ha sido menos pronunciado que el 
de sus contemporáneos, espero indicar el por qué su trabajo 
ha viajado menos que el de otras compañías, ha sido menos 
legible, y por ello menos atractivo para el circuito de festi
vales que comercia con el deseo por lo extraño y lo novel, y 
donde la metáfora del viaje se ha mostrado como un pode
roso motivo organizativo para muchos de los espectáculos 
contratados en nuestros tiempos post-turísticos. 

El director de escena Peter Brook, en su texto seminal de 
1972, The empty space (El espacio vacío), nos recuerda que «era 
after era, the most vital theatrical experiences occur outside 
the legitimare places constructed for the purpose»6 (era tras 

6. BROOK, Peter (1972). The empty space. Harmondsworch: Pen
guin. Pág. 74. 
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era, las experiencias teatrales más vitales ocurren fuera de 
aquellos legítimos lugares construidos para ese propósito). 
Tanto La Cubana, como La Fura y Els Comediants emergen 
de espacios ilegítimos para la representación, y proclaman 
una ocupación de la calle que tuvo reverberaciones políticas y 
culturales. A Els Joglars y Els Comediants se les puede posi
cionar firmemente dentro del teatro independiente, que sur
gió durante la época de Franco como protesta contra la pro
hibición lingüística y la imposición del castellano, y de una 
cultura teatral oficial basada alrededor de textos dramáticos y 
espacios teatrales fijos. Mientras que La Cubana y La Fura 
emergieron al tiempo que el marco ideológico del franquis
mo se iba desmantelando progresivamente, ellos siguen el 
ejemplo interdisciplinario establecido por la generación an
terior, que privilegian la fisicalidad del presente en el desa
rrollo de una estética de representación interactiva que se ali
menta de aquellos espacios que desmantelan el marco teatral 
de su entorno habitual. Al explotar el potencial contra-cultu
ral del carnaval, el primer espectáculo de La Cubana, Deis vicis 
capitals, escenificada en su ciudad natal de Sitges en 1981, 
utilizaba el paisaje urbano como telón de fondo artístico, re
creando dos entremeses mallorquines del siglo XVIII en una 
plaza enmarcada por el Museu Cau Ferrat y el Museu Maricel 
de Mar. Su espectáculo posterior, Agua al siete, en 1982, tam
bién se apoyaba en el material existente para crear el espacio 
de la representación, el pub Jazz Drac de Sitges, donde la por
tera de un burdel daba detalles sobre la clientela del estable
cimiento. Los doce papeles los hacían un reparto de cuatro 
actores, estableciendo una convención de desdoblamiento 
múltiple de papeles que ha marcado toda su trayectoria artís
tica. Es más, el espectáculo iba a proveer un modelo teatral 
prototípico que «reposeía» espacios no teatrales, dando prio
ridad al personaje y enfatizando la teatralidad de la vida coti
diana. Socavando «distinction between observer and partici
pant» (la distinción entre observador y participante), este 
teatro se posicionaba «outside existing social and cultural 
institutions, occupying real space-time in streets and open 
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spaces ... accessible and ... excessive ... enjoying spectacle and ... 
exaggerations of the norm» 7 (fuera de las instituciones socia
les y culturales existentes, ocupando un espacio y tiempo real 
en las calles y espacios abiertos ... accesible y ... excesivo ... dis
frutando del espectáculo y ... exageraciones de la norma). E,sto 
era aún más pronunciado en Cubana Delikatessen, que se pre
sentó primero en el Festival de Sitges de 1983, pero que se 
adaptó después a una variedad de entornos a lo largo de un 
periodo de dos años. De forma crucial, no todas las acciones o 
happenings que componían el collage teatral se representaban 
en todas las etapas de la gira. Eran más bien las específicas 
áreas geográficas las que determinaban qué se representaba y 
dónde. Como tal, las viñetas que yo vi en 1984 dentro de la 
programación del ciclo Teatre Obert del Centre Dramatic de 
la Generalitat, se presentaban durante unas horas que rompí
an con el horario establecido para acontecimientos teatrales 
de noche. Se trataba de un teatro representado en escaparates 
donde se podía ver a los actores pero no oírles, como en Au
tómatas y Ventana de arte; o como en Una trampa para Teresa, 
donde un cliente que se queda atrapado involuntariamente 
detrás de los cierres metálicos de una tienda en el Carrer del 
Hospital negocia su escapada con amigos y paseantes; o como 
en Adoquinado macrobiótico en la que comerciantes entusiastas 
vendían piedras curativas a clientes pasando por el Mercat de 
la Boqueria. 

Mientras tanto, Adoquinado macrobiótico podía durar has
ta cinco horas con miembros del público entrando y salien
do; Su sexo nos recordaba lo efímero del teatro, durando sim
plemente un minuto y medio, en el que un marido desvela 
el adulterio de su mujer cuando llega temprano del trabajo 
y la encuentra en la cama con otro. Para el ca-fundador y 
actual director artístico de La Cubana,Jordi Milán, «la calle 
es el escenario más grande del mundo. Las tiendas, los esca-

7. KERSHAW, Baz (1992). Thepolitics o/ performance: radical theatre
as cultural intervention. Londres: Routledge. Pág. 72-73. 
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parates o una obra de construcción se convierten en espectá
culos». 8 En un mundo donde los centros comerciales son las 
catedrales del presente y la representación, tal y como J ean 
Baudrillard nos recuerda, modela la manera en que procesa
mos y damos sentido a lo real, La Cubana presenta un su
puesto día a día como un entorno teatral.9 En una época en 
que Barcelona se reinventaba a sí misma como una metró
polis cosmopolita y atractiva lista para acoger a los Juegos 
Olímpicos, Tours La Cubana imaginaba a la ciudad como un 
parque temático, un producto empaquetado para el consu
midor que subray aba el modo en el que lo «auténtico» se 
puede fabricar a través de falsificaciones sintéticas. Con los 
miembros de la compañía haciendo a la vez de entusiastas 
guías turísticos y excéntricos miembros de un grupo de 
turistas, la compañía presentaba no la Barcelona de Gaudí y 
la arquitectura modernista, sino la de una mezquita del 
siglo nueve, un balneario ficticio, un agricultor y, un contri
buyente saliendo de la Delegación de Hacienda. Los aconte
cimientos presentados ponían de manifiesto las diversas raí
ces de la ciudad y las maneras en las cuales el «tourism is an 
exchange that thrives on difference becoming familiar, the 
distance of the foreign or the unapproachability of the past 
transformed into a package tour»1º (turismo es un inter
cambio que prospera en hacer de lo diferente algo familiar, 
transformando la distancia de lo extraño o lo inaccesible del 
pasado en un tour turístico). En 1988, La Cubana adoptó 
una fórmula similar en Cubanadas a la carta, donde una vez 
más el énfasis estaba en presentar estas acciones en entornos 
inesperados y, como ocurrió con Cubana Delikatessen, vian-

8. Citado en MONTERO, Manuel (1989). «La Cubana: El teatro
que hacemos es como la vida misma, pero dándole la vuelta». El Peri6-

dico, 12-XI-1989, suplemento La Gente, pág. 8. 
9. BAUDRILLARD, Jean (1994). Simulacra and Simulation. Trad.

Sheila·Glaser. Ann Arbor: University ofMichigan Press. 
10. KENNEDY, Denis. «Shakespeare and cultural tourism». Pág.

187. 
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dantes llamaban a veces a la policía para mediar. Esta situa
ción llegó a extremos en el caso de una secuencia en la Calle 
Montera, en el corazón del barrio chino de Madrid, donde se 
había encerrado a un grupo de prostitutas en un portal. En 
este episodio la actuación de la policía llevó a que los acto
res, las prostitutas y un representante del Ministerio de 'cul
tura -que había financiado el proyecto- fueran conducidos 
a la comisaría más cercana. 1 1 

Como en Cubana Delikatessen, las viñetas que componían 
Cubanadas a la carta eran de modelo participativo. Ya somos
ricos por ejemplo, presentaba a un grupo de ex-mendigos, de 
vuelta a sus antiguas moradas en la calle y en el metro,1que 
habían ganado la lotería y que se dedicaban a devolver el di
nero al público que lo había donado tan generosamente 
cuando luchaban por sobrevivir. Solo ante el peligro mostraba 
a una serie de novias llegando a las puertas cerradas de una 
iglesia. Mientras éstas esperaban la llegada de los novios 
debatían sobre si la iglesia podría acomodar todas las bodas 
e intercambiando fotos de sus novios se daban cuenta de que 
todos los novios eran, en realidad, el mismo hombre. A su 
llegada, el novio, enfrentándose a la ira de las novias, pro
testaba de que se trataba de un horrible error, pero era ata
cado por ellas y por el público que se había congregado para 
ver lo qué ocurría. 

Jordi Milán sitúa a los espectadores como protagonis
tas en los espectáculos de La Cubana, reconociendo las ma
neras en las que la participación puede afectar y, de hecho, sí 
afecta a la forma de la pieza. 12 Como testigos de lo que ocu
rre se nos pide que intervengamos, que compartamos la ac
ción en el escenario, que hablemos, y que los actores confíen 
en nosotros. En La Tempestad (1986), y en todas los espectá
culos posteriores de la compañía, se aplicaron las técnicas 

11. Para más detalles, ver MONTERO. «La Cubana», pág. 8.
12. Cit. en BARRADO, Mercedes. «La Cubana: así somos si así nos

parece». Hoy, 14-XI-1992, pág. 12. 
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adquiridas en Cubana Delikatessen, incluso cuando éstas su
cedían dentro de los confines de un arco proscenio tradicio
nal, para poner de relieve los fantasmas y las histori�s de los
espacios teatrales en los que se representaban estas piezas. La 
tempestad se puede ver como parte de una re-teatralización 
de los espacios tradicionales que iban a ir marcando el traba
jo de la compañía, con el texto, de hecho, convirtiéndose en 
«a pretext far decodifying a series of theatrical situati�ns
inside a conventional theatre»13 (un pretexto para descodifi
car una serie de situaciones teatrales dentro del teatro con
vencional). En La Tempestad, un montaje plomizo y pedante 
de la obra de Shakespeare se ve abruptamente interrumpi
do cuando la tempestad conjurada por Próspero para hacer 
naufragar la nave de su hermano Antonio engulle realmente 
al teatro. Se pedía entonces al público que se pusiera chuba�
queros y llevara a cabo unos procedimientos de emergencia 
para sobrevivir hasta que el teatro pudiera ser evacuado. 
Mientras que la simulada tempestad se desencadenaba den
tro y alrededor del teatro con apagones, cortes de luz, true
nos, «backcloths collapsing, scuffles in the aisles and, in the 
best touch of the evening, a befrocked figure seen clinging 
on to the dress-circle rail while suspended over the stalls» 
(telones colapsándose, peleas en los pasillos, y en el mejor 
toque de la noche, una figura en frac agarrándose a la baran
dilla del principal mientras permanecía suspendido sobre el 
patio de butacas), 14 el público se dividía en grupos para po
der implementar una serie de actividades organizadas para 
levantar la moral. Todos estos acontecimientos tenían lugar 
en los interiores del teatro, un espacio habitualmente inac
cesible para el público. Al final de la noche, un gran subma
rino amarillo se balanceaba desde el techo como parte de la 
operación de rescate. Según iba saliendo el público al ritmo 

13. SAUMELL, Merce (1996). «Performance groups in Catalonia».
En: Contemporary Catalan Theatre: An Introduction, David George y John 
Londres, ed. Sheffield: The Anglo Catalan Society. Pág. 125. 

14. BILLINGTON, Michael. TheGuardian, 15-VIl-1987, pág. 28.
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del « Yellow Submarine» de Los Beatles, encontraban unas 
máquinas de viento que conjuraban la tempestad. La tem
pestad era una reconstrucción irreverente de las conven
ciones sobre la representación que gobiernan la produc<rión 
shakesperiana. Se trataba de una apuesta por lo espec.(fico 
alejándose de lo corriente, abarcando el acomodo que man
tienen agendas ideológicas particulares, diluyendo el sabor 
distintivo a favor de una herencia industrial «de talla úni
ca». Se trataba también de exponer esa visita teatral que se 
alimenta de una audiencia en busca de seguridad en el ano
nimato oscuro de su asiento. Al resituar el marco del teatro, 
el público claramente se convierte en la base sobre la que se 
desenvuelve la acción. Puede que hayan asistido al teatro 
como voyeurs, pero al dar la vuelta a las reglas teatrales habi
tuales se asegura que sean ellos quienes participan en la cre
ación del evento teatral. 

Muchos de los montajes posteriores de la compañía han 
implicado sentar al público para ver un espectáculo o even
to en particular -una revista de variedades en Cómeme el coco, 
negro (1989), una película en Cegada de amor (1995), una ins
talación en Equipatge per al 2000 (1999), una ópera en Una 
nit d'Ópera (2001), un programa de televisión en Mamá quie
ro ser famoso (2004)- que se ve interrumpido mutando en un 
drama fuera del escenario o, como en el caso de Equipatge per 
al 2000, en un espectáculo teatral.15 En todos estos espectá
culos las técnicas metateatrales permiten introducir al pú
blico en el mundo de detrás de los bastidores donde las con
venciones se pueden diseccionar más eficazmente. En Cómeme 
la dinámica del vaudeville y sus problemáticas asociaciones 
con raza y género se ligaron firmemente al legado colonial 
español. En Cubana Marathon Dancing un maratón de baile 
de 24 horas se acortó por una explosión gigantesca que con
virtió el más allá en una vulgar extravagancia musical y en 

15. También se discute en referencia a los montajes hasta Cegada de
amor en: SAGARRA, Joan de (1994). «Teatro. Cegada de amor. Un híbri
do agradecidísimo». El País, 31-1-1994, pág. 34. 
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una parodia de las emisiones televisivas evangelistas. En 
Cegada de amor el juego entre el teatro y el cine permitió la 
reconstrucción de iconos particulares de identidad étnica, 
articulando el peligro de propagar el mito como verdad. En 
Una nit d'Opera, la mono-narrativa de un artefacto del siglo 
XIX, Aída, se reemplazó por una plétora de micro-narrativas 
donde la participación del público moldeaba la forma que 
tomaba la pieza, proveyendo un oportuno recordatorio para 
nuestra era tecnológica de lo impredecible y efímero que es 
una representación. Se jugaba en todas estos espectáculos, 
con las ansiedades contemporáneas surgidas alrededor del 
papel del teatro en una cultura dominada por los medios de 
comunicación, al confrontar al público de manera jugue
tona con la confusión de unos límites anteriormente deli
mitados. El teatro se sacaba más allá de los parámetros de 
muestra hacia unas situaciones cuidadosamente orquestadas 
donde la curiosidad del espectador chocaba con la chistera 
mágica de la compañía. 

En una época en la que los actores son además famosos, 
cuando al actor se le asocia cada vez más frecuentemente con 
un papel, La Cubana ha enfatizado la importancia del con
junto, donde los actores hacen una serie de papeles sobrepa
sando divisiones de género y edad. Mientras que en los pro
gramas de mano tradicionales se suelen incluir biografías 
de los actores, La Cubana expone los papeles interpretados 
con la misma atención. De hecho, en toda la obra de La Cu
bana la persona del actor mismo nunca figura, así pues el 
programa sirve para reforzar lo meta-teatral de la pieza 
incluyendo las biografías ficticias de los personajes antes 
que las de los actores, lo cual enfatiza la creencia de Milán en 
la compañía motivada por el personaje y no por el actor. Y, 
aún más, mientras que Milán ha estado funcionando como 
director artístico de facto de la compañía, los espectáculos 
surgen de formas de creación colectiva que rompen las jerar
quías tradicionales que todavía prevalecen en mucho teatro 
textual. Al escenificar «lo invisible», la labor de crear una 
representación y exponer lo oculto, las condiciones materia-
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les en las que trabajan los creadores teatrales, La Cubana ha 
diseccionado el supuesto glamour y fama de la vida en carre
tera. En Cómeme el coco, negro, por ejemplo, se presentaba a la 
compañía de revista como una institución donde las seijoras 
de vestuario revelaban cómo montaban los trajes, justifican
do la difusión de plumas amarillas -color supersticioso den
tro del mundo de teatro catalán- en términos de reducción 
de coste. 16 El individualismo rampante de la época contem
poránea que ha constituido el objeto de su último espectá
culo, Mamá quiero ser famoso, se criticaba en Cómeme al mos
trar cómo el cuerpo teatral era más eficaz cuando trabajaba en 
equipo, un equipo que invita al público a tomar parte com
partiendo alimentos, doblando cortinas o poniéndose plu
mas. Se trataba éste de un musical entre bastidores donde el 
énfasis estaba en que la comunidad se agrupara, aunque aquí 
no era para escenificar una función sino para desmantelarla, 
deconstruyendo el artificio del teatro al desarmar el escena
rio con la complicidad del público. 

En nuestra era global de comida rápida y gratificación 
instantánea, donde la rapidez es suprema y el tiempo es la 
mercancía más valorada entre todas, La Cubana da prioridad 
al proceso, utilizando dilatados períodos de gestación y en
sayo con los actores, compositores y diseñadores, que, a me
nudo, obligan a posponer el estreno hasta que el producto 
tenga una estructura lo bastante maleable como para aco
modar los cambios culturales que una programación de gira 
extendida necesitará, y sea lo bastante firme como para per
mitir lo impredecible que tiene la respuesta de las audien
cias.17 Mientras que es posible cuestionar el hecho de que 
dentro de este tipo de estructuras la participación puede no 
ser más que un gesto simbólico hacia la auto-determina-

16. También se utiliza de forma provocativa en Cegada de amor sien
do el color del vestido de Estrellita Verdiales. 

17. En el caso de Una nit d'Opera, por ejemplo, la pieza se ensayó
durante nueve meses desde septiembre de 2000, y no se empezó a tra
bajar en el diseño del escenario, vestuario y la dramaturgia hasta media
dos de 1999. 
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ción, 18 es precisamente esa naturaleza desconocida e impre
visible de compromiso por parte de una audiencia la que
provee el motor del espectáculo. Además La Cubana ha
explotado consistentemente «mixed and contradictory de
mands for voyeuristic distanciation and exhibitionistic par
ticipation» 19 (las demandas variadas y contradictorias del
público hacia un distanciamiento voyerístico y una partici
pación exhibicionista). Para Milán el teatro no debería con
sistir nunca en repetir constantemente un espectáculo en
particular, sino que debería involucrar un riesgo cotidiano;
«es aventura más que otra cosa».20 Desde luego la compañía
ha dependido siempre de la confabulación de una audiencia
comprometida y, en su empeño por cuestionar marcos cul
turales, con los que leemos el teatro, La Cubana ha estable
cido interacciones más maleables entre espectador y actor.
Al emerger durante los primeros años de democracia en
España, sus prácticas participativas han ayudado a promo
cionar una visión de la cultura que infunde el mantenerse
implicado (en vez de observar de forma distante) y el provo
car (en vez de complacer), subrayando la teatralidad del tea
tro y su potencial para responder a los debates sociales y
políticos de la época.

Es más, considerando el trabajo de la compañía durante
la década pasada, llaman la atención las formas en las que
ésta ha intervenido en los debates socio-políticos de la épo
ca. Cubana Marathon Dancing, concebida para el Festival
de les Arts de la Olimpiada Cultural de 1992 en el Mercar
de les Flors, usó el concurso de baile protagonizado por una
multinacional americana, que buscaba hincar sus colmillos
en Cataluña durante la euforia del 92, para advertir de los

18. Sobre la participación del público y autodeterminación véase
KERSHAW. The politics o/ performance. Pág. 237 

19. SMITH, Paul Julian (2000). The moderns: time, space and subjecti
vity in contemporary Spanish culture. Oxford: Oxford University Press. 
Pág. 63. 

20. Cit. en GARCÍA-GARZÓN,Juan Ignacio . «Amor a La Cubana».
ABC, 24-1-1994, suplemento ABC del ocio, pág.5. 
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peligros que conlleva abrazar una sintética cultura global
donde se sacrifican, se prostituyen o se reinterpretan las tra
diciones locales para encajar en las demandas de un gran
ente organizativo. Las «interpretaciones» de los cantante�
regionales -Miguelito de Altequera, Manolita de Córdoba,
Luisita González del Moral- cuestionaban las maneras eii
las que la «representación» de España se mantenía unida a
tópicos anticuados de señoritas apasionadas y machos bala
distas latinos, en un año en el que tanto la nación catalana
como el estado español estaban prominentemente en el pun
to de mira dentro del escenario internacional a través de las
Olimpiadas, el programa de Madrid capital europea de la
cultura y la Expo de Sevilla. El ruedo donde tuvo lugar el
baile maratoniano, compartía características con el panópti
co de Michel Foucault, funcionando como escenario de ob
servación vigilante, donde todos los participantes estaban
sujetos a la mirada atenta de la opaca multinacional.

Cegada de amor cuestionó los mitos políticos de identi
dad durante el alza del fenómeno Almodóvar, cuando los
productos del excéntrico cineasta manchego estaban redefi
niendo las nociones de España alrededor del globo. Las refe
rencias ínter-textuales a películas españolas populistas de
los años sesenta, incluyendo Rocío de la Mancha (1962), La
Reina de Chantecler (1962) y Las cuatro bodas de Marisol (1967),
que dieron nacimiento a niñas prodigio como Rocío Durcal,
Ana Mariscal y Marisol, exponiendo la iconografía fraudu
lenta de una utopía, en el que el mundo era todo canción y
todo baile, promocionada por un régimen cuyo interés era el
de cultivar un comercio turista en alza. El simbolismo de la
estrella infantil, que se mantenía para siempre joven a través
de medios dudosos, fue una denuncia para una ideología que
temía las consecuencias de permitir que los niños madura
ran hasta convertirse en adultos. El imperativo consumista
penetraba también Equipatge per al 2000, escenificado en el
CCCB en el 2000. Aquí guías extravagantemente vestidos,
a la vez indicando y parodiando la estandarización que mar
ca la industria del ocio, con su énfasis en el logotipo y en
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emblemas reconocibles, nos recuerdan, desafiantes, la natu
raleza artificial de una cultura de la industria consumista, 
donde la identidad corporativa absorbe las aspiraciones 
individuales. La variedad de artilugios, invenciones y arte
factos que se manifiestan en el espectáculo señalan hacia la 
cultural materialista en la época contemporánea, un mate
rialismo que se manifiesta a través de los muchos objetos 
que acompañan al público en su viaje a través del laberinto 
de habitaciones del CCCB. La complicidad de la televisión 
al promocionar una cultura de acomodo y consumismo, que 
da el enfoque a su nueva pieza, Mamá quiero ser famoso, tenía 
su génesis aquí, como conducto de publicidad que servía 
para proveer modos subrepticios para que los personajes 
adoctrinaran sus persuasivos modelos. Los numerosos esce
narios que testimoniaban nuestra obsesión con artilugios 
que evocan la ilusión de controlar el tiempo, el enfoque, a 
través del enorme parking de un obre el voyerismo y su papel 
en elaborar una debilitante cultura de consumo material, 
sirvió, en la cúspide del nuevo milenio, para cuestionar los 
logros del siglo pasado y señalar el potencial que tiene el 
teatro para ofrecer un espacio al compromiso y al activismo. 

En Mamá quiero ser famoso la cultura devota al famoseo se 
cuestiona a través de un programa de televisión, que permi
te a aquellos que quieran prostituirse mediante la exposi
ción televisiva el llevar a cabo una serie de tareas vejatorias 
en nombre de la fama. La «televisión-realidad», ese proceso 
que supuestamente democratiza el concepto de celebridad, 
dando a cada persona sus cinco minutos de fama, se decons
truye aquí para constituir el espectáculo más airado de la 
compañía. El contexto es un programa televisivo británico 
que propone dar la oportunidad de ser famoso al público en 
general. El presentador, J immy Taylor, y su corte de atracti
vas asistentes21 traen al escenario a aquellos que ya han 
adquirido la fama y están desesperados por mantenerla, y a 

21. La mayoria son mujeres, por supuesto, con algun hombre camp

o afeminado.

340 

aquellos que la dese�n a todo �oste, convencid?s de la �de�, 
articulada por la mu¡er que ba¡a desde la galena del pnno
pal porque quiere conseguir llegar al_ escenario,_ �e «cojeré 
especialidad cuando sea famosa». Amigos y familias ha�lan 
a la cámara -pero no entre sí- y compiten para hacerlo me
jor que el vecino con la esperanza de que la cámara les eiífo
que a ellos. Los diferentes esbozos tea�rales que co�ponen 
Mamá quiero ser famoso nos hacen cuest10nar la capaodad de 
ese ojo gris llamado televisión de secuestrar nuestro salón y 
controlar nuestras vidas. El espectáculo es una prueba de 
que la televisión funciona como terapia, en una époc� confe
sionaria en la que tenemos que ver mucha «porquena» para 
elevar nuestro sentido de autoestima. El control remoto del 
aparato se presenta aquí como un miembro proscénico. �a 
familia Gutiérrez como ganadores del concurso Famosos para
siempre22 aparecen en el escenario encorvados po_r el_ peso de
los aparatos de televisión que llevan en brazos, mdifere':�es 
al destino de la abuela, el miembro mayor de la familia, 
quien se tambalea por el peso del aparato, concediendo con 
fatiga «somos monstruos televisivos». 

El título del espectáculo proviene de Mamá quiero ser
artista de Concha Velasco, espectáculo en el que su madre le 
dice sin rodeos que no es una carrera aceptable. Para Milán, 
la diferencia radica en el hecho de que en Mamá quiero ser
famoso la madre también anhela la fama que busca!ª hija.23 

A Amparito, la niña prodigio que es capaz de recitar todo 
tipo de información sobre las joyas de las_ coronas d� las 
familias reales europeas , extraída de las revistas de cotilleo 
que dominan los quioscos españoles, sus pa�res le hacen 
interpretar en directo desde la cama del Hospital de la Paz 
en Madrid donde se recupera de apendicitis. Nada es sagra-

22. El título del concurso recuerda obviamente la canción de las
Olimpiadas de Andrew Lloyd Webber «Amigos para siempre». 

23. GuTIÉRREZ, José María. ,<Jordi Milán i Milán, director de:ª
Cubana, "La risa fácil idiotiza"». El Diario Montañés, 29-VI-2004, pag.
61. 
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do, la búsqueda de la fama y la celebridad ve cómo monjas 
se transforman en rockeras, adaptando al catecismo a los rit
mos de la música pop; cómo prostitutas desean ser tertulia
nas manteniendo el tipo en una tertulia donde desperdigan 
consejos a aquellos que quieran oírlos; y cómo un ventrílo
cuo paralítico es obligado a llevar a cabo su rutina musical 
sin silla de ruedas para aumentar el índice de televidentes. 
Antonia la churrera, velada caricatura de una de las reinas 
del cotilleo, Antonia dell'Ate, comparte su historia de la 
pobreza a la riqueza esclavizada a la cámara, apareciendo en 
el programa de los años stenta Un, dos, tres, saludando manía
ticamente a la cámara mientras mostraba sus respetos a 
Franco de cuerpo presente, rompiendo pantallas de televi
sión en tiendas de electrodomésticos porque no retransmi
tían su imagen, y a intervalos corriendo escaleras abajo al 
interfono de su piso cuando sufre de mono por falta de expo
sición. Mientras que los espectáculos de La Cubana celebran 
la diferencia, aquí la televisión se muestra queriendo quitar 
de la pantalla a aquellos miembros del público que «quedan 
mal» o que no encajan dentro de las normas de lo que es 
tele génico. 

La escenografía de Mamá quiero ser famoso provee un espa
cio teatral donde la vigilancia prevalece. Dominada por una 
gigantesca escalera por la que descienden aquellos en busca 
de la fama, y tres pantallas gigantes que repiten la acción del 
escenario, las actividades en el patio de butacas y las entre
vistas que se conducen con miembros del público en Madrid 
que comentan sobre la cultura de la celebridad, éste es un 
espacio en el que se proyecta la mediatización de la vida y el 
fetichismo de lo inmediato establecido por la televisión. Las 
pantallas muestran anuncios de productos para la limpieza y 
bolsas de té, todo ello empaquetado para nuestra capacidad 
de concentración limitada a las informaciones sensacionalis
tas y a la MTV. La yuxtaposición con un programa sobre la 
selva amazónica sirve para descontextualizar lo político en 
formas que indican cómo se monta la televisión, personifi
cado en la cobertura omnipresente de la CNN y su preten-
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sión de objetividad, lo que, en palabras del director ameri
cano Peter Sellars, ha «erased the emotional power of the 
events in our own lives»24 (erradicado el poder emocional de 
los acontecimientos de nuestras vidas). Y así pasamos de una 
noticia a otra, de un anuncio al seguimiento de un famoso 

1
9 

a la noticia de que hubo 300.000 muertos causados por el 
Tsunami, sin medir el peso de sus significados. La televisión 
lo pone todo en el dominio público, y aunque esto pueda dar 
la impresión de trauma compartido, tal y como observa el 
áspero ventrílocuo Sebastián L'Amour, «vende el montaje» 
-no se trata de lo que vendes sino de cómo lo vendes.25 

Mamá quiero ser famoso también subraya de manera signi� 
ficativa la fascinación de los programas de televisión por la 
«autenticidad» y el «directo», poniendo de manifiesto lo 
tenue de la línea que existe entre el artificio y lo real: «a fixa
tion on categories of duration and physical space, and a pro
vocation to individual experience and participation»26 (una 
concentración en las categorías de duración y espacio físico, 
y una provocación a la experiencia individual y a la partici
pación). La sensación deleitosa que producen progra�as
tales como Gran Hermano, Operación Triunfo, La Academia, 
La Granja, Crónicas Marcianas y TNT de Telecinco y los 
programas del corazón que han invadido la programación 
de las horas punta como los de Telecinco: A tu lado, Salsa 

24. SELLARS, Peter (2002). «The question of culture». En: Theatre
in crisis?: performance manifestos for a new century, Maria M. Delgado Y 
Caridad Svich, ed. Manchester: Manchester University Press, pág. 128. 

25. Elegir a un ventrílocuo para pronunciar estas palabras no es
casual, ya que los ventrílocuos son ilusionistas, embaucadores que pros
peraron en el vodevil del siglo XIX a través de su promoción de la i�co
nexión entre lo que un público cree ver y lo que oye. Puede que exista 
un comentario oblicuo en Mamá quiero ser famoso sobre la unión entre la 
llegada de la modernidad (encarnada por los avances del cine y de la 
televisión) y la caída del ventrílocuo. 

26. LAVENDER, Andy (2004). «Pleasure, performance and the Big
Brother experience». Contemporary Theatre Review, vol. 14, núm 2 (fe
brero), pág. 15. 
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Rosa, Aquí hay tomate, Ana Rosa; Gente, de TVE 1, y ¿ Dónde
estás corazón?, de Antena 3, dependen de la emoción de lo 
directo para construir su exitosa fórmula. Esta es la televi
sión que adopta la presencia de la teatralidad, con unos tele
videntes que se nutren observando un espacio diseñado para 
cobijar «la representación en directo» sea de los habitantes 
de un espacio geográficamente cerrado o de famosos contan
do relatos confesionales y ficticios del trauma de una existen
cia vivida en los focos y al alcance permanente de la lente de 
la cámara. La televisión-realidad promete autenticidad, la 
atracción de «personajes reales» a su ambiente diario, pero lo 
que realmente entrega es la representación de un personaje 
donde «lived experience becomes our most immediate com
modity» (la experiencia vivida se convierte en nuestro pro
ducto más inmediato). La telebasura «turns experience into 
performance, and performanée into experience. It is a stri
king product of (late-) late capitalism, in its commodica
tion of experience for an audience used to small and swift 
gratifications»

27 (convierte la experiencia en representación, 
y la representación en experiencia. Es un producto impac
tante del capitalismo tardío, en su prefabricación de la expe
riencia para un audiencia acostumbrada a la gratificación 
rápida y pequeña). Mamá quiero ser famoso satiriza a la vez 
una cultura televisiva que promete la participación basada 
en la degradación y la explotación -la cual se ha convertido 
en la herramienta para conseguir índices de televidentes que 
fuerzan a que la acordeonista María Pilar y su hijo actúen 
desnudos en uno de los momentos más incómodos de la 
obra, y que la niña prodigio Amparito se vea obligada a can
tar «Andares de reina» desde su cama en el hospital, obliga
da por sus ambiciosos padres. Mientras ella chilla desde la 
cama quebrando sus puntos, su madre se pone el vestido de 
faralaes de Amparito y se arrodilla para llevar a cabo unplay
back reproduciendo los gestos interpretativos de la niña. 

27. Ibídem, pág. 23.
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Mamá quiero ser famoso también expone la supuesta au
tenticidad de la televisión-realidad, al dejar claro cómo se 
manipula al público con carteles que les indican cuándo 
«insultar» y «gritar» en momentos específicos. El presen¡ta
dor del espectáculo, Jimmy Taylor, alardea de estar «fa�i
cando fama» y Mamá quiero ser famoso indica de manera feha
ciente en que la prensa del corazón está implicada en esta 
cultura de posesión en serie, vendiendo cuatro millones de 
revistas a la semana con sus «reyes de la revista» en busca de 
revelaciones y estimulaciones cada vez más íntimas -para 
demostrar que todos podemos adquirir una marca en espe
cial de ropa Levis, llevar CKOne, y tener a Ana Obregónien 
nuestro salón. Tal y como dice J oan Vives en su número 
«Los reyes de la revista» cantado por cuatro ambiciosos pe
riodistas: «Cortamos;pegamos, / metemos, sacamos,/ deci
dimos e inventamos la realidad. »

Para J ordi Milán, «la televisión tiene mucho de teatro y, 
en cambio, nos ha hecho creer que todo lo que sale por tele
visión es verdad. Al teatro vamos a sabiendas de que todo es 
mentira, pero se dicen verdades» . 28 En una época en la que 
estrellas de la pantalla decoran las obras del West End lon
dinense y de Broadway en Nueva York, cuando la pantalla 
ubicuota se ha infiltrado en todos los rincones de nuestra 
existencia, mediando sobre lo que vemos y cómo lo hace
mos, y alimenta nuestros deseos voyerísticos por el anhelo 
del directo, Mamá quiero ser famoso demuestra cómo la televi
sión ha conseguido meternos a estas celebridades dentro de 
nuestros salones de estar, filtrando noticias y cotilleos hasta 
el punto que mantenemos la ilusión de que estos extraños 
son gente a quien nosotros conocemos bien. 

Mamá quiero ser famoso juguetea con los tropos familiares, 
que todos aquellos seguidores de La Cubana reconocerán: el 

28. Cit. en LÓPEZ REINAS, Javier. «Jordi Milán, director de La
Cubana. "La televisión es portadora del virus vanitas incontrolada"». 
ABC, 3-II-2005, suplemento El Cultural, pág. 58. 
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guiño al pasado reciente -el espectáculo tiene un sabor dis
tintivo a Eurovisión 1970 en las coloridas solapas, las glo
riosas patas de elefante, los blancos y luminosos pantalones 
ajustados que pueblan su vestuario-; las ingeniosas imita
ciones de números musicales de J oan Vives que se inspiran 
en el pasodoble, el glam-rock de los años setenta, las sevilla
nas, el exhibicionismo de los grandes montajes de Broad
way; las plumas que habitualmente hacen su apariencia en 
los musicales entre bastidores de La Cubana; el coro de bai
larines masculinos esforzándose con alguna pequeña difi
cultad en levantar a sus acompañantes femeninas, las cua
les también sufren en cuanto a la fluidez de sus actuaciones 
las pelucas torcidas y las gafas de pasta gruesa que marcan a 
los actores. Significativamente, también continúa la explo
ración de la compañía sobre las diferencias lingüísticas y el 
poder cultural. Mientras que La Cubana frecuentemente pre
senta versiones bilingües de sus espectáculos, con una pro
minencia sobre las versiones en catalán de Cómeme y Cegada de 
amor para la gira de Cataluña y adaptaciones en castellano 
para la gira nacional e internacional, la dinámica multilin
güe ha penetrado a menudo el marco narrativo de su obra. 
En La Tempestad el uso de la agarrotada traducción de José 
María Valverde, resaltaba de forma indirecta la desigual tra
yectoria que ha sufrido Shakespeare en Cataluña, donde, en 
el pasado franquista no tan distante, la actividad teatral fue 
controlada y restringida, por la censura lingüística; y donde 
el camuflaje y la parodia se convirtieron en poderosas armas 
de la agenda étnica nacional. En Cegada de amor, las protes
tas desde el patio de butacas de Paquito -interpretado por 
un miembro de La Cubana- se dejaban oír mientras el pro
ductor Andreu Mar¡;al se dirigía al público en catalán o 
en el consiguiente diálogo de la película en catalán. Dichas 
protestas eran respondidas de forma desafiante por Mar¡;al 
aludiendo al hecho de que España era ahora un estado com
puesto por diferentes naciones. No sólo han sido los puristas 
castellanohablantes los satirizados por la compañía. A pesar 
de que Equipatge per al 2000 se representó ostensiblemente 
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en catalán, se negoció un eje catalán-castellano en la estrate
gia de guardias de seguridad cuyos acentos andaluces y dia
logo en castellano les colocaba dentro de una estructura de 
clase particular, la de inmigrantes ahora residentes en Cata
luña. Su posición como forasteros culturales alud� al wsi
ble significado de un signo de interrogación iluminado, y se 
veía reforzada por su exclusión social en un espectáculo don
de el catalán se presentaba como la lengua oficial, pero los 
actores que estaban situados entre los espectadores cambia
ban sin esfuerzo del catalán al castellano, y viceversa, depen
diendo del idioma que usasen los miembros del público. 

Puede que la razón por la que su trabajo sea más textual 
que el de La Fura o de Els Comediants sea este énfasis en la 
comunicación verbal y en la interacción, y por tanto que és�e 
se perciba como viajero menos eficaz fuera del mercado cata
lán o castellanohablante. El imaginario y el vocabulario 
visual de La Fura y Els Comediants ha confundido a críticos 
internacionales, quienes carecen del código necesario para 
leer las referencias culturales específicas y, al mismo tiempo, 
al desplazarlos dentro de la tradición modernista o surrea
lista del arte visual, les han clasificado como un otro exótico 
-«we have to expect someching a little bit different from
the country that brought us Gaudí, Dalí and Miró».29 (te
nemos que esperar siempre algo un poco diferente del país
que nos dio Gaudí, Dalí y Miró). El verbo humorístico de La
Cubana ha resultado estar menos diseñado para la traduc
ción y más complejo de clasificar. La primera visita de La
Cubana al mundo de habla inglesa con La Tempestad en 1987
terminó con el cierre del espectáculo en Sadler's Wells des-

29. Comentario hecho por un presentador de la BBC respondiendo
a la presentación de La Fura durante la ceremonia de apertura de los J ue
gos Olímpicos. Véase MORAGAS, Miguel de y RIVERNURGH, Nancy K. 
(1995). «Television and Olympic Ceremonies». Ponencia presentada en 
el I Simposium Internacional de Ceremonias Olímpicas, Barcelona
Lausana, 13-18 noviembre, citado en SAUMELL. «Teatre contemporani 
de dramatúrgia visual a Catalunya (1960-1992)», pág. 315. 
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pués de la primera noche, debido a problemas con el Ayun
tamiento de Islington, tras quejas por parte de residentes de 
que el público salía en tropel al final del espectáculo. Mien
tras que esto servía, en un primer nivel, para equiparar a La 
Cubana con La Fura y Els Comediants, quienes han tenido 
dificultades similares con la burocracia británica cuando se 
ha tratado de implementar cuidadosamente las restricciones 
de seguridad, también sirvió para convencer a Milán de que 
las especificaciones concretas de cada audiencia debían con
siderarse en las giras internacionales. La presentación de 
Cegada en el Festival de Edimburgo de 1997 implicó un tra
bajo significativo de adaptación de segmentos del diálogo al 
inglés, y fue enmarcado dentro de una exposición antes del 
espectáculo que ayudaba a su contextualización, la cual in
cluía fragmentos del programa y un mapa detallado de refe
rencias que se resistían a las etiquetas dadas por el circuito 
de festivales como «retreat into discussions of theatrical 
form and technique» (retiro dentro de discusiones sobre for
ma y técnica teatral) o de forma simplista «national repre
sentation»30 (representación nacional). 

Este año, Jordi Milán ha hecho una reconversión de 
Cómeme et coco, negro en Nuts CocoNuts que abrirá el Festival 
de Edimburgo, reconfigurando el Teatro Cubano de Revis
tas en la Compañía Teatral de Variedades de Gibraltar. El 
espectáculo, en inglés, comentará intertextualmente sobre 
Cómeme, y al mismo tiempo reconocerá la necesidad de pre
sentar un espectáculo que maneje referencias culturales que 
puedan ser descodificadas por un público predominante
mente de habla inglesa (aunque el inglés para muchos de 
ellos sea su segunda lengua). Incluso se ha reconocido que de 
gira por la Península Ibérica existe la necesidad de adaptar
se al contexto de la geografía particular de una audiencia 
con espectáculos que manejen referencias a comunidades y 
preocupaciones locales. En el Mamá quiero ser famoso, que yo 

30. KNOWLES. Reading the material theatre, pág. 182.
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vi en el Teatro Gran Vía de Madrid, se hacían referencias al 
Real Madrid, a la candidatura olímpica, a un mapa aéreo de 
la ciudad, a los placeres gastronómicos y a lugares de refe
rencia locales. 

En la época del museo teatral dond; se construyen echfi
cios que hacen insignificantes los objetos que en ellos se 
albergan -como es el caso del Guggenheim de Frank Gehry 
y la Ciutat de les Arts i les Ciencies de Santiago Calatrava 
donde la fachada es primordial-, La Cubana se erige como 
ejemplo vivo de la tradición nómada, vagabundos de la com
media dett'arte y de la tradición de Moliere. Sus actores se 
sitúan frecuentemente entre el público, funcionando como 
una audiencia que comenta sobre la acción: son a la vez uno 
de nosotros pero se destacan por su extrañeza, su vestimen
ta multicolor, sus pelucas mal hechas y sus gafas exageradas. 
Al resistir asociarse a un espacio de representación perma
nente, y sin embargo dejar que las necesidades del espectá
culo determinen el lugar de representación, han buscado 
espacios, dentro de la corriente convencional (como es el 
caso del Gran Vía en Madrid donde Mamá quiero ser famoso 
ha estado en cartelera hasta mayo) y alternativos (como en el 
renovado Mercat de les Flors de Barcelona, donde se vieron 
tanto Cómeme et coco, negro como Cubana Marathon Dancing), 
a la vez tradicionales (como en el Teatro Lope de Vega de Ma
drid donde se vio Cegada) y reapropiados (como es el caso del 
Centro de conferencias de Edimburgo donde presentaron 
Cegada de amor durante el festival de 1997), y comentados en 
asociaciones pasadas (como con la mutación del Tívoli de 
teatro a cine y vuelta a teatro en Cegada de amor). La Cubana 
nos recuerda constantemente las resonancias espectrales en 
las vidas pasadas de los espacios. Su preferencia por ubicacio
nes liminales, en las fronteras de las actividades oficiales31 

31. Curiosamente, también se podría decir de sus oficinas, que
están ubicadas en un polígono industrial de L'Hospitalet del Llobregat 
pero que estuvieron, durante muchos años, en el Carrer del Carme. 
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-las calles, los mercados, el metro, el Mercat de les Flors- ha
sido crucial para nuestro entendimiento de los códigos ide
ológicos del f:_Spacio. Quizás no sea sorprendente que tanto
en Una nit d'Opera como Mamá quiero ser famoso los persona
jes descienden de las últimas filas del paraíso exigiendo
tomar parte en la acción que se realiza en el escenario o en el
patio de butacas.

En una cultura consumista que ensalza la celebridad, 
donde los teatros se convierten en restaurantes (como es el 
caso del Malic en Barcelona y el Beatriz en Madrid) y, fre
cuentemente, sirven como centros comerciales y bares, y 
donde las inauguraciones de tiendas se montan como even
tos que utilizan presencia de famosos y todo el mundo desea 
sus cinco minutos de fama, La Cubana nos recuerda que el 
teatro es más que un local, es un medio de representación a 
través del cual se celebra la emoción de la teatralidad en una 
época en la cual el teatro es demasiado a menudo un ritual 
de aburrimiento sostenido. Mientras que, en los últimos 15 
años, una narrativa puede haber guiado muchas de sus obras 
(Cómeme el coco, negro, Cegada de amor, Una nit d'Ópera, Mamá 
quiero ser famoso), ésta rota por los apartes, los números musi
cales, las interrupciones y la amenaza inminente de que las 
cosas puedan salir mal -y que posiblemente la representa
ción no podrá continuar- lo cual revela tanto la fortaleza 
como la fragilidad del teatro. Este es un teatro con una infu
sión del espíritu del cabaret, de la revista, de lo burlesco y 
del carnaval al que el público se enfrenta y a la cual se guía a 
través de un viaje tanto teatral como político. Existe la posi
bilidad de un desastre inminente y es esta sensación de pe
ligro en ciernes la que tan frecuentemente presta energía a 
la obra. ¿Quién puede olvidar los placeres de la acción de 
Cegada que evoluciona simultáneamente en el teatro donde 
se retransmita le película y el estudio donde se graba la pelí
cula con los consiguientes golpes de teatro? Los actores que 
saltan a través de la pantalla para compartir confidencias con 
el público son quizás la metáfora más brillante de la compa
ñía, una fractura espectacular y juguetona tanto de los mar-
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cos cinemáticos y teatrales como de la relación representati
va a los marcos habituales del teatro, desestabilizando «the 
relation between the authenticating presence (the live,,,voice 
and body) and alienating absence (the technically mediated 
image)»32 (la relación entre la presencia que da autenticidad 
[la voz y el cuerpo en vivo] y la ausencia alienante [la imagen 

1
' 

contemplada técnicamente]), cuyo fin «ni verdad ni men
tira» nos recuerda que permanece fundamentalmente incla
sificable. Mientras Mamá quiero ser famoso denuncia feroz
mente la cultura del «si no sales por la televisión no existes», 
su teatro ha conseguido resueltamente que el público tenga 
un papel que interpretar. 

Así que, La Cubana, en el año de vuestro 25 aniversario, 
hago un brindis en vuestro honor; feliz cumpleaños, gracias 
por el placer, por los engaños, por la creación escénica, por 
desmantelar las distinciones entre el arte culto y el popular, 
siguiendo la ópera en Una nit d'Ópera con la telebasura en 
Mamá quiero ser famoso; gracias por salir de los espacios con
tenidos del teatro para invadir estadios reclamados y las 
calles de la ciudad; por cuestionar nuestra pasividad a través 
de vuestras estrategias intervencionistas y por el artificio 
puro de lo que se representa ofreciéndonos algunas de las 
audiencias más eclécticas y diversas de las que he formado 
parte; por hurgar en lo que es y puede ser el teatro en vues
tras exploraciones de sus relaciones con el arte, la ópera, la 
televisión y el baile;33 por una dramaturgia donde la trans
gresión se aplica tanto a la forma como al contenido, sujeto 

32. SMITH. The moderns. Pág. 61.
33. Aunque los miembros originales de La Cubana en los años

ochenta y noventa ahora trabajan independientemente, su influencia es 
visible en el panorama cultural de Cataluña. Por ejemplo, Ventura 
Pons en Amor idiota (2004) echó mano de la elasticidad de personaje de 
dibujos animados de Santi Millán, mientras que el vivaz debut directo
rial de José Carbacho, Tapas, realizado en asociación con Juan Cruz, uti
lizó un reparto conjunto en su mirada agridulce a un grupo de vecinos 
de L'Hospitalet. 
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y objeto; por rechazar la cultura de la celebridad e indicar 
cómo podemos participar todos en la actividad coral de don
de emergió el primer teatro; por abandonar al protagonista 
único a favor del trabajo en equipo; por ofrecer un espacio 
para la excentricidad y la comunidad en una época donde el 
individuo es rey; por poner en escena formas humanas que 
van más allá del ágil cuerpo perfecto que domina el arte en 
representación o en el teatro musical, y por celebrar el es
fuerzo y el trabajo en que consiste hacer teatro. 
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El mima Catalunya: una escola propia? 
Barcelona, 1960-1985 

Merce Saumell 

I nstitut del Teatre 

Donada l' extensió del tema, cal dir, primer, que centrarem 
aquesta comunicació en el període 1960-1985 i, princi
palment, a la ciutat de Barcelona, l'única que en aquells mo
ments gaudia d'una programació estable. 

M'agradaria, a més, avanc;ar la nostra idea principal que 
la contemporane"itat escenica a Catalunya va consolidar-se, 
en gran mesura, més a través del cos que de la paraula, més 
per mitja de l'acció escenica que del text drama.tic. Pot sem
blar una hipotesi agosarada pero cree que, a mesura que 
guanyem en perspectiva historica, el teatre gestual catala 
adquirira més importancia per la seva gosadia formal i per 
haver estat una font de renovació de primer ordre per als 
nostres escenaris. Sovint, pero, aquest tipus de teatre ha 
quedat al marge del teatre oficial (molt fonamentat en el 
verb) i tampoc ha gaudi t de la benedicció academica. 1 

El primer .pas el va aportar el mot mim, un mot entes en 
el seu doble vessant com a genere escenic i com a disciplina 
corporal, com un llenguatge gestual codificat que esdvevé 
eina actoral. En aquest darrer sentit, podria aplicar-se a de-

1. Sortosament, hi ha excepcions. Un exemple seria el reconegut
investigador, crític, editor i catedra.tic de Filologia Catalana de la Uni
versitat de Barcelona J oaguim Molas. En una entrevista apareguda a La 
Vanguardia fa grans elogis del teatre de dramatúrgia no textual amb fra
ses com: «La Fura deis Baus y Comediants son grupos excepcionales; el 
teatro catalán no ha estado tan bien en todo el siglo.» Josep M. Soria 
(La Vanguardia,l 7-lX-2000, pag. 49-50). 
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nominacions com reatre de gest o gestual, teatre corporal, 
teatre visual, teatre del moviment, etc. 

Certament, en la decada dels seixanta, el mim s'identifi
cava sovint amb una sola escola, la de Marcel Marceau,2 

basada en la imitació, molt estilitzada, de comportaments i 
objectes de la vida quotidiana. El discurs del mim, tal com 
diu el propi Marceau, potser l'actor silent més celebre d�l 
passat segle xx, radica en un principi �olt simple: f:r. né�
xer el visible d' allo invisible i, al mate1x temps, allo mv1-
sible mitjarn;ant el visible. El llenguatge economic i a;hora 
intens del mim encaixava en l'esperit d'aquells anys se1xan
ta, amb l'exaltació del cos, del nudisme, amb una cerra este
rica naif vinculada al moviment hippy, al minir:n�lisme � a 
1' anticonsumisme (incrementar després de la cns1 mundial 
del petroli). Pero veurem com després de 1970, el mim es 
diversifica i apareixen propostes d' estetiques surrealistes o 
abstractes, tot inventant gestos socials de bell nou, gestos no 
naturalistes que s' oposaven al teatre convencional. . Un altre tret distintiu del mim consisitia en aquella idea 
utopica segons la qual el llenguatge mímic era una expres
sió codificada pero universal, un llenguatge gestual que 
podia ser compartir per espectadors d'arreu, més enlla de les 
fronteres i dels seus respectius idiomes. Curiosament, veu
rem com aquesta quimera va trobar el seu vessant practic a 
Catalunya, ja que va ser el seu teatre gestual, derivar del 
mim, el que va donar-li una projecció internacional, espe
cialment entre 1970 i 1985. 

Amb 1' arribada d' aquestes tecniques corporals, els actors 
catalans van comern;ar a familiaritzar-se amb una nova ter
minologia aplicada al moviment: cadencia, ritme sincopar, 
tableaux, reiteració, figura ... terminologia moltes vegades 

2. Marcel Marceau (1923). Gran virtuós de la tecnica mímica, tre
balla una pantomima romantica, hereva del Pie�rot, amb la :ªr� blan
ca, i dolces melodies que pauten els seus mov1ments descnptms. El 
1947, Marceau crea el seu popular personatge Bip, una especie de sans

culotte modern. 
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emparentada amb la de la música o de la dansa. També la 
crítica, en termes generals favorable a aquest nou genere, 
s'adapta a aquest ti pus de vocabulari, a vegades per pur con
tagi, ja que sovint els grups de mim actuaven amb membres 
de La Nova Canc;ó, com en el cas d'Els Joglars a La Covmdel 
Drac, on compartien escenari amb Els Setze Jutges. Pero 
també era el cas de Gran Guinyol 0 oan Guasch, Marta Car
bonell, Lloren<; Prats, Angels Biscarri, Marc Rius i Joana 
Retuerta), futur Trup 69, que solien treballar al costat del 
cantautor mallorquí Guillem d'Efak. 

Recordem, per exemple, una crítica apareguda a El Correo
Catalán, signada per C., i apareguda el 3 de gener de 1968. 
Aquí observarem un lexic propi de NO-DO, del noticiari 
oficial. 

El recital de mimo fue interpretado por el grupo Gran Gui
nyol. El difícil arte de la mímica fue admirablemente conse
guido por estos jóvenes artistas. El primer número, en cola
boración con Guillem d'Efak con «Sa Can�ó de Son Coletes», 
resultó de un efecto muy armónico y de gran realce escénico, 
y fue premiado con una gran ovación [ ... ]. Gran Guinyol 
pronto se podrá admirar en locales de la ciudad Condal. Ellos 
y otros grupos de mimo, formados ya, y otros que segura
mente se formarán, serán los precursores de este arte que a no 
tardar llenará grandes salas de espectáculos. 

Recordem, a més, que la censura teatral franquista va 
perdurar fins al 1977, dos anys després de la mort del dicta
dor. I, en aquell temps, el mim consentia una més gran 
complicitat amb el públic a partir d'un nou argot farcit 
d'accions i moviments amb dobles i triples sentits. A ban
da, per tota una generació d'actors que no volia fer teatre en 
castella, o adaptar-se a un teatre catala convencional, el mim 
representa va de fet un camp d' experimentació escenica, una 
oportunitat d'atrevir-se amb noves estetiques i, com ja hem 
assenyalat, una ocasió per a eixamplar fronteres. Quan va 
celebrar-se la Primera Setmana de la Pantomima a Parets 
del Valles, organitzada per Els Joglars, del 9 al 14 de juliol 
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de 1968, Albert Boadella contestava d' aquesta manera quan 
li demanaven les conclusions d' aquesta experiencia: 

Potser la més interessant hagi estat la que fa referencia a allo 
de que parla.vero abans, la necessitat de dur el mim a tots els 
públics, trencant una barrera que ens separa de les masses 
populars [. . .]. Enguany la Setmana ha estat pensada de forma 
que tingui una continu:itat. Volem, pero, que cada any s'en
carregui un grup diferent de l' organització. Així la tasca 
esdevindra comunitaria. I és molt possible que en la propera 
edició de la Setmana fem venir personalitats del mim o bé 
companyies estrangeres que prenguin part en les converses, 
ens mostrin les seves tecniques i ens permetin de comparar
les i fins i tot d'assimilar-les. És important no tancar-se. En 
aquest cas, rancar-se significaría morir de consumpció. 

(Tele-Express, 26-VII-1968, pag. 13) 

Ben provat és que la renovació escenica contemporania, 
inclosos el mim i el teatre gestual, van entrar a Espanya a 
través de Catalunya. Com en altres ambits culturals, durant 
la darrera etapa del franquisme, París va esdevenir per a 
molts catalans del món escenic un model cultural i una ciu
tat on poder créixer professionalment. Justament, !'arribada 
del mim a casa nostra va associada a noms com els d' Anton 
Font, Albert Boadella i Albert Vidal, tots tres formats a la 
capital francesa. El desig d'internacionalitat era evident en 
aquell ai"llament tan propi de la societat franquista. 

ESCOLES 

El Teatre Viu (1956-1962) de Ricard Salvat, Miquel Porcer 
i Moix, Helena Estellés i Pepa Palau, constitufa una secció 
experimental de l' ADB (Agrupació Dramatica de Barcelo
na). Alla és on va comen�ar a practicar-se l' art del mim a 
Catalunya: temes proposats pel públic, dits a soggetto, pan
tomimes i mimodrames ... Pero la professionalització d'a
quest nou genere arribara a través d'Els J oglars, grup format 
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el 1962, també a parcir d'un sector de l'ADB. Ells encetaren 
a casa nostra aquest neo-cos escenic, entre la codificació de 
la mímica francesa, l'espontanei"tat, la comicitat mediterra
nia, el desig de transgressió, els toes escatologics ... 

El pioner, Anton Font, va marxar a estudiar a París amb 
Marceau el 1954, quan !'escena catalana estava segmentada 
de la resta d'Europa. En tornar, crea un personatge, en Mee, 
que adaptava els temes que Marceau havia realitzat per al 
seu Bip, com ara Mee domador o Mee pintor. També va crear 
Joglar, nom de voluntat popular, al qual afegira unas quan 
s'uneixi a Carlota Soldevila, actriu, i a un joveníssim Albert 
Boadella, format també a París amb el mim Pierre Sara
goussi, deixeble d'Étienne Décroux.3 Els unía la lluita anti
franquista, el referent cultural frances i el desig de creació 
d'un teatre innovador. 

Cal recordar, pero, altres mims presents a Catalunya 
en aquells anys: l'oblidat barceloní Antonio Malonda, el 
ja citar grup Gran Guinyol, el mestre xile Italo Riccardi 
(formar a Fran�a), l' argentí Julio César Castronuovo (formar 
a Fran�a) o l'andalús José Luís Gómez (formar a la Repú
blica Federal Alemanya). I si repasséssim les hemeroteques 
veuríem com !'arribada de grups de mim i de teatre gestual 
de fora va ser considerable, a través de les programacions 
del Teatro Candilejas, el Teatre Capsa, el Teatre Windsor, i 
el Teatre Romea (dins els Memorials Xavier Regas). És sor
prenent descobrir la vitalitat teatral barcelonina en aquest 
sentir en els anys seixanta, encara en ple franquisme, ja que 
parlem de noms tan destacats com Living Theatre, el Picco
lo de Mila i els seus espectacles de Commedia dell'Arte, la 
Companyia Wolfgang Mehring, Roy Harc, la mim argenti
na María Escudero (deixeble de Marceau), el Teatre de Pan
tomima de Wroclaw, el duo formar per Albert Vidal i l'an
glesa Cee Booth ... 

3. Étienne Décroux (1898-1991). Es considera Décroux com el
pare de la pedagogía contemporania del gest,,tot centrant l'art del mim 
en el valor abstracte del cos i despullant-lo de tot contingut figuratiu. 
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En aquest punt, també m'agradaria assenya,
la: co� el

mim va establir un model més liberal del cos, mes 1guahta
ri. Nois i noies, enfundats en els seus maillots negres, sovint 
feien els mateixos exercicis preparatoris d' equilibris, resis
tencies, etc., trencant així els clixés estereotipats de gestua
litat masculina-femenina del teatre més convencional. Re
cordem que, seguint les models europees, s'admiraven els 
cossos femenins filiformes, esvelts i prims, com el de la top
model britanica Twiggy, reflectits, per exemple, en la B_arc�
lona de la gauche divine en els estampats pop de la trmtena

Flash-Flash a prop del carrer Tuset, on encara poden con
templar-se. Més enlla de les anecdotes, Anton Fo?t as�e�ya
lava l' interes que van tenir les classes que la m1m Lilhane 
Grillan, de la Companyia Wolfgang Mehring, va proporcio
nar a Els J oglars durant la seva estada a Barcelona. Reco�d�
va com les noies de la companyia es queixaven de la disci
plina física d'altres mestres, tots homes, pero la Grillan,, . 1 4curiosament, va resultar ser encara mes me ement. 

Justament, en la frontera dels anys set�nta, és quan �l
teatre gestual catala adquireix una personahtat més defini
da. Després del Maig del 68, el mim descriptiu de Marceau, 
de cara blanca i maillots negres, o l'hermetisme formal de 
l' escola Décroux comencen a decaure. Els creadors s' encami
nen vers un teatre gestual, amb objectes reals, vestuari, cara

neta i fins i tot paraules ... Els J oglars, amb el seu es pectad e 
El ]oc (1970), esdevindra un dels grups pioners, a nivell 
internacional, d' aquesta línia trencadora. Així ho corrobo
ren les paraules del mestreJacques Lecoq,5 tan decisiu en la

formació d'actors gestuals catalans: «Després de 1968, el 
mim anomenat classic trontolla. Les companyies canvien i 

4. Paraules extretes d'una conversa amb Anton Font a El Timbal
(Barcelona, 23-V-2005). 

5. Jacques Lecoq (1921-1998). Pedagog del gest interessat en la
forma com el cos de l'actor s'integra en l'espai i en la manipulació d'ob
jectes. També s'interessa pels generes histories com la tragedia grega o 
la Commedia dell'Arte. 
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abandonen els clixés del mim per un teatre del gest i de la

imatge. Penso en ElsJoglars, grup espanyol que va presen
tar en el Festival Internacional de Mim de Frankfurt de 
1970 el fragment Adam i Eva. Aquesta data és important 
per a mi, ja que va ser el primer Festival en assumir públi
cament el canvi del mim, que va enterrar el model de mim 
"que cull flors". Nombrases varen ser les discussions que 
van tenir-hi lloc en un clima agitadament positiu.»6 Com
plementen aquestes paraules les d'Albert Boadella referint
se al mateix moment, Frankfurt 1970: «A Lecoq li agrada
va molt el nostre treball i la nostra desviació respecte al mim 
blanc. El fet que un home del seu prestigi ens recolzés pú
blicament va ser importantíssim per a nosaltres. » 7 Han estat 
deixebles de Lecoq a París Albert Vidal, J oan Font, Anna

Lizaran, Toni Alba, Sergi López, Berty Tovías, Clara del 
Ruste, Jordi Purtí, Pepa López, Pep Bou, Albert Jaén, He
lena Pla, Bonasort Codinachs, Montse Bonet, entre molts 
d'altres, tots noms importants per a la creació i per a la pe
dagogía esceniques des de 1975 en�a. Justament, l'aspecte 
pedagogic ha fet que es mantingui una certa continu"itat, 
sobretot fins al 1992. 

L'any 1976, Pawel Rouba, mim palones de l'Escola de 
Henry Tomaszewski, i des de feia tres anys professor d'Ex
pressió Corporal a l'Institut del Teatre de Barcelona, va pro
posar al seu director, Hermann Bonnín, iniciar uns cursos 
complets de mim i pantomima davant la creixent demanda

d'una part important de futurs actors. La tendencia la mar
caven el treball d'Els J oglars, els primers passos d'Els Come
diants, les disciplines corporals impartides a escales parti
culars, obertes a les noves practiques, com l'Adria Gual 
(1960), Estudis Nous de Teatre (1969) i la resistent El Tim
bal (1969), d'on va sorgir la companyia de mim Teatre del 

6. LECOQ, Jacques (ed.). Le Théátre du geste. Pag. 138.
7. Paraules citades en l'article de Merce SAUMELL. «Jacques Lecoq

and his influence in Catalonia». Dins: The Parisjingsaw, David Bradby 
i Maria Delgado, ed. Pag. 107. 
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Rebombori, liderada per Anton Font, i organitzadora de les 
Setmanes lnternacionals de Mim a Barcelona a inicis dels 
vuitana. D'altra banda, remarquem la presencia abans cita
da de companyies estrangeres a la ciutat, com el britanic 
Lindsay Kemp o el nord-america Stewy que hi feren llar
gues temporades. Havien sensibilitzat la gent de cara a fer 
un treball seriós quant al mim i al teatre de gest. 

En aquest clima favorable al teatre de gest, a l' octubre de 
1976, s'institu'ia a Barcelona una de les primeres escoles 
semioficials de mim i pantomima de tota Europa. Pawel i 
Irene Rouba, Andrej Leparski, Jordi Ventura, Joan Andreu 
Vallvé, Maria Rosas ... foren alguns dels seus primers profes
sors en un període presidit per la investigació i la internacio
nalització. Recordem, a tall d' exemple, que dels 22 alumnes 
matriculats en el curs 1980-1981, 12 no eren espanyols (la 
internacionalitat també ha estat una constant en altres esco
les de mim com la de Marcel Marceau,Jacques Lecoq o Phi
lippe Gaulier). 

Des de les primeres promocions sorgides de l'Escola, di
verses companyies de teatre catalanes i d'altres bandes, de
manaren la col-laboració de gent de Mim i Pantomima a 
l'hora de preparar els seus espectacles o bé per actuar-hi: el 
nivell d' exigencia corporal en el teatre catala d' aquells anys 
és, en conseqüencia, notable. A més, destaca el fet que de les 
seves aules sorgiren diversos professionals, a través de com
panyies com El Tricicle, Vol-Ras, Teatre de la Bohemia o bé 
com a interprets individuals o membres d'altres col-lectius 
CTürgen Müller/La Fura dels Baus, Gilbert Bosch/Grappa 
Teatre, Dietrich Grosse/Lanonima Imperial, Christian Ata
nasiu, J ordi Vila, Gemma Beltran, Lluís Graells, Pepelú 
Guardiola ... ) que dinamitzaren el nostre panorama escenic 
dels anys vuitanta. 

Les dues influencies, la francesa i la polonesa, més mar
cades per la preparació atletica,8 corroboren l'establiment 

8. «Poland and Czechoslovakia have old and vital mime traditions,
which have gown because of government subsidy and despite govern-
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d'un metode de treball actoral corporal que esdevé propi des 
de finals dels anys setanta. Un sistema de treball que prova 
i invalida a partir d'una recerca constant, a partir de l' expe
rimentació empírica tenint mol ta cura de l' espai i de la 
manipulació d'objectes. El que és dar és que la improvisa
ció, com a eina actoral, determina la idea de joc en les seves 
respectives estetiques. 

El procés sol ser igualment compartit: elecció d'un tema, 
període de documentació i primeres improvisacions a partir 
del material recollit. Després, vindria una etapa de rebuig 
de dades sobreres i, paral-lelament, d'aprofundiment en els 
elements seleccionats. Aquesta seria la segona tanda d'im
provisacions fins arribar a la fixació i enriquiment del mate
rial treballat i retreballat per mitja de les improvisacions. 
No parlem, per tant, d'improvisacions pures, sinó sobre un 
material donat, sobre un tema rector que es veu sotmes a 
paulatines variacions. 

Si repasséssim la nomina de grups i creadors de teatre de 
gest a Catalunya, a l' igual que el seu nombre d' estrenes i 
de representacions, segurament superaría a la d' espectacles de 
dramaturgs textuals catalans de la mateixa epoca. A més 
dels ja citats, podríem afegir els noms de La Fura dels Baus, 
Curial Teatre, Semola Teatre, Zotal Teatre, Pasta Blanca, 
Bufons, Dram Bakus, Pigeon Drop ... , sense oblidar crea
dors escenics d' al tres procedencies, més vinculats a la perfor
mance, com Carles Santos o Jordi Benito. 

ment control. The Polish mime Henryk Tomaszewski produces elabo
rately and ornatly neobaroque productions perfomed by heavily mus
cled, well-oiled actors and actresses often dad in the smallest bits of 
gold lame. Tomaszewski's expressive movement vocabulary, a hybrid of 
mime and ballet, is an important development in a country in which 
modern dance is almost unknown.» LEABHARDT, Thomas. Modern and

Postmodern Mime. Pa.g. 18. 
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Dramatúrgies de fusió: 
espectacles de poeta 

Francesc Massip i Iban Beltran 
I nstitut del Teatre 

Aquest pretén ser un recorregut provisional per una tipo
logia mestissa d' espectacle, on la paraula poetica pren cos 
sobre !'escena en la veu i/o moviment de l'interpret-recita
dor, estimulada per un espai sonor i distints components 
cinetics, visuals o audiovisuals. U na fusió de llenguatges en 
que artistes de distintes procedencies entren en contacte i 
en la fricció de les respectives creativitats generen un nou (o 
no tan nou) format d'espectacle. 

La barreja dels diferents llenguatges artístics és una 
característica fundacional de les avantguardes historiques 
que van emprendre el seu objectiu de renovació de les árts 
propiciant la seua transversalitat i intercomunicació, alhora 
que van explorar la complementarietat dels distints generes 
amb la intenció de revitalitzar les respectives formes d'ex
pressió i de descobrir noves maneres de trobar-se amb els 
seus contemporanis. Des de llavors les experiencies creatives 
més innovadores es couen en l'espai del mestissatge, lluny 
del castrador dogmatisme academic, a la periferia dels gene
res, alla on la mescla es fa fertil i neixen els més esplendids 
híbrids. 

En l'últim quart del segle passat els artistes plastics de les 
anomenades neoavantguardes van sentir la necessitat d'o
brir-se de carnes a múltiples estímuls procedents del teatre, 
la dansa o la música i de l' acoblament en sortiren experien
cies com l' «accionisme», el happening, la performance o el body 
art, que conreaven la corporalitat i l'esdeveniment com a 
experiencia de vida ( Goldberg, 1996). També els poetes i els 
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músics (pensem en les trencadores incursions esceniques de
Carles Santos) han temptejat experiencies semblants, lluny
de les regles directrius que marquen cada llenguatge singu
lar i amb la intenció d'enderrocar els límits i les conven-

, 

cions imposades a l'activitat artística. Procedent de l'art con-
ceptual i la performarn;;a, Caries Hac Mor, juntament �mb
Ester Xargay, van ser els primers poetes que es van prodigar
a les nostres latituds en el territori de l'acció artística. I és a
partir d'aquest context que s'inscriuen les que anomenem
«dramatúrgies de fusió» que han proliferat en els últims
anys a Catalunya, de les quals ara i aquí, en un intent d' aco
tar conceptes i per tal de no sobrepassar els límits d'una
modesta comunicació, haurem de cenyir estrictament a les
propostes que han sorgit deis poetes, amb la complicitat,
ben cert, d'altres artistes de l'espectacle. 

CREAR A VEU AL<;ADA 

Un dels fenomens més lliures i singulars dels últims anys és 
l' operació cada vegada més freqüent de fer enfilar la poesía 
a l'escenari, d'on no hauria d'haver baixat mai. Al cap i a la 
fi l'escriptura no és més que les restes del naufragi de la poe
sía, la qual només viu fent tremolar la seua vela sobre la ines
table cresta de la mar. El poeta crea instal-lat en el vaivé 
de l'onatge, en el trontoll de la vivencia, en la immensitat de 
l'instant. Cada vegada que vol tocar terra, pero, s'embarran
ca. És necessari, perque només amb el naufragi -la paraula 
escrita, encallada sobre el paper impres- les seues emprem
tes poden arribar al futur. 1 Pero el canal originari del fet 
poetic, exactament igual que el teatral, és l'oralitat, la viva 
veu d' on ragen els fonemes sense la cotilla de la lletra. U na 
altra cosa és que la imperiosa necessitat de fer-se perdurable 
hagi exigit a la poesia (i al teatre) acollir-se al tros d'eterni
tat que proporciona la «lletra dura» (literatura), d'altra ban-

1. MASSIP, F. «A la cresta del vers». Avui, 27-XIl-1999.
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da un optim mecanisme de difusió. Com sap molt bé 
Eduard Escoffet, un dels joves promotors d'aquestes propos
tes, amb qui compartim l'afició per la literatura medieval, 
en aquella epoca trobadors i joglars escampa ven arreu afanys 
i preocupacions personals i col-lectives gracies a la seua 
competencia elocutiva i performativa, destres en la dicció, el 
gest i el cant. La impremta facilitara la propagació massiva, 
pero també potenciara el procés de lectura silenciosa i soli
taria. I, endemés, permetra un majar control per part de les 
classes dirigents. Fixem-nos que el poder intervé principal
ment amb la promoció de la lletra impresa i del rol de l' es
criptor, en la mesura que l'escriptor produeix obres tangi
bles i inspeccionables que es recullen en llibres analitzables 
i també censurables, en fi productes economicament rendi
bles, i d'aquí els guirigalls de les fires de vanitat com Gua
dalajara o Frankfurt. Per aixo mateix hi ha hagut una mar
ginació secular envers tates aquelles expressions artístiques 
que, per la seua naturalesa efímera, s'escapen de qualsevol 
sistema de vigilancia car la seua evanescencia i mutabilitat 
els fan inaferrables, cosa que no permet que els passin revis
ta els ensopits inspectors i porucs guardians del tedi. 

Un recital poetic no pot ser l' inventari de les restes del 
naufragi (els versos publicats en sengles llibres). Cal que, 
amb les restes, es reincorpori el bellugar de l' oriflama sobre 
el revolt espill del mar. Cal rescatar l'instant de la vivencia 
del poeta i reviure'l. 

Trencant inercies seculars, les avantguardes del segle xx 
maldaran per restituir la fisicitat sonora de la poesía i la seua 
dimensió escenica. El dadaisme d'Hugo Ball, Kurt Schwit
ters o Tristan Tzara escamparía arreu d'Europa els versos 
sense paraules, els poemes de sons, recitats simultanis bar-

, rejats amb crits, xiulets i cants a l'uníson en un pandemo
nium verbal continuat per Artaud i les seues «glossolalies». 
Un esperit repres per Joan Brossa amb la seua poesía esce
nica exuberant d'imaginació i audacia. I és en aquesta línia 
que s'inscriuen les noves propostes que -rnalgrat viure l'e
closió a finals dels vuitanta, no va ser fins a meitat dels nor-
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anta que van comenc;ar a coneixer-se sota el nom de «poli
poesia»- basades en una enorme independencia expressiva i 
amb la voluntat de donar cos i moviment a la creació verbal. 

No fa gaires anys que un sopit catedra.tic universitari va 
desestimar el projecte d'una tesi doctoral perque el docto
rand pretenia estudiar un autor viu. Fa pocs dies, encara 
hom denunciava a la premsa que a la universitat mai no 
es veía desfilar cap escriptor catala viu. Sembla que !'acade
mia és del parer que «un arbre es mesura millor quan esta 
caigut», com resa un títol de Bob Wilson (Les guerres civi!s, 
1984). Per contra, aquí ens ocupem de creadors en actiu, 
i qualsevol analisi d'una cosa viva i en procés d'evolució i 
transformació és forc;osament provisional, com efímers i can
viants són les «escenificacions» poetiques de que parlem. 

TRETS DISTINTIUS 

Pero, quines serien les característiques que comparteixen la 
tipología d'espectac!e de poeta de que parlem? 

En primer lloc, tenen a la base la paraula poetica, creada 
d'antuvi i arranjada posteriorment amb la intenció de ser 
dita davant d'un públic, en un acte de dimensió espectacu
lar on l' audiencia i les condicions de recepció en determinen 
el resultar. 

D'altra banda, no hi ha una voluntat narrativa, no es vol 
explicar una historia, cosa que tampoc no és un tret definito
ri del teatre actual. De fet, s'escamoteja qualsevol argument 
presentat segons les estrategies dramatiques a l'ús. Aixo rio 
vol dir que no hi hagi una dramatúrgia o una estructura per
fectament computada per tal de crear el crescendo, els clímaxs 
i els anticlímaxs necessaris per dur a bon port la progressió de 
l'acte. La finalitat que amaga l'espectac!e de poeta és la imme
diatesa del contacte directe amb el públic i la consegüent 
complicitat i implicació de l' espectador. Aixo suposa conver
tir el text poetic en una excusa per tal d'arribar a una més 
amplia audiencia, en la mesura que, a través del format es-
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pectacular, s'aconsegueix una connexió directa no tant amb 
el poema i el que diu ans especialment amb el poeta i el com 
ho diu. 

En tercer lloc, solen convocar distints llenguatges ar
tístics en la realització de l'acte: interpretació i de vegides 
moviment per part del recitador, que empra recursos ex
pressius procedents de l'art actoral i/o coreografic; utilitza
ció d'un correlat sonor-musical, generalment en directe, i 
sovint creant interacció amb el recitat, de manera que la 
veu del rapsoda col-labora en l' estructura rítmica i melodi
ca; utilització d'alguns elements de posada en escena com la 
llum, la presencia d'objectes escenics, la incorporació de fil
mats i projeccions, que incideixen en el producte creatiu. 

En quart lloc, i potser aquest sigui un element que el 
singularitza i distingeix d'altres tipus de performanc;a amb 
característiques similars, en aquesta mena de muntatges és 
el poeta mateix qui fa pujar a escena la seua propia obra. 
Aquesta característica definiría el que anomenem espectac!e 
de poeta davant d'altres recitals purament poetics, tot i que 
puguin estar compostos dramatúrgicament per ser repre
sentats a escena. 

A més a més, es genera també un nou element distintiu 
respecte a altres tipologies d'escenificació: el mateix poeta 
no acostuma a disposar d'una tecnica actoral apresa, tot i 
que n'utilitzi els recursos de forma espontania per tal de 
convertir en vivencia escenica el poema previament escrit. 
En aquest sentít estaríem d'acord que la recepció d'un poe
ma d'Enric Casasses difereix enormement si el recita una 
actriu o un actor tecnicament preparar o si el díu el mateix 
Enrie Casasses. Aquesta darrera opció incorpora un element 
d'autoexhíbicionisme, consíderat en sentít positiu, car pro
porciona l' experiencia viscuda del propi poema. 

Pel que fa a la textura de l' espectacle, aquests creadors no 
estan marcats per les mateixes convencions que tenen pre
sents els dramaturgs (entengui's: línia d'acció base, presen
tació-nus-desenllac;, perfils de personatges, etc.). Com ens 
explica Albert Roig, «ho fem d'una manera més visceral, 
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més a flor de pell: jo vull estar viu dins del text i fer-lo créi
xer». Aquest procés creatiu es desenvolupa sobre l' escenari 
amb la llibertat que els atorga ser els autors dels textos: no 
se senten condicionats per res més que no sigui el tipus de 
comunicació que s' estableix amb el públic d' aquell moment 
i d'aquell recital. 

Com que la base és l'oralitat, la paraula dita, un dels re
cursos que millar resulten és la utilització fonetica i musical 
del text poetic, de vegades convertida la veu en instrument, 
com ens explica Josep Pedrals, que acaba de fer-ne una cu
riosa experiencia a Brussel-les, en que la cascada fünica -de 
pulsions dadaistes- del seu recitat s'acompassava rítmica
ment amb la música, i més quan el text catala no era com
pres per l'auditori. 

La poesia arriba a través dels sentits pels quals s'expressa 
el teatre: la veu, la música, la imatge, etc., una articulada 
fusió d' elements que es transforma en harmonia. En síntesi, 
es tracta d'un fenomen escenic que va més enlla d'allo lite
rari i que sens dubte amplifica el nombre de receptors, per
que la vivencia en directe depassa la limitada incidencia del 
format llibresc en franca regressió o estancament. 

Denominadors comuns que de fet abasten un ampli ven
tall de manifestacions i propostes poetiques, sovint a la fron
tera amb altres disciplines, pero amb l'objectiu de contactar 
en directe amb el públic, que van des dels recitals d'Enric 
Cassasses acompanyat pels pianets de Pascal Comelade, fins 
a les propostes d' Albert Roig i Albert Mestres o les que 
Gerard Altaió, Eduard Escoffet, Josep Pedrals i Martí Sales 
van realitzar amb Wamba val, on la paraula poetica esdevé 
un element més en paritat de condicions amb la resta de 
components que conformen l' espectacle. 

PUNTS D'ENCONTRE 

Moltes d' aquestes iniciatives s'han esbadellat al barri del 
Raval, una de les zones més formiguejants, variades i actives 
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del Cap i Casal. Allí han nascut espais com l' ALA (Associació 
Lliure Antiprohibicionista), que empara el Kabaret Obert 
d'uns agitadors culturals com Joan Casellas, Angel Pastor, 
Xavier Sabater i Pere Souza que fonen la performance amb 
l' art d' acció, la poesía oral i gutural amb la improvisació. O 
AREAtangent (www.areatangent.com), un espai de creació 
i visualització multidisciplinar, que acull les propostes més 
alternatives i on per exemple s'ha posat en escena la creació 
contemporania amb espectacles com I pelava la taronja amb 
les dents ojo i la dona despullada d'Albert Roig. També al Ra
val se situa el bar L'Horiginal, onJosep Pedrals, cada dime
eres des de fa tres anys, organitza un cicle de recitals. I alseu 
davant hi ha el CCCB (Centre de Cultura Contemporania de 
Barcelona), on s'ha desenvolupat durant cinc anys Propost¡i, 
el Festival Internacional de Poesies + Polipoesies que, sota 
la batuta d'Escoffet, han convertit Barcelona en la capital 
d'aquesta tipología corporal i escenica del llenguatge poe
tic, i on en la darrera edició, l' esmentat Roig presentava Sal
vatge cor amb el concurs de ballarins com Angels Margarit i 
Alexis Eupierre, músics com Krishoo Monthieux (instru
ments electronics i percussió) i Marc Egea (viola de roda, un 
expressiu referent joglaresc), interprets com Sílvia Bel i pro
jeccions videografiques filmades per Dionís Escorsa. Un 
espectacle que ha anat adaptant-se als distints espais on s'ha 
mostrat i en conseqüencia, ha anat transformant-se segons 
les circumstancies. 

Precisament aquestes manifestacions han obtingut una 
ressonancia especial en la mesura que s'han prodigat en tata 
mena d' espais, oberts o tancats, delimitats o no per un esce
nari, en definitiva sense condicions previes que imposin una 
determinada relació amb !'espectador; una ubiqüitat que ha 
facilitat l'accés d'un públic heterogeni i sovint poc contami
nat de les convencions esceniques a l'ús. L'absencia, dones, 
d'un espai determinat atorga als interprets-poetes una gran 
disponibilitat de creació de sentit. 

Per exemple, nosaltres vam veure Salvatge cor al saló 
d'actes d'UGT (a la rambla de Santa Monica), en una vedla-
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da cultural amb piscolabis que va convocar un.auditori cer
tament divers i bigarrat. Enmig d'aquell espai aseptic, una 
gran aula sense escenari i amb una limitada acústica, Albert 
R?ig va interpretar els seus versos enganxat a un micro que 
feia reverberar la veu fins a la més absoluta incomprensió. 
Tant se val. L' important era l' autor en directe pronunciant 
sonares paraules i en continuada interacció amb els altres 
artistes. Els diferents llenguatges s'encadellaven, solapant
se, amb una superposició de taques i es col-lapsaven en un 
batibull expressiu i singular. Al fons es projectaven estimu
lants imatges videografiques d'Escorsa, veritables poemes 
visuals que feien honor al gran Brossa: una copa de vidre 
precipitada sobre el teclat d'un piano, un ball de ninots i 
ombres o la col-lecció de postures sexuals en moviment dis
posades en una vitrina com papallones fixades amb agulles 
al tauler i amb el retol descriptiu als peus, talment el mos
trari de serveis que decora el Lupanare de Pompeia. 

Ben diferent, per altra banda de l' anterior espectacle que 
li havíem vist l'any passat. En motiu del I Festival Interna
cional de Teatre de Tortosa, Albert Roig rebé l' encarrec de 
presentar un espectacle a l'entorn del poeta Abu-Bkr, poeta 
tortosí del segle XII del qual tan sols se' n conserva un poema. 
Per aquesta ocasió Albert Roig va crear els textos i igualment 
va envoltar-se de músics, un actor, una actriu i una ballarina. 
L'espectacle, pero, va estar codirigit per Jordi Oriol i Sílvia 
Delagneau. Ens trobem davant d'un cas en que I'espectacle de
poeta rep una atenció molt més acurada que les que hem 
estat descrivint fins al moment. Pero tal com ens comenta
va Albert Mestres les «finalitats i resultats diferents, és dar. 
Hi ha ?ifere:11ts formes de fer pujar la poesia a escena, i per 
tant, h1 ha d1ferents resultats». La intervenció d'Albert Roig 
des de l' escenari ja su posa va una connexió concreta amb el 
públic; de fet, també es buscava aquesta connexió des dels 
mateixos organitzadors del Festival en encarregar un espec
tacle al poeta contemporani més important de Tortosa. 

Aquesta primavera, l'Espai Brossa, en homenatge al mes
tre del postteatre i de !'escena intergenerica, va organitzar Barrí 
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Brossa, un recorregut pels nous territoris de la poesía de 
!'irrepresentable i del silenci, conjunt d'actes que va culmi
nar amb Wamba va!, sucosa performarn;a ideada per Gerard 
Altaió, Eduard Escoffet, Josep Pedrals i Martí Sales, m�m
bres actius de la més jove generació poetica d'agitadors c.ón
temporanis que, ara que esta de moda posar-hi noms/ bé 
podríem batejar com Els infectables perque defugen la pu
resa de genere i s'exposen a la infecció, és més, !'activen, fins 
i tot se la inoculen. Contaminen el vers d'estirabots escenics, 
ocupen el Mercat de les Flors amb automobils disfressats de 
llibres en una veritable operació de tunning elevada a l'alta 
cultura gracies a les Publicacions de l'Abadia de Montserrat 
que han proporcionat a l'espectacle cinc mil quilos de lli
bres condemnats a la guillotina, d' aquells que recullen l�s 
bajanades que s'ensenyen a la universitat i que els seus lec
tors estudiants -i molts professors- mai no compren, ans 
fotocopien. Fertil símbol escenic del pes de la cultura, tan 
feixuc que és capa� d'enterrar literalment l'acció construint 
una paret de volums a la boca de l'escenari on s'esgargame
llen un parell d'actors en guisa de Vladimir i Estragó en un 
dialeg pseudobeckettia a !'espera d'un bon got (de vi). El 
públic vagareja entre els múltiples focus d'atenció, obse
quiat per uns cambrers de can Foix de Sarria que ens oferei
xen coca i cola (radies de pols blanc i tubs de pega) i algun 
bombó de xocolata amb el tostre del poeta pastisser, mentre 
uns cecs reciten versos entaforats al cotxe i una Iletrada ga
llina amb peücs picossa els llibres oberts. Imatges que argu
menten sobre la inutilitat i l'atzucac de la lletra impresa. La 
dansa encercla la poesia gasosa i en comparteix l' abstracció. 
Fins a sis automobils participen en una coreografia amb les 
portes obertes i el concurs de tres ballarins. 

De sobte, uns actors enfilats al capó deis cotxes esclaten 
en una erupció d'enginy i enceten un combat verbal en que 
s'escupen locucions i frases fetes, pero lleugerament contra
fetes, per atorgar-los nous significats en un brillant acte pi
rotecnic de paremies i refranys. En un racó, mentre un cor 
canta «Rosor llum de la meva vida», una arcaica impresso-

375 



ra de paper continu vomita fulles i fulles amb el programa 
de ma, pero de tant en tant amb missatges ocults: «Quan la 
llengua és eixuta, acostuma a resoldre la seva aspror amb una 
sintaxi preclara, flu1da ... -Eeei! Fa hores que bavejo mirant
te i he pensat que aquesta salivera hauríem d' aprofi tar-la per 
humitejar més coses que la meva placa base ... Cada cop que 
em masturbo m'imagino la teva "ip". Ara que t'he trobat 
voldria comprovar que hi ha a part de la testa. Que vingui ta 
mare, que vingui ton pare: hi haura dildos per tots! ·sé que 
som una parella ideal, ho he sabut des que t'he vist. Un ser
vidor ha observat que no veníeu amb companyia. Després 
d'aquesta nit et quedara el port tan dilatat que cierna no hi 
haura qui t' endinyi les mateixes connexions. Hola, no ens co
neixem, i tinc tantes coses per explicar-te!, anem per feina i 
en lloc de tanta xerrameca passem directament als fluids. » 

Tot s' encomana, i el públic deambula excitat i encuriosit, 
cadascú fent un recorregut personal i diferent per l' especta
cle. Malgrat que sovint sembli un caos, totes les accions estan 
molt mesurades i perfectament cronometrades. 

Igualment proper a l'acció poetica, pero escenificat en 
sales més petites o fora dels escenaris més convencionals, tro
bem el Poema-riu d' Albert Mes tres. Dóna la coincidencia que 
l'autor l'ha presentat anualment els mesos de novembre: al 
Fort Pienc de Barcelona (2003) i al bar La Vaqueria de Tarra
gona (Tardor literaria 2004). 

Albert Mestres inicia l'acció amb la lectura d'un sonet 
( «La vida nova») abans d' introduir el públic a la sala. U na 
vegada llegit, el poeta permet que els espectadors ocupin l' es
pai, i els dóna un full on hi ha impres un fragment del poema 
que ha de representar. L' explicació que ens dóna Albert Mes
tres és que d'un riu en veiem sempre fragments, parts, i mai 
no el podem assolir plenament. La mateixa sensació es pot 
traslladar a la lectura de l' extens poema-riu que (re)presenta: 
el públic deixa el paper que l'autor li ha repartit en entrar a 
damunt d'algun dels faristols que hi ha escampats per la sala. 
Ho fa aleatoriament. Albert Mestres, aleshores, reconstrueix 
un recorregut passant per aquests faristols, un a un, i llegint 
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el fragment que hi hagi a cada un d'ells. Es crea una relació 
activa amb el públic, ja que la fragmentació del poema for�a 
!'espectador a participar en la (re)construcció del sentit. 

Quedi més a prop de l' acció poetica i la performance o' bé 
quedi més a prop de l' espectacle teatral convencional, podem 
parlar deis espectacles de poeta, dones, com a veritables esceni
ficacions frontereres perque se situen als límits de la poesía, 
el teatre, el cant, la música, la dansa i !'audiovisual. Consti
tueixen un territori de fusió dels distints llenguatges espec
taculars i es prodiguen en els espais més alternatius i poc 
convencionals de la ciutat. 

El seu caracter efímer, en molts aspectes proper a la im
provisació -sobretot pel que fa a la relació creador-públic-, 
i la necessitat del poeta de superar el treball solitari amb el� 
versos per buscar la complicitat immediata amb l' especta
dor, fan d'aquests espectacles de poeta, escenificacions veri_, 
tablement experimentals i arriscades, més enlla de les coti
lles que imposen els generes establerts. I és que sempre ha 
estat reconeguda la temeritat dels poetes per explorar noves 
formes expressives que·obren camins més lliures i desinhi
bits que no permet el format drama.tic convencional. 

Només cal esperar que tot plegat acabi fecundant i rejo
venint el panorama del teatre catala d' avui. 
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Producció teatral privada i models 
de creació actuals al País Valencia 

Ramon X. Rosselló 

U niversitat de Valencia 

LA PRODUCCIÓ PRIVADA AL PAÍS VALENCIA.: 
ASSAIG DE CRONOLOGIA 

Tot i que l' objectiu d' aquest estudi és presentar el panorama 
actual de les companyies valencianes i els diferents model's 
de creació que aquestes representen, comern;arem fent un� 
succinta cronología al voltant del naixement d' aquelles 
companyies que, a hores d'ara, romanen en actiu. 1 En aquest 
sentit, el nostre punt de partida sera la decada dels setanta, 
durant la qual es van crear alguns grups de l' anomenat tea

tre independent que perviuen encara gracies a una professiona
lització posterior. Aquest seria el cas de PTV-Clowns (1971), 
Pluja Teatre (1972) o L'Horta Teatre (1974).2 

Una segona fornada de les actuals companyies presen
ta el seu origen en els primers anys vuitanta, nascudes sota 
l' impuls que va suposar la descentralització teatral i les no
ves polítiques des de la Diputació de Valencia, en primer 
lloc, o des de la Conselleria de Cultura després.3 Són d'a
questa segona etapa la companyia alacantina Jácara Teatro 

l. Han quedat pel camí il-lustres exemples com Malpaso (1994),
Posidonia (1993), Esteve y Ponce (1990) o Moma Teatre (1982), per 
citar algunes de les companyies desaparegudes els darrers anys. 

2. Fer a més informació sobre aquesta etapa vegeu l' edició de Ros
SELLÓ (2000a), especialment l'article panoramic d'Enrique Herreras 
sobre el teatre independent. 

3. Per a més informació vegeu RossELLÓ (1999).
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(1981), L'Om-lmprebís (1981), Bambalina Titelles (1981), 
La Pavana Produccions (1983) o la castellonenca Xarxa Tea
tre (1983). 

Un tercer moment d'eclosió de companyies ha estat la 
primera meitat dels anys noranta, durant la qual aparegue
ren, entre altres, Teatre de l'Ull (1992), El Teatre de l'Home 
Dibuixat (1992), Pot de Plom (1992), Teatro de la Resis
tencia (1993), El Club de la Serpiente (1993), Albena Pro
duccions (1994), Arden Producciones (1995), Companyia 
Hongaresa de Teatre (1995), Companyia Teatre Micalet 
(1995) o Teatre de la Caixeta (1995), uns anys en que la po
lítica d'ajudes a la producció, acompanyada d'una disminu
ció en la producció pública arran de la desaparició del 
CDGV (Centre Drama.tic de la Generalitat Valenciana),4 

feren possible noves companyies d'iniciativa privada. 
De tota manera, no es pot oblidar que aquest és un pano

rama en constant evolució i l'aparició (també en alguns casos 
la desaparició) de companyies esdevé usual d' aleshores en
�a: Nas Teatre(1996), Combinats (1997), ScuraSplats (1997) 
o Dramatúrgia 2000 són algunes de les darreres incorpora
cions. Evidentment, aquest conjunt de companyies professio
nals -i algunes altres com Zircó Produccions (1985), Nana
(1988) o Saga (1998)- configuren un panorama que, núme
ricament, es mostra important i, fins i tot, sorprenent. Ara
bé, com és obvi, es tracta d'un paisatge amb realitats ben di
ferents, tant des del punt de vista dels formats i el volum de
producció com del tipus de teatre i de la qualitat o interes
de les seues propostes. Sens dubte, algunes de les companyies
semblen mostrar-se més preocupades pel mercat i l'exit de
públic, mentre que altres, en canvi, manifesten una atenció
més visible per la creació o la investigació artístiques; en
alguns casos es detecta, més aviat, un cert vaivé o alternan�a
entre aquests dos plantejaments.

4. Pera més informació vegeu l'edició d e  RossELLÓ (2000a), con
cre ta m ent l'article d'Alfredo Mayordo mo sobre el CDGV.
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ELS DIFERENTS MODELS DE CREACIÓ ESCENICA 

Si volem fer-nos una idea més precisa de per on es mouen 
aquestes companyies, tot .i que aquesta sera necessariaID¡ent 
superficial ates l'abast de l'objecte d'estudi, podem fixar, 
d' entrada, algunes variables quant al ti pus de teatre �ue 
aquestes desenvolupen. Així dones, i sense voler ara entrar 
en la discussió sobre quines són les millors etiquetes, situa
rem l' activitat de les companyies a partir de la consideració, 
en primer lloc, de dos grans models de creació escenica. 

Per una banda, tenim els treballs centrats en el teatre 
d'actors, de text i de sala per a adults. Dins aquesta modali
tat podem encara establir la distinció de dos variants si con
siderem la procedencia dels textos que acostumen a muntar 
i la figura al voltant de la qual gira el treball artístic. Aix1, 
comptem amb aquelles companyies que s'articulen a l'en, 
torn d'un productor i/o un director d'escena, !'origen de les 
quals acostuma a ser anterior als anys noranta. Alhora, hi ha 
aquelles altres companyies que s'han creat amb la presencia 
d'un autor que acostuma a ser director o/i actor i que són 
fruit de l'aparició d'una nova «fornada» de dramaturgs a 
final dels vuitanta i especialment durant la primera decada 
dels noranta. 

Per una altra banda, tenim aquells altres treballs que 
defugen, en termes generals, aquest model, bé pel públic a 
qui s'adrecen, seria el cas del teatre infantil o familiar, o bé 
perque el text drama.tic o la sala no són components fona
mentals o característics del seu treball, com ocorreria amb el 
teatre de carrer o el teatre objectual o de titelles. Evident
ment, el model més present i de més repercussió, en termes 
generals, és el primer, sobre el qual ens detindrem poste
riorment. Abans, pero, farem una breu ullada als altres 
models que, potser, no són tan significatius en termes de 
representativitat global, pero sí que comptem a hores d' ara 
amb companyies for�a importants, tant des del punt de vis
ta artístic com des del punt de vista de la difusió i l'exit dels 
seus espectacles. 
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DEL TEATRE INFANTIL AL TEATRE DE TITELLES 
PASSANT PEL TEATRE DE CARRER 

El teatre infantil o familiar 

Si deixem de banda el teatre de sala per a adults, sens dubte, 
la producció de teatre infantil o familiar ocupa un espai re
llevant dins el conjunt de la creació escenica, ja que una part 
ben considerable de les companyies hi han centrat els seus 
espectacles, o bé !'alternen, de manera habitual, amb el tre
ball per a adults. Fins i tot, algunes companyies no especia
litzades en aquest terreny, a través de l' impuls important del 
Centre Teatral Escalante de la Diputació de Valencia -re
cordem que dedicat íntegrament al teatre familiar-, han fet 
algunes produccions de teatre infantil i juvenil francament 
atractives i de molta qualitat, com arajoan, el Cendrós, d'Al
bena, o El miracle d 'Anna Sullivan, de La Pavana.5 

Si parlem de teatre infantil, destacaríem, en primer 
lloc, algunes de les companyies historiques del teatre inde
pendent, com ara PTV-Clowns, Pluja Teatre, les quals fe
ren el pas cap a la professionalització a partir de la dedicació 
a aquest tipus de teatre des de finals dels setanta i primers 
vuitanta, o, així mateix, L'Horta Teatre, companyia que 
manté en paral,lel la producció de formats per a públic in
fantil i una producció, menys interessant segons el nostre 
parer, per a adults. 

Pluja Teatre, formada per Joan Muñoz, Ximo Vidal, M. 
J osep i J osep Enrie Gonga i Miquel Ribes, fou creada a Gan
dia el 1972. El 1980 inicia la seua producció de teatre infan
til amb el muntatge Raspa, Sompo i el magic Tutti-Frutti. 
Aquesta línia ha continuat d' aleshores ern;;a amb espectacles 
com Momo, Eh! Tirant, Peter Pan, L'amic invisible, Planeta 
Shakespeare, Recicla-Recicla o El sol verd, habitualment amb 

5. Per a més informació vegeu CUBEDO, M.; VILA, V. i HERRERAS,
E. (1995) i ROSSELLÓ (20006).
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dramatúrgia i direcció de Ximo Vidal. El seu últim especta
cle ha estat una reposició de Momo (2003), muntage que ha 
estat guardonat amb el Max al millor espectacle infantil en 
la darrera convocatoria. A més, des de 1995 Pluja Teatr� ha 
posat en marxa el Teatre del Raval, el qual ha esdevi°9ut
una sala permanent de teatre infantil, amb una programa
ció preparada per a l' assistencia de grups escolars tant de 
la Safor com d'altres comarques properes. Pel que fa a PTV
Clowns, la companyia més veterana d'aquest recorregut, 
compta amb el treball destacable d'Eduardo Zamanillo com 
a autor, actor i director. Entre les seues darreres produccions 
hi ha Y de repente ... ¡ P lif! (2000), 6 Cambio de plan (2002) i 
Animalico (2004). L'Horta Teatre disposa des de fa deu anys 
de sala propia a Castellar-L'Oliveral, nucli urba del muni
cipi de Valencia, tot i que separat de la ciutat propiament 
dita, en la qual porta endavant campanyes de teatre escolar, 
Des de 1994 ha comen�at una important producció per a 
públic familiar, en la qual, a partir de 2001, ha desenvolu
pat el seu treball el dramaturg i director Roberto García 
amb Les tres porquetes (2001), Iglú (2002), Pelussa la intrusa 
(2003) i Maria Fideus (2004). Anteriorment, fou Imma San
cho la responsable d' espectacles com Merlí i el jove Artús 
(1997)7 i Angel (1999). 

D' entre les companyies de creació recent, podem esmen
tar El Teatre de l'Home Dibuixat, Teatre de la Caixeta i, so
bretot, Combinats.8 Aquesta companyia fou creada el 1997 

6. Una versió en llengua catalana d'aquest text ha estat publicada
per Bromera, a la col-lecció Micalet Teatre, una col-lecció en la qual s'han 
editat una part important dels textos muntats per a públic infantil. 

7. A quest text ha estat publicat per Bromera, dins la col-lecció
Micalet Teatre. 

8. Tot i que actualment ja no existeix, es podrien recordar els mun
tatges de Posidonia, dirigits per R amon Moreno: L'illa del tresor(1993), 
El !libre de la selva (1995) i El retorn de Robín Hood (1997). Els dos pri
mers textos han estat editats per Bromera, dins la col-lecció Micalet 
Teatre. 
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i s'ha nodrit de l'interessant treball de l'autor i actor Juli 
Disla i del director i dissenyador Joan Miguel Reig, amb 
espectacles com ... I perdona per les faltes de ortografia (1998), 
Espinacs (1999), Castigats (2001), Paraules a les butxaques 
(2001) i Romeo ijulieta (2003). La seua darrera producció ha 
estat La volta al món en 80 dies (2005), una gran producció 
feta amb el Centre Teatral Escalante de la Diputació de 
Valencia.9 

El teatre de carrer 

Un altre camp de creació en que ens podem detenir és el de 
l'anomenat teatre de carrer o de festa, sobretot gracies a l'a
parició el 1983 i posterior consolidació d'una companyia 
com Xarxa Teatre, sota la direcció de Manuel V. Vilanova i 
Leandre Escamilla. Sens dubte, Xarxa Teatre és la més reco
neguda de les companyies dins aquesta modalitat teatral. 
Xarxa, en el moment del seu naixement, partia «de les tec
niques de l' antropologia teatral, inspirades en grups com 
l'Odin Teatret que visita en aquells moments la Vall d'Ui
xó», una antropologia teatral que, en aquest cas, «anava di
rigida a la recuperació de les propies tradicions» (Mas, Pi
quer i Vellón, 1997: 20). En una primera etapa, Xarxa es 
dedica a espectacles de carrer destinats basicarnent al públic 
infantil amb muntatges com La Bruixa Marruixa (1983-
1985) o La barba del Rei Barbut (1985). A partir d'El dolfai
ner de Tales (1987) centraran la seua activitat en espectacles 
ja dirigits a un públic adult, arnb muntatges de gran difu
sió, fins i tot internacional, com ara Nit magica (1986), Íbers 
(1990), El /oc del mar (1990), Veles e vents (1994), Déus o bes
ties (2000) o Tombatossals (2003). Xarxa Teatre, a més, posa 
en marxa el 1988 el Festival de Teatre de carrer de Vila-real. 

9. Castigats i La volta al món en 80 dies han estat editades per Bro
mera, a la col,lecció Micalet Teatre. Aquesta companyia cambé ha pro
dui't alguns espectacles per a adules, com Un de sol (1999) i Swimming 
pool (2003). 
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També estan treballant en aquest tipus d'espectacle les 
companyies vilarealenques Visitants, creada el 1989, i Scu
ra Splats, creada el 1997, per J oan Raga i Carme Canós. Així 
mateix, tenim Teatre de l'Ull, de Valencia, creada el 1902, 
de 1� ma de !uanjo i Ferran Benavent i Fernando Gra�ll, 
provments d un grup anterior, La Burbuja, creat el 1982.10 

El teatre de tite/les 

En aquest camp Bambalina, companyia originaria d'Albai
da, ocupa un lloc singular des de la seua creació el 1981. Els 
seus responsables actuals són els germans J osep i J aurne Pi
locarpo, els quals es distribueixen les tasques de gestió i les 
artístiques respectivament. Han treballat tant en l'ambit 
infantil amb espectacles com Pinotxo (1989), Ulisses (1993); 
Alícia (1997),11 com en el més inusual deis titelles pera 
adults amb espectacles destacables com Quijote (1992) -que 
encara representen-, El jardí de les delícies (1994), El retablo 
de Maese Pedro (1996) i Cyrano de Bergerac(l998), muntatges 
per als quals recorregueren als millors directors valencians 
com ara Pep Cortés, Rafa Calatayud, Ramon Moreno o Car
les Alfara. Amb Pasionaria (2001), muntatge dirigit per 
Jorge Picó, Bambalina es planteja un espectacle de caracter 
interdisciplinar (titelles, dansa, actors) que; sens dubte, ha 
estat un exponent dar de la voluntat experimental de la 
companyia. Després han vingut Historia del soldado (2003), 
una producció de gran format creat en estreta col,laboració 
arnb el director i compositor musicalJoan Cerveró i el Grup 
Instrumental de Valencia, i La sonrisa de Federico García Lor
ca (2004). A més, Bambalina ha estat des de 1985 i fins al 
2004 l'organitzadora de la Mostra Internacional de Titelles 

1 O. Per a més informació vegeu MAs, PIQUER i VELLÓN (1997), en 
el cas de Xarxa Teatre, i PUCHADES (1999). 

11. Pinotxo i Alícia han estat editats per Bromera, dins la col-lecció
Micalet Teatre. 
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a la Vall d'Albaida i, així mateix, exerceix la direcció artísti
ca del Museu Internacional de Titelles d'Albaida (1997). 

Altres companyies dedicades al teatre de titelles són 
Don Patacón/Artíteres (1977), Los Duendes (1978), Baga
tela (1979), Teatre Buffo (1983), La Carreta (1985), Teatro 
Viajero (1987), Lluerna Teatre (1989) o Edu Borja (1989). 
Algunes d' aquestes companyies compten amb espais pro
pis, com ara La Estrella que el 1995 abrí a Valencia el pri
mer teatre privat de titelles. 12 

EL TEATRE DE TEXT PER A ADULTS 

Com hem dit amb anterioritat, gran part de les companyies 
a hores d' ara més consolidades centren el seu treball en el 
teatre de sala i de text per a adults; aquest seria, per exem
ple, el cas de les valencianes La Pavana, Arden, el Micalet, 
Hongaresa de Teatre o l'alcoiana La Dependent. Ara bé, so
vint trobarem incursions més o menys habituals en el teatre 
infantil, com és el cas de l'alacantina Jácara o, més ocasio
nalment, d'Albena. 

Entre tates aquestes es podria establir, tal com fixavem 
en l' apartat segon, la distinció de dos models si considerem 
la procedencia deis textos que acostumen a muntar i la figu
ra a l' entorn de la qual gira el treball artístic. Així, en primer 
lloc, veurem aquelles companyies que s' articulen al voltant 
d'un productor i/o un director d'escena i que acostumen a 
treballar a partir del repertori universal o de textos contem
poranis d'autor estranger, si més no en els seus orígens. En 
segon lloc, revisarem un conjunt de companyies creades 
durant la primera meitat de la decada deis noranta amb la 
presencia d'un autor que alhora sol ser director o/i actor deis 
seus espectacles. 

12. Per a més informació vegeu PoLICARPO i altres (2004), espe
cialment l'article panoramic d'Enrique Herreras. 
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Entre els classics universals i el text contemporani 
internacional 

Dins el primer model que hi distingíem, destacarem els 
casos de La Pavana, la recentment desapareguda Mqj:na 
Teatre, la Companyia Teatre Micalet i, si més no en una 
primera etapa, La Dependent i L'Om-Imprebís. Aquestes 
companyies, a més del que hem comentat sobre la proce
dencia deis textos que solen muntar, es traben fortament 
vinculades a la figura d'un director d'escena membre d'a
questes. 

La Pavana ha desenvolupat el seu treball a partir del pro
ductor José Alberto Fuentes i el director i actor Rafael Cala
tayud. Rafael Calatayud (Valencia 195 5) ha exercit de direc

;

tor artístic de la companyia des de 1983, any de la seua 
creació. Entre les seues produccions podem citar El buho y la 
gata (1989), de Bill Manhoff, Estimat mentider (1991), de 
Jerome Kilty, La mujer de negro (1991), de Susan Hill i Ste
phen Mallaratt, muntatge de llarga vida i enorme exir, Pá

nico contenido (1993), de Ciare Mcltyre, Función para dos per

sonajes (1995), de Tennessee Williams, Titanic (1998), de 
Christopher Durang, Algo auténtico (2000), de Tom Stop
pard, Hedda Gabler (2004), d'Ibsen, o, la darrera, Terapies 
(2005), de Christopher Durang. 

El cas de Moma Teatre és un tant diferent, ja que, si bé 
el seu origen es remunta a 1982, amb Caries Alfara (Valen
cia 1960) com a director, el 1997, a més, obrira una sala pro
pia, Espai Moma. Aquesta companyia ha estar lligada al tre
ball d'un director excepcional dins el panorama valencia, un 
director que s'ha sentit molt atret per autors contemporanis 
com Pinter, Ionesco, Bückner o Frisch. Moma Teatre, sens 
dubte, ha aconseguit algunes de les millors creacions de les 
últimes temporades com ara Candid (1995-1999), Nascuts 
culpables (2000) o La caiguda (2002), muntatge coprodu:it 
amb el Teatre Nacional de Catalunya. Malauradament l'ac
tivitat de Moma s'ha vist interrompuda des de 2004, amb 
un darrer espectacle Les llums (2003), i a hores d'ara l'Espai 
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Moma ha passat a denominar-se L'altre espai i a ser progra
mat per Teatres de la Generalitat Valenciana. 13

La Companyia Teatre Micalet, de la ma del director J oan 
Peris i dels actors Ximo Solano i Pilar Almeria, va iniciar el 
seu treball el 1995 amb la recuperació del Teatre Micalet 
com a seu d'una companyia estable, un teatre que fou refor
mat ampliament després per esdevenir una sala polivalent 
que permet abodar formats diversos amb models d'espai 
escenic diferents. La seua producció s'ha centrat en el teatre 
de repertori universal, fet en llengua catalana, i habitualment 
de gran format. Napols milionaria, de Filippo, La ruleta russa, 
a partir de cantes de Txekhov, L'hostalera, de Goldoni (amb 
direcció de Manuel Dueso), La ronda, d'Schnitzler, La bona 
persona de Sezuan, de Brecht, El temps i el Conway, de Priest
ley, o Don juan, de Moliere, són algunes de les seues pro
duccions més interessants. Tot i així, l'espectacle que més 
exit els va reportar fou Ballant ballant, un muntatge sense 
text que acaba de ser reposat amb motiu dels 10 anys d'acti
vitat d'aquesta companyia. 

En el cas de La Dependent no hi ha hagut un director fix 
i habitual en la seua trajectoria, tot i que Pep Cortés i Gem
ma Miralles han estat responsables de gran part dels espec
tacles. Els seus primers muntatges foren Miraclets (1991) i 
Ai, Mare de Déu (1994), basats en obres de Dario Fo, amb la 
participació de Ximo Llorens; darrerament, pero, la compa
nyia s'ha interessant pels autors locals com ara, entre altres, 
Pasqual Alapont (Catarroja, 1963), de qui han estrenat Una 
teoria sobre aixo (2002)14 i Bu/taco 7 4 (2004). En el cas de 
L'Om-Imprebís sí que trobarem la figura d'un director d'es
cena, Santiago Sánchez, responsable de muntatges com Mort 
accidental d'un anarquista (1983), de Fo, Galileo (2002), de 

13. Per a més informació vegeu l'edició de SIRERA (2003).
14. Aquest text ha estat publicar per Bromera. Anteriorment ha

vien estrenar ja, conjuntament amb L'Horta Teatre, Beatrius (La Forest 
d'Arana, 1997). 

388 

Brecht, La mujer invisible (2002), de Kay Adshead, o Quijote 
(2003 ), encara que el gran exit de la companyia vingué de la 
ma d'un espectacle basat en improvisacions, Imprebís (1991). 

Companyies d'autor 
\, 

Dins un segon grup, situaríem aquelles companyies que 
s'han format des de (o amb) la figura d'un dramaturg, els 
muntatges de les quals acostumen a ser estrenes de textos 
d'aquests mateixos autors, sovint dirigits i/o interpretats per 
ells mateixos. Hi comptem amb els exemples ben emblema.
tics d'Arden, Albena Teatre i Hongaresa de Teatre. 

Sobre l'aparició d'aquest model de creació escenica vin
culada a l' escriptura autoctona ens detindrem ara una mica. 
El dijous 4 de mar<; de 1999 l'edició valenciana del diari El 
País publicava un article titulat «Textos nous, ambits nous., 
L'escriptura teatral valenciana del nou mil-leni», firmat pel 
críticJulio Máñez, amb motiu d'un: acte d'homenatge que la 
seu valenciana de la SGAE va celebrar l'1 de mar<;. D'aquell 
acte se'n féu una fotografia que acompanya l'article al-ludit, 
en la qual trobem autors com Carles Alberola, Paco Zarzoso, 
Alejandro Jornet, Cherna Cardeña, Jorge Picó, Xavier Pu
chades, Arturo Sánchez Velasco o Juli Disla. L'excusa, si és 
que en calia, era el fet que tots aquests i algun altre havien 
estat guardonats durant els mesas anteriors i aquesta era la 
constatació de l'exit que estaven assolint els nostres autors. 

Aquest fet ens pot servir per situar el moment de la con
solidació del que anomenaríem la represa del teatre d'autor, 
és a dir, la consolidació de creació teatral que fonamenta els 
espectacles en l' estrena de textos nous i d' autor novell, es
crits pensant en les possibilitats i voluntats de la compa
nyia. Aixo no vol dir, evidentment, que tata la producció 
valenciana s'haja vist contaminada d'aquesta opció. Només 
a tall d' exemple podem recordar les companyies revisades 
amb anterioritat, o bé perque s'han situat directament fara 
del model del teatre drama.tic o bé perque han optat nor
malment pel repertori classic o contemporani. 

389 



Fóra bo també explicitar en aquest punt que justament 
no ha estat la producció pública qui ha donat empenta al 
teatre d' autor valencia, sinó que han estat les companyies 
privades aquelles que han apostat per aquesta opció, nor
malment, com deiem, des del model de creació d'una com
panyia que compta entre els seus membres fundadors amb 
un dramaturg, com una via de portar a escena de manera 
regular l' escriptura propia. Tot i que també podem dir que 
existeix una línia de producció lligada a autors que no són 
necessariament membres de les companyies. Aquest cas es
taría representat per Dramatúrgia 2000, companyia creada, 
entre altres, pel recenment cessat director general de Teatres 
de la Generalitat Valenciana, J. V. Martínez Luciano, editor, 
a més, d'una de les col-leccions que més atenció ha donat als 
autors valencians, la serie Textos de Teatro del siglo XX, pre
sentada des de la Universitat de Valencia. 15 O també el cas 
citat abans de La Dependent, la qual en els darrers anys ha 
treballat amb textos de Pasqual Alapont i d' altres autors 
valencians com Ximo Llorens (Alcoi, 1954). 

Si fem una mica de repas historie, podem situar les 
primeres produccions d' autor nou en el treball de Jácara, a 
Alacant, i de L'Horta Teatre, a Valencia. Pel que fa a Jácara, 
podem recordar muntatges fets des de 1988 amb textos de 
Rafael González (Alacant 1966) i Paco Sanguino (Alacant 
1964): 013 Varios: Informa Prisión (1988), Elvis (1989) o La 
confesión de un hijo de puta (1991). Jácara, a hores d'ara, ha 
centrat la seua producció a partir de textos del seu director, 
Juanluis Mira (Orihuela 1955), com l'interessant muntatge 
del text A ras de cielo (2002). 16

15. El primer número de la serie Textos fou titular Islas i recollia
set peces breus d'autors valencians, acompanyades d'un proleg de pre
sentació de Nel Diago que comern_;ava amb «Vuelve el texto» (Dia
go, 1996: 11). Podeu veure'n una visió posterior a partir de Puchades 
(2003). 

16. Aquest text fou premiar el 2001 amb el Carlos Arniches i edi
tar dins la col-lecció Teatro Español Contemporáneo. 
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Pel que fa a L'Horta, aquesta va estrenar els espectacles 
Viu com vulgues (1989), O tu o res (1991) i Nit i día (1993), en 
els quals estava implicat com a autor i director Carles Albe
rola (Alzira, 1964). Així mateix, a principis dels noranta 
trobem Grieta Teatro que estrena textos de Paco Zarioso 
(Port de Sagunt, 1966): U afilador de pianos (1992) i Un home, 
un altre home (1995); o Debarrani que estrenaNocturns (1995), 
també de Zarzoso. L'Americana Teatre estrena Aquí radio 
Andorra (1993) i Anoche fue Valentino (1995) de Cherna Car
deña (Cordova, 1963). Aquest autor i actor, juntament amb 
l' actor J oan Carles Garés, crea el 1995 Arden Producciones. 
Aquesta companyia és un bon exemple del que estem co
mentant ja que ha estrenat sempre textos de Cardeña; con
cretament el que ha estat anomenat la «Trilogía de Teatre 
Classic Europeu», formada per les obres La estancia, La puta 
enamorada i El idiota en Ver salles, 17 i la « Trilogía Hel -lenica>�, 
formada per El banquete, La reina asesina i El ombligo del mun
do. Seguint el model més habitual, Cherna Cardeña també 
n'ha assumit en els darrers espectacles la direcció, després de 
treballar amb directors consagrats com Antonio Díaz Za
mora i Carme Portaceli. 

Així mateix, Carles Alfara, des de Moma Teatre, s'inte
ressa en algun moment per la nova dramatúrgia valenciana 
i estrena el 1993 Metro, dels alacantins Sanguino i González, 
mentre que de Sanguino estrenaría L'urinari el 1996, dues 
coproduccions amb la companyia El Club de la Serpiente, 
de la qual formen part aquests autors. A més, la temporada 
1997-1998 L'Espai Moma programa el cicle «-Autors: ara i 
ací», amb L'Altre, producció de Moma Teatre, amb text de 
Zarzoso, 18 La puta enamorada, producció d' Arden, i Mandí
bula Afilada, d' Albena. 

17. Aquesta trilogia ha estat publicada per la U niversirat de Valen
cia, vol. 12 de la Serie Textos. 

18. Aquest text fou guardonat amb el Premi Max Aub de Teatres
de la Generalitat Valenciana i editat, en la seua versió en castella, per la 
Generalitat Valenciana. 
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També des d'altres companyies s'estrenaran autors i tex
tos nous, companyies formades per aquests mateixos autors. 
Podem citar l'exemple de les actualment desaparegudes i 
interessants Esteve y Ponce (1990) i Malpaso (1994). En la 
primera teníem els treballs a partir dels textos de Rafael 
Ponce, com ara Mala leche (2002). 19 En la segona trobavem 
els treballs dels autors i directors Alejandro Jornet (Marroc, 
1956) i Roberto García, i també de Jorge Picó (Valencia, 
1968), amb La mala vida (1999). Així mateix, hi ha la pre
sencia de Xavier Puchades (Valencia, 1973) i Arturo Sán
chez Velasco (Castelló, 1974) a Teatro de los Manantiales, 
o els treballs de Juli Disla per a Combinats o de Patrícia
Pardo per a Nas Teatre. Una darrera incorporació a aquest
panorama seria Jorge Picó amb la companyia Ring de Tea
tro, la qual va estrenar el 2003Joe Zárate te necesita.

De tata manera, si hi ha una companyia que representa 
en el seu origen aquest model i que, malgrat la seua curta 
trajectoria, ha assolit un exit de públic i una presencia me
diatica, practicament nul-la a casa nostra, aquesta és Albena 
Teatre. Sens dubte, Albena Teatre hi ocupa un lloc singular, 
ja que s'ha comolidat, des qel t,reball artísic de Carles Albe
rola i la gestió de Toni Benavent, com una de les producto
res més potents del panorama teatral, amb una gran difusió 
a nivell de tot l' estat. Aquesta companyia fou creada el 1994 
per Toni Benavent (L'Alcúdia, 1961) i Carles Alberola (Alzi
ra, 1964). Toni Benavent, qui ha portar des de l' inici a terme 
les tasques de productor de la companyia, era aleshores el res
ponsable de la gestió de la companyia Moma Teatre, lloc 
que hi ocupa de 1990 a 1996. Pel que fa a Carles Alberola, 
aquest comptava ja amb un treball anterior com a actor, au
tor i director. Així, dins la companyia L'Horta Teatre, com 
esmentavem adés, havia dirigir els seus textos Viu com vul
gues, un monoleg coescrit amb Alfred Picó, estrenar el 1988, 

19. Aquest text fou guardonat amb el Premi Max Aub de Teatres
de la Generalitat Valenciana i editat per la Generalitat Valenciana. 
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i O tu o res i Nit i dia, textos coescrits amb Ferran Torrent, es
trenats el 1991 i el 1993 respectivament. 

El desembre de 1994 Albena Teatre estrenava el primer 
espectacle, Currículum, amb text de Carles Alberola i Pas
qual Alapont, direcció i interpretació d' Alberola mateix. ,,A 
Currículum seguiren altres tres produccions que configuren 
el que es podría establir com a primera etapa de creació: 
Estimada Anuchka (1995), Per que moren els pares? (1996)2º i 
Mandíbula afilada (1997), quatre espectacles dirigits i que 
comptaven també, amb l'excepció d'Estimada Anuchka, amb 
Alberola com a actor. El 1997 el Sitges Teatre Internacional 
oferia una antología dels quatre espectacles produ:its fins 
aquell moment per Albena i del 27 de juny al 27 de juliol 
Mandíbula afilada era representada a la Sala Villarroel dins 
la programació del Festival Grec. Amb Mandíbula afilada 
s' iniciava una serie de coproduccions que esdevindra costum 
de la companyia d'aleshores ern;a. 

A partir de la següent producció, Albena Teatre incor
pora un segon autor que formara des d'aquell moment tan
dem amb Alberola: Roberto García (Valencia, 1968). Rober
to García s'havia donat a coneixer especialment a partir del 
seu treball dins la companyia Malpaso, amb la qual va estre
nar i dirigir els seus textos Cronic (1996) i Oxid (1998).21 La 
primera producció resultant del treball conjunt de tots dos 
va serjoan, el cendrós, una versió lliure d'El príncep ventafocs, 
de Babette Cole, dirigida per Alberola i coprodu:ida pel 
Centre Teatral Escalante, dins la línia de coproduccions que 
aquest centre de la Diputació de Valencia manté amb les 
companyies, un muntatge estrenar l'octubre de 1998.22 Pero 
més enlla d' aquest espectacle de vida efímera, el veritable pro
ducte representatiu d'aquesta segona etapa fou la següent 

20. Aquest text fou publicat per Tres i Quatre.
21. Oxid fou editat per la Universitat de Valencia.
22. Aquest text fou editat per Bromera, dins la col-lecció Micalet

Teatre. 
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producció per a adults, Besos, coescrita per García i Albero
la, dirigida per Alberola i coprodu:ida amb Drimtim. L' es
trena tingué lloc el gener de 1999 i fou un espectacle de llar
guíssima vida i d'enorme exit popular. 

Els dos espectacles següents d' Albena deixaren de banda 
la línia iniciada entre els dos autors i foren fruit d'adapta
cions teatrals, espectacles que marquen una línia diferent 
artísticament parlant i que representen una aposta que sem
bla a hores d'ara deixada de banda. El primer d'aquests fou 
Novecento. El pianista de l'ocea, versió en llengua catalana d'un 
muntatge de la companyia basca Tantakka Teatroa, basat en 
l' obra d' Alessandro Baricco. El muntatge fou dirigit per Fer
nando Bernués, coprodu:it amb Tantakka Teatroa i 3Xtr3 i 
estrenar el maig de 2000. Molt més proper al treball dels 
components de la companyia fou Paraules en penombra, adap
tació teatral de contes de Gonzalo Suárez feta per Alberola i 
amb direcció seua. L'espectacle, estrenar el gener de 2001, 
fou una coproducció amb Moma Teatre i, personalment, 
considerem que representa un dels millors treballs de direc
ció d' Alberola i de la companyia. 

Tot seguir, Albena repetid. la fórmula d'exit amb Spot, 
amb text escrit per Alberola-García i direcció d'Alberola. 
En aquesta ocasió la coproducció sera amb la valencia
na Olympia Producciones i l'estrena tingué lloc a l'abril de 
2002. 23 Amb el següent muntatge, Artefactes, Albena torna
va al teatre no per a adults. El muntatge partía d'un text de 
José Antonio Portillo, amb dramatúrgia i direcció d' Albe
rola, i fou una coproducció amb Babia Producciones es
trenada el maig de 2003. A continuació, vindra La teua vida 
en 65 minuts, amb text del catala Albert Espinosa i direcció 
d'Alberola, espectacle estrenar el desembre de 2003 que re
presentava la incorporació d'un text alíe als components de 
la companyia, rot i que, com ha estar comentat, hi havia una 

23. Currículum, Mandíbula afilada, Besos i Spot han esrar edirars per
Bromera. 
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afinitat ates que Espinosa tracta «alguns dels temes que in
teressen Carles especialment» (García, 2004: 119). La dar
rera producció d'Albena és Perfect, amb text i direcció de 
Roberto García, estrenada el desembre de 2004, una pro
posta, malauradament, marcada per una aparent precariétat 
de mitjans i per la recerca facil de públic.24 

Una altra companyia que voldríem ara destacar és Hon
garesa de Teatre, creada el 1995, amb seu al Port de Sagunt, 
a carrec dels valencians Paco Zarzoso i Lola López i de l'au
tora catalana Llui·sa Cunillé. Aquesta companyia ha desen
volupat un interessant treball amb espectacles, normalment 
de petit format, centrats en l'escriptura de Zarzoso i Cuni
llé. La producció inaugural fou Intemperie (1996), dos mono
legs escrits per Llu:isa Cunillé i Paco Zarzoso, amb direccip 
de Lola López.25 La següent, Vacantes (1997), partia d'un 
text de Cunillé i la direcció de Zarzoso, interpretada com en 
molts altres casos per Lola López i Paco Zarzoso. Per a la ter
cera producció, de més ambició que les dues anteriors, Coco
drilo (1998), amb text de Zarzoso, es va recórrer al director 
Alejandro Jornet, a més d'incorporar dos actors aliens a la 
companyia.26 L'afer, amb text de Cunillé, fou dirigir per 
Alberto Bokos i estrenar el 1999, un text que havia estat 
guardonat amb el Premi de Teatre Ciutat d'Alcoi 1998.27 

Viajeras (2000) va ser resultar de l'escriptura de Cunillé i 
Zarzoso i la direcció de Zarzoso i representa la incorporació 
de l'actriu Victoria Enguídanos, la qual repetira en muntat
ges posteriors. 

24. Per a més informació sobre Albena vegeu l'edició de GARCÍA 

(2004). 
25. El monoleg de Zarzoso que formava part d'Intemperiefou publi

car per la revistaArt Teatral, núm. 11, el 1998. 
26. Cocodrilo fou editada, juntamenr amb Valencia i Nocturnos, per

la Universirar de Valencia. 
27. Aquesr rexr fou editar per Edicions 62. Posteriorment Tres i

Quarre publica Vacants. 
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El mar� de 2000 s' estrenava a Espai Moma Mirador, amb 
text de Zarzoso, el primer espectacle de gran format que 
abordava la companyia, un muntatge coproduú amb Moma 
Teatre i dirigir per Xavier Albertí i que incorporava algun 
deis actors més brillants del panorama valencia com Caries 
Sanjaime. Un espectacle que no aconseguí el reconeixement 
esperar i que obrí pas a una etapa en la qual es tornava als 
formats anteriors.28 Així dones, vingueren després El hipno
tizador (2002), amb text de Zarzoso i direcció compartida de 
Zarzoso i Toni Casares, Húngaros (2002), amb text i direcció 
de Cunillé i Zarzoso, i Aquel aire infinito (2003), amb text de 
Cunillé i direcció de Zarzoso. La darrera producció, Il-lu
sionistes (2004), ha comptat amb text de Cunillé i direcció 
de Zarzoso, amb la incorporació de l'actiu Rosa López, 
un muntatge de més volada, el qual ha estat programar pel 
Teatre Lliure, a Barcelona, i al Rialto, a Valencia. Aquesta 
producció representa una tornada a un projecte ambiciós i 
pensem que permetra apropar un major nombre de públic a 
un treball singular, rigorós i agosarat dins el panorama 
valencia. 

ELS INDEPENDENTS O ALTERNATIUS 

No voldríem oblidar en aquesta panoramica la presencia 
d'alguns espais «independents» o «alternatius», amb pro
ducció propia, com Carme Teatre, Sala Círculo, Columna 
Rota (Port de Sagunt), Espacio Inestable, Off i, especial
ment, Teatro de los Manantiales. Aquesta associació cultu
ral va naixer a la ciutat de Valencia el 1995 de la ma del 
director Ximo Flores i de l'actriu Ruth Atienza i esta oferint 
algunes de les produccions artísticament més innovadores 
deis darrers anys a partir del treball, entre altres, del seu 
director. 

28. Mirador ha estat publicada a Primer Acto, núm. 278.
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A diferencia de la majoria de les altres iniciatives de pro
ducció revisades, Teatro de los Manantiales, des deis inicis, 
es va formar a partir d'un espai que condicionaran mínima
ment com a sala on poder representar els espectacles. Aquest 
espai inicial no deixava de ser un baix d'un antic maga_�zem 
de la família del director al barri marítim del Cabanyal. 
Dins aquest mateix barrí tingueren el seu segon espai, 
igualment un baix condicionar per poder fer teatre, amb el 
qual milloraren un tant les possibilitats de treball. Final
ment, Teatro de los Manantiales ha inaugurar un tercer 
espai al centre de Valencia, una sala de 70 butaques que ha 
comportar un salt important en les condicions d'exhibició 
dels seus muntatges, així com de programació de propostes 
d'altres grups valencians i també d'altres comunitats. 

Quant als muntatges que durant aquests anys han p�r
tat a terme, podem destacar que, en un primer moment, 
Teatro de los Manantiales es va decantar per abordar una 
producció caracteritzada pel treball del seu director a partir 
de grans classics contemporanis. Així, comen�aren amb Li

gazón, de Valle-Inclán, el 1995, seguiren ambLas criadas, de 
Jean Genet, el 1997, i amb Fin de partida, de Samuel Be
ckett, el 1998. Ara bé, en la seua quarta producció, per pri
mera vegada, opten pel text d'un autor viu, Acera derecha, de 
Rodrigo García, espectacle estrenar el 1999. Sobre aquest 
canvi en l' orientació del treball, Ruth Atienza comentava 
que «habíamos acabado Fin de partida, y a todos nos apete
cía acercarnos a un autor vivo que estuviera escribiendo aho
ra. Topamos con los textos de Rodrigo, y nos gustó muchísi
mo Acera derecha. A punto de estrenarla conocimos el trabajo 
de La Carnicería y creo que a todos nos impactó». 29 

A partir del següent muntatge, pero, Teatro de los 
Manantiales fara un pas més en el seu treball i incorporara al 

29. Aquestes paraules han estat preses d'una entrevista publicada
a: http://www.revistateina.com/teina/web/Teina_2/teatro/entrevista_ 
manantiales.htm (pag. 3). 
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projecte dos joves dramaturgs valencians, provinents de la 
Universitat de Valencia: Arturo Sánchez Velasco (Castelló 
de la Plana, 1974) i Xavier Puchades (Valencia, 1973). El 
resultat d'aquesta incorporació fou l'espectacle titulat Escop
tofilia, estrenat el 2000, el qual combinava textos d'aquests 
dos autors i el treball físic i visual característic del director. 
Sobre aquesta evolució explicava Ximo Flores que «ha habi
do una evolución en el sentido de haber entrado al teatro de 
un modo quizás convencional y, hasta cierto punto, lógico: 
desde el texto dramático y de autores del xx ya clásicos 
como Valle, Genet o Beckett. Después, con Acera derecha de 
Rodrigo García, se marca un punto de inflexión importan
te, hacia una dramaturgia de autores actuales. Para llegar a 
nuestros últimos montajes, donde el texto dramático ya no 
es el motor del espectáculo, sino que pasa a ocupar el mismo 
lugar que el resto de elementos. Donde texto, acciones, es
pacio escénico, etc., se retroalimentan constantemente. De 
ahí la importancia de introducir a los autores que hoy traba
jan junto a nosotros dentro del proceso creativo».30

Amb la següent producció Manantiales torna a Rodrigo 
García i estrena Rey Lear el 2001. Ja instal-lats a !'actual sa
la, repeteixen !'experiencia anterior de reunir textos de Sán
chez Velasco i Puchades amb la direcció de Flores: Morir 
debería ser tan simple como perder el equilibrio, estrenat el 2002. 
Desidias' estrena l' any següent, en aquesta ocasió es partia de 
textos de Puchades i amb la primera direcció del mateix 
Puchades. El 2004 s'estrenavaAcars, amb text de Puchades 
i direcció de Flores, un muntatge on, per primera vegada, 
utilitzaven la llengua catalana.3 1 Els darrers muntatges de 
Manantiales són coproduccions amb dues de les companyies 
més interessants del panorama escenic. La primera ha estat 
Exilio, amb text i direcció de Paco Zarzoso, en coproducció 

30. Ibídem.
31. Aquest text de Puchades ha estat guardonat amb el premi al

millor text en la darrera edició dels Premis de les Arts Escenigues de la 
Generalitat Valenciana. 

398 

amb Hongaresa. La darrera ha estat Especulaciones, un espec
tacle que combina el teatre i la dansa, coprodu:it amb la com
panyia de dansa Noname-radar/Rafa Linares, amb textos de 
Sánchez Velasco i direcció de Ximo Flores i del coreograf i 
ballarí Rafa Linares. 

Tampoc no voldríem deixar d'esmentar, ja per acabar 
aquest recorregut, l' esclat d'un fenomen ja consolidat a casa 
nostra com és el d'un circuit de care-teatre, vertadera plata
forma de creació i llarn;ament de la gent que tot just s'obri 
pas dins el món teatral. Així mateix, també es podria recor
dar l'activitat del teatre amateur, el d'algunes escales muni
cipals de teatre, com ara la de Silla, o del teatre universitari. 

COMENTARIS FINALS 

De tot el que ha estat dit es podria extraure una conclusió 
ra.pida i racil: la producció privada valenciana ha viscut un 
bon moment durant la darrera decada. Ara bé, tot aquest 
boom de companyies, moltes de les quals formen part de 
l'AVETID (Associació Valenciana d'Empreses de Teatre i 
Dansa),32 creada el 1992, no ens ha de fer perdre de vista una 
situació que, com ja hem comentat en articles anteriors 
(Rosselló, 2003), qualificaríem de fragil, atesa la dependen
cia que el sector privat manté respecte a la política teatral 
pública i a les seues diferents línies d' actuació en les dues 
darreres decades. Així dones, la significativa davallada de 
producció pública des de la desaparició del Centre Drama.
tic de la Generalitat Valenciana el 1993 ha estat compen
sada, en part, per una política de producció delegada, co
producció o subvencions directes a companyies i sales. Aixo 

32. Per a més informació vegeu: www.avetid.com. A hores d'ara,
aquesta associació ja no reuneix les companyies de dansa, ates que 
recentment s'ha creat l'AVED (Assossiació Valenciana d'Empreses de 
Dansa). 
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sense oblidar el predomini de les sales de titularitat pública 
o fortament subvencionades a les grans ciutats i'el paper fo
namental que ha desenvolupat el Circuir Teatral Valencia a
nivell autonomic, un organisme dependent de Teatres de la
Generalitat Valenciana que agrupa vora setanta poblacions,
el qual assegura un mínim de funcions per a les companyies
professionals valencianes. Aixo no obstant, el darrer director
de Teatres de la Generalitat Valenciana ha donat un cert
impuls a la producció pública i a la dramatúrgia autoctona,
amb tres espectacles que s'han recollit sota el nom de «No
ves dramatúrgies»; una altra cosa, pensem nosaltres, és la
tria concreta dels textos que s'ha fet.

No és rar, així dones, que una analisi del sector encarre
gada fa pocs anys per l'AVETID arribés a una descripció del 
perfil empresarial en termes d' inestabiltat i d' incertesa de
rivades de la manca de mitjans i de recursos economics, o 
de la manca de formació empresarial o de coneixement del 
mercat, per no repetir-nos amb el que acabem de comentar 
al voltant de la forta dependencia de la política cultural 
autonomica. Aquesta, fins ara, s'ha mostrat sotmesa a im
portants transformacions en les institucions teatrals, reite
rats canvis de responsables i a línies d'actuació sovint erra.
tiques que en dificulten una planificació a llarg o mitja 
termini, acompanyada d'un panorama d'empreses, en gran 
part petites, que acostumen a treballar formats petits o mit
jans, amb escasses possibilitats d'assumir massa riscos artís
tics, si volen sobreviure. Possiblement, parlant ara en termes 
empresarials, una racionalització, concentració o una practi
ca de col-laboració entre companyies privades -en tenim 
alguns bons exemples- permetria afrontar reptes de més vo
lada i, al capdavall, donaria lloc a un panorama de més soli
desa per part del sector privat. 

Tampoc no es pot oblidar que no comptem amb un sec
tor audiovisual important que puga ser complementari al 
de determinades professions teatrals (actors, autors, tec
nics ... ). Lamentablement, des dels mitjans de comunicació, 
i especialment greu és el cas de Canal 9, no hi ha una aten-
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ció adequada al sector. En aquest sentit, i sense que aixo ser
visea com a excusa per no aprofundir-hi més, l' estrena recent 
del programa Autoindefinits, vinculat a Albena Teatre, mos
tra una via per explorar i potenciar. 

A hores d' ara, les arts esceniques valencianes, i no no
més les empreses teatrals, es troben immerses en un procés 
de reivindicació davant l' administració autonomica. Aquest 
procés s'ha concretar aquest darrer mes de maig en l' anome
nat Manifest d'Alcoi, ciutat on se celebra la Mostra de Tea
tre Valencia. En aquest manifest es plantegen per a la refle
xió algunes de les qüestions apuntades, com ara el paper de 
RT VV, un major suport al Circuir Teatral i, tot apel-lant a 
una majoria d'edat de la professió, l'exigencia d'una dotació 
economica que permeta continuar sent competitius amb la 
resta de l' estat, així com un impuls a la projecció dels dife
rents festivals i mostres de teatre. Una reivindicació que, 
fins ara, no ha tingut cap resposta clara per part de l'admi
nistració, més enlla de la sorprenent destitució -una vegada 
més un altre canvi- del director general de Teatres. 

Tota aquesta problematica, pero, no ha de ser obstacle 
perque, si parlem en termes de qualitat artística i de presen
cia als teatres (i no sols valencians), s'admeta el fet que algu
nes de les actuals companyies (Xarxa, La Pavana, Bambali
na, Albena, Micalet i altres) han assolit ja una trajectoria 
for<;a satisfactoria i, sobretot, ens han acostumat a uns pro
ductes, normalment, de qualitat i, fins i tot, han estat capa
ces de crear-se un lloc aparentment estable dins el difícil 
mercar de les arts esceniques. Alhora, des d'altres compa
nyies o iniciatives, com ara Teatro de los Manantiales o Hon
garesa de Teatre, s'esta apostant, tot i les dificultats per la 
falta d'un major suport institucional, per un treball de 
recerca en el llenguatge drama.tic i escenic i per un discurs 
cada vegada més compromes. Si de cas, com alguns estan 
demanant amb insistencia, caldria saber que es vol (o que 
pagaria la pena) potenciar des del sector públic, pero, sens 
dubte, aquest és tot un altre assumpte que deixarem per a 
un altre moment. 
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La fira de teatre al carrer 
de Tarrega: festa i indústria 

en el teatre catala dels vuitanta 

Enrie Ciurans Peralta 

U niversitat de Barcelona 

Enguany la Fira de Teatre al carrer de Tarrega arriba a la vint
i-cinquena edició. Creiem que aquesta fita ens ofereix l'o
portunitat de reflexionar sobre el moment historie en qu� 
es produí la seva aparició i el paper que juga en la decad� 
dels anys vuitanta i principis deis noranta. Al llarg dels 
anys aquest certamen ha esdevingut un gran aparador del 
nostre teatre, observant-se la seva pregona transformació 
de festa teatral, durant els primers anys, cap a un mercar 
de les arts esceniques, tal com els successius directors i 
gestors del festival han anat potenciant especialment a 
partir de les edicions celebrades a principis de la decada 
dels noranta. 

La nostra reflexió també ens ha de permetre denunciar 
alguns aspectes d'aquesta evolució i l'oportunitat perduda 
que, al nostre entendre, s'ha produ:it per la desídia dels 
polítics i els gestors culturals. I és que aquesta magnífica 
iniciativa, sorgida el 1981 en un moment historie ple d'ex
pectatives polítiques, socials i culturals, no ha significar un 
veritable element descentralitzador de la cultura teatral del 
país. Fins avui s'ha perdut l'oportunitat d'aprofitar la cele
bració de la Fira de Teatre al carrer de Tarrega per crear un 
arxiu general del nostre teatre, especialitzat en l'estudi del 
teatre de carrer, o bé en les diferents tendencies esceniques 
catalanes; ni tampoc per construir unes infraestructures 
esceniques adequades per acollir aquest gran esdeveniment 
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escenic de caracter anual, malgrat els anuncis reiterats dels 
polítics de torn l'endema de cada edició. 1 

No cal perdre de vista, pero, que la Fira de Teatre és una 
realitat viva i concentra cada any l'esforc; organitzatiu i lo
gístic d'un grup de professionals i d'una població que acull 
el festival amb una mescla contradictoria de sensacions. 
Molts targarins marxen de la ciutat per evitar les moltes 
molesties que suposa l'allau de visitants, mentre els comer
c;os i els bars fan l'agost. Pero una part deis targarins encara 
es reuneix el diumenge al matí, mentre es celebra la Fira de 
Teatre, a l'Ermita de Sant Eloi per celebrar el tradicional 
aplec i l'esmorzar de coca i préssec presidit per les autoritats 
municipals. Un esdeveniment que tot i donar origen a la Fi
ra ja fa molts anys que no guarda cap relació amb els milers 
i milers de visitants que no saben ni comprenen que s'hi fa 
allí, si és que se'n assabenten, ja que la processó i l'aplec es 
celebren a primera hora del matí. 

Podem establir, tal com varem fer en el seu moment,2 

tres períodes de la Fira de Teatre al carrer de Tarrega fins a 
les edicions celebrades a mitjans dels anys noranta, que per-

1. En aquest sentit ens volem referir a les declaracions de la conse
llera de Cultura de la Generalitat, l'Hble. Sra. Caterina Mieras, en la 
cloenda de la darrera edició de 2004, recollides a diversos mitjans de 
comunicació, on proposava la creació d'un centre d'estudis teatrals vin
cular al Patronat de la Fira. Vegeu BARRENA, Begoña. «Cultura planea 
dotar a Tarrega con un centro permanente de artes escénicas vinculado 
a la Fira». El País (secció Catalunya), 13-IX-2004, pag. 10; vegeu cam
bé FoNDEVILA, Santiago. «Tarrega se estanca». La Vanguardia (secció 
Cultura), 13-IX-2004. 

2. L'origen del present treball esta en la tesi de llicenciatura «Ten
dencies teatrals presentades a la Fira de Teatre al carrer de Tarrega 
( 1981-1992)» presentada per l' autor d' aquesta comunicació el maig de 
1993 al Departament d'Historia de l'Art de la Universitat de Barcelo
na, que obtingué la qualificació d'excel-lent cum laude per unanimitat. 
Com a resum d' aquest treball publica l' arride següent: CIURANS, Enrie 
(1994). «Tendencies teatrals presentades a la Fira de Teatre al carrer de 
Tarrega (1981-1992)». Urtx, núm. 6, pag. 241-255. 
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meten explicar la profunda transformació des d'un planteja
ment inicial clarament vinculat a la Festa majar fins a la 
conversió en un gran mercat teatral i així comprendre el 
paper que acomplí durant aquells anys. 

Creiem que la notorietat aconseguida per la Fira de Tea
tre al carrer de Tarrega al llarg de les dues darrers decadtls no 
estava ni en el pensament ni en les intencions dels seus im
pulsors quan amb motiu de les Festes de Sant Eloi de 1981, 
organitzaren «la Fira del Teatre, trifulgues, xim xim al carrer 
de Tarrega»; pero potser encara resultava menys previsible la 
seva transformació en un gran aparador de les tendencies 
esceniques del teatre del país, ja que, hi ha una dada indiscu
tible, per la capital de l'Urgell en aquests darrers vint-i-qua
tre anys hi han passat la immensa majoria d'actors, direc
tors i, en general, gent de teatre del país, des dels més presti
giats i reconeguts fins aquells grups amateurs i anonims q\le 
han ofert els seus espectacles fara de la programació oficial. 

LA FESTA MAJOR o'ELS COMEDIANTS (1981-1984) 

Les primeres edicions de la Fira foren una manifestació de 
cultura popular i participativa en majúscules, un esclat de lli
bertat plena de ressons progres, estetica dominant en aquell 
període. Cal, dones, inserir la seva aparició dins la pregona 
transformació de la vida social, cultural i política que visqué 
el Principat en recuperar les seves institucions demacra.
tiques després de quasi cinquanta anys de dictadura. La pre
sencia d'Els Comediants a la Festa majar petita de 1980 
serví com a punt de partida -podríem parlar de proto-Fira-, 
del que l'any següent seria la primera edició del certamen. 
En aquest sentit, el paper de l'alcalde, Eugeni Nadal, esde
vingué fonamental. 

L'origen de la Fira es traba en la celebració de la Festa 
majar d' estiu, que gira a l' entorn d'un aplec popular, el tradi
cional Aplec de Sant Eloi que es celebra a l'ermita del mateix 
nom fundada al segle XIII, situada en un petit turó a tocar del 
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nucli urba. Dins la historia de la població aquesta festa s'ha 
conegut com la Festa major petita de Tarrega, i es celebra des 
del segle XIV cada segon diumenge de setembre. El punt cul
minant de la festa tradicional consistia -amb les successives 
transformacions al llarg dels segles-, en una processó celebra
da el diumenge a primera hora del matí des de l'església fins 
a 1' ermita acompanyats per una xaranga ano menada Tararot. 3

A principis del segle passat s'instituí el dilluns i el di
marts després de Sant Eloi una Fira de bestiar, que tenia lloc 
també entre febrer i marc;. Molt probablement aquesta Fira, 
que desaparegué després de la Guerra Civil, i totes les altres 
fires celebrades al llarg dels segles a Tarrega, dona peu a 
la denominació de Fira de Teatre en lloc de festa, festival o 
mostra, molt més comunes per referir-se a esdeveniments 
d'aquesta mena. Un altre element de la tradició local és el 
Mercat dels dilluns, en un inici agrícola, i que actualment 
compta amb parades de roba i de tota mena d'objectes d'ús 

3. SEGARRA IMALLA,JosepMaria(l987). Historia deTarrega ambels
seus costums i tradicions. Vol. II: Seg/es XVI-XVIII. Tarrega: Museu Comarcal 
de Tarrega. Pag. 208-209. La descripció que fa de la Festa és la següent: 
«L'endema, [segon diumenge de setembre] a punta de dia, el Tararot es 
passejava amb les seves gralles per tots els carrers de Tarrega fent la des
perta general amb la característica diana. A un quart de sis [ ... ] es 
comern;ava a senyalar per fer els tres toes, com si s'hagués de fer la missa 
major. A les sis, sortia de l' església parroquial la típica processó, a la qual • 
assistien: primerament, al davant, la bandera dels cóssos, feta de mo
cadors de seda de colors i cintes de diferents colors; després, el Tararot; 
després, quatre empleats de l'ajuntament amb atxa, la comunitat, el 
preste i l'assistent, entremig del tabernacle de Sant Eloi portat per dos 
homes vestits de cota i roquet. Amb aquest ordre es dirigien a l'ermita 
[ .. .]. En arribar a la capella, la comunitat cantava una missa solemne a 
una sola veu i sense música. En acabar aquesta, s'esperava mitja hora o 
tres quarts perque la gent anés arribant per fer el tradicional esmorzar, 
compost, el mateix que ara, de coca d'ous i préssecs. Tot seguit després 
d'haver esmorzat comen�aven els cóssos.» [Cal aclarir que el terme cós o 
cóssos és refereix a una cursa o recorregut fet a peu o a cavall en certes fes
tes majors per a la diversió dels espectadors. Entre els principals cal citar 
el cós del sac, el cós de parells, el cós de l' ou o el cós de pedres]. 
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quotidia. Aquest Mercat es remunta al segle xv quan el rei 
Joan II concedí a la ciutat la prerrogativa d'organitzar dos 
mercats setmanals, dilluns i dijous. El Mercat dels dilluns 
esdevingué un element fonamental de les primeres edicions 
de la Fira de Teatre. 

Els Comediants van saber transformar la celebració local 
en una festa nova i contemporania, tot respectant la tradició 
anterior en que es fonamentava la festivitat. A partir de la 
seva particular manera de fer que crida a la diversió desinhi
bida, simpatica i participativa, van saber penetrar en la vida 
quotidiana de la ciutat, transformant la festa tradicional en 
una nova celebració, més adequada als nous temps. Homes
ocells, dimonis i angels varen compartir la xaranga amb els 
Bastoners de Palautordera; els aerostats de la Casa Forés ani
maren l' Aplec de Sant Eloi, mentre al tradicional Mercat 
deis dilluns tenia lloc un espectacle titular Imprevisibles aven
tures i desventures en un dia de Mercat a T arrega, protagonitzat 
pels membres d'Els Comediants, Artristras, Pep Bou i d'al
tres grups presents al certamen. La Fira continua el dilluns 
a la tarda amb un partit de futbol al camp municipal entre 
els artistes i l'equip juvenil de la localitat, amb hilarants 
intervencions d' eixelebrats espontanis. La cloenda, amb una 
explosió de focs d'artifici, transforma radicalment la ciutat i 
la posa al capdavant d'un nou horitzó cultural i cívic. Havia 
nascut la Fira de Teatre al carrer de Tarrega. 

Aquests i d' altres espectacles serviren per crear una fes
ta popular totalment innovadora que tenia com a centre el 
teatre, amb presencia d'espectacles populars i tradicionals, 
aglutinats i liderats pel grup de Canet. Així s' expressava 
!'alcalde de Tarrega i alma mater de la primera Fira, Eugeni 
Nadal i Salat, posant emfasi en la dimensió cosmopolita 
d'aquesta mena d'esdeveniments que tot just s'entreveia a 
principis deis anys vuitanta:4

4. BROSSA,Joan i altres (1982). La Pira de!Teatre, trifulgues, ximxim
al carrer de T arrega. Tarrega: Ajuntament de Tarrega. [P rograma com
memoratiu de la primera edició de la Fira celebrada el 1981]. 
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Amb aquesta Fira volem obrir una alternativa a les Festes 
Majors i també poterídar globalment aquest esclat extraordi
nari, segurament únic a Europa, de grups catalans de teatre 
que per la seva qualitat i quantitat, poden omplir les festes, 
les de l'Estat i les d'Europa. 

D'una banda es potencia el teatre de carrer amb una gran 
projecció a Franc;a,5 contribuint a l'aparició i promoció al 
llarg de la decada dels vuitanta de diversos grups catalans 
especialitzats en aquesta tipologia escenica -Artristras, L'A
valot, Tripijoc, Gog i Magog, Xarxa Teatre, entre d'altres-; 
per altra banda, les noves formes derivades de les arts del 
circ tingueren un lloc destacar en aquests primers anys, fer 
que s'ha mantingut com una característica de la programa
ció de la Fira; pero la veritable aportació d'aquestes edicions 
fou la presentació dels espectacles al carrer, com a sinonim 
de participació, espontane'itat i compromís amb la Festa po
pular. La varietat de generes representats és una característi
ca d'aquestes primeres edicions que es mantindra al llarg de 
tora la trajectoria de la Fira de Teatre. 

Cal fer un esment concret a la trajectoria d'Els Come
diants durant els primers anys vuitanta, per comprendre la 
veritable aportació que feren al naixement de la Fira de Tea
tre al carrer. Només cal assenyalar dos fets: d'una banda, la 
seva capacitar de convocatoria, tant pel que fa als artistes 
com als programadors -a la segona edició foren convidats 
els directors del Festival d'Avinyó, de laBiennal de Venecia 
i de !'Oficina Nacional de Difusió Artística Francesa-; i, de 
l'altra, el nivell artístic dels seus espectacles que els dugué 
a la consagració a nivell internacional, destacant especial-

5. Un exemple d'aquesta projecció és la creació de l'Association
Nationale pour le développement et la promotion des arts de la rue, 
que el 1994 edita un butlletí anomenat Goliath, que es feia resso de les 
tendencies, grups i fesrivals de música, teatre i, en general, arts de 
carrer. 
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ment el triomf apoteosic que aconseguiren en 1' edició del 
Festival d'Avinyó de 1983 amb el seu espectacle més em
blema.tic, Dimonis.6

Si Els Comediants foren els responsables artístics rdel 
certamen, Joan Brossa en fou el padrí i Xavier Fa.bregas el 
seu principal ideoleg. En un text commemoratiu de la pri
mera edició del certamen, Fa.bregas féu una mena de decla
ració de principis que girava a 1' entorn de tres eixos basics: 
la necessitat de recuperar el carrer com a espai públic, desta
cant la idone'itat del dibuix urbanístic de la capital de l'Ur
gell; la qualitat i significació de les propostes esceniques 
d'Els Comediants, tot defensant la seva professionalitat �i el 
conjunt d'espectacles programats pel grup de Canet; i, en 
darrer lloc, Fa.bregas defensa la necessitat d'institucionalit
zar aquest esdeveniment i de generalitzar-lo arreu del país, 
com un instrument de renovació de les festes tradicionals ,i
populars. 

Al programa de la quarta edició, que clogué aquest pri-
mer període sota la direcció artística d'Els Comediants, es 
resumia l'esperit d'aquesta etapa: «La Fira de Teatre al Car
rer va sorgir de la intenció de potenciar 1' esclat de grups 
catalans de teatre al carrer i amb la voluntat d'oferir una al
ternativa a les festes. » Tot i així a la ciutat varen sorgir unes 

6. Vegeu el reportatge publicar a El País Semanal, núm. 339, del
9-IX-1983, pag. 50-55, titular «Los demonios de las fiestas popula
res», text de Joan de Sagarra i fotografies d'Agustí Carbonell. S'h� por 
llegir: «La noche del pasado 7 de agosto supuso para Els Comediants 
una verdadera consagración internacional. El fuego y la tradición popu
lar del Mediterráneo catalán se hermanaban con la tradición de los mis
terios medievales en el marco soberbio del palacio papal. Así lo enten
dieron las gentes de Aviñón y los responsables de los grandes festivales, 
como Robert Titzpatrick, organizador del Festival Mundial de Teatro 
que se celebrará en Los Ángeles con motivo de las próximas Olimpia
das; o Italo Gómez, director del Teatro de la Fenice, de Venecia, ambos 
invitados por el director del Festival de Aviñón, Bernard Faivre d'Ar
cier, que el año anterior se había desplazado a la Fira de Tarrega para ver 
actuar a Els Comediants.» 
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primeres veus crítiques envers l' orientació que estava pre
nent la Fira cada vegada més multitudinaria. 

UN MULTITUDINARI APARADOR DE L'ESPECTACLE 
(1985-1990) 

A partir de 1985, Els Comediants es desvincularen total
ment de la direcció artística de la Fira de Teatre al carrer. 
l'organització s'estructura a partir del Patronat Municipal 
Fundació Pública de la Fira de Teatre al Carrer de Tarrega, 
on estaven representades les institucions que li donaven su
port economic: la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, la Diputació de Lleida i el Consistori de la 
ciutat; cal dir, pero, que el Ministeri de Cultura també con
tribuí economicament en alguna d'aquestes edicions, tot i 
no formar part del Patronat. Una qüestió preocupa especial
ment les institucions i els gestors de la mostra: estudiar les 
fórmules per arribar a l' autofinan�ament davant el perill 
d'acumular deficits en les successives edicions establint els 
espais tancats de pagament que, a partir d'aquell moment, 
es generalitzaren. 

Tot i així, les institucions van apostar per un fort creixe
ment de l' esdeveniment que havia de convertir-se en un 
aparador del nostre teatre, abandonant el plantejament ini
cial per transformar-se en un mercat de les arts esceniques, 
tal com declara el llavors director general de Cinema i Tea
tre, J ordi Maluquer, en la presentació de la sise na edició: «La 
Fira, enguany, és molt més ambiciosa, vol fer servir el resso 
�statal i internacional que ha tingut perque vinguin agents 
1 compradors de teatre de tot el món» (La Mañana, l 7-VII-
1986). Aquest creixement es féu realitat en fer-se la presen
tació de la setena Fira a París, en una operació de marqueting 
dirigida a promocionar el teatre catala a Fran�a i a Europa, 
l' any de l' ingrés d'Espanya a la Unió Europea. Pero aquest 
fet no pagué amagar els greus problemes que suposa a
quest creixement: la manca d'infraestructures per acollir els 
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visitants, una programació que inclo'ia concerts de música 
rock i unes condicions inadequades per assumir les múlti
ples representacions, que aixecaren una considerable con
troversia entre un nombre significatiu de professionals.7 

Un equip directiu encap�alat per Pau Llacuna va af�?n
tar la nova etapa amb una programació oberta a tates les ten
dencies esceniques. Edició rere edició la Fira supera les seves 
xifres pel que fa a participació de grups, nombre de visitants 
i resso en els mitjans de comunicació, esdevenint un feno
men que superava ampliament les previsions que es podien 
haver fet, essent el Festival amb majar projecció exterior de 
Catalunya. Aixo provoca que sorgissin festivals de les ma
teixes característiques com el Complot de Pineda i el Festi
val de Teatre al carrer de Viladecans, entre d'altres iniciati-
ves que tractaven d' emular la cita targarina. 

Un exemple d'aquest exit fou la participació de les grans 
companyies del país: Dagoll Dagom, La Fura dels Baus i Els 
Joglars participaren en diverses edicions; juntament amb 
artistes i grups tan significatius com Albert Vidal, Carles 
Santos, Tortell Poltrona, Toni Alba, Semola Teatre, Vol-Ras, 
Pepe Rubianes, i, en el camp de la dansa, Mudances, Mal Pe
lo, Companyia Metros i Danat Dansa, entre d'altres; la pro
gramació també inclo'ia una presencia destacada de grups 
tradicionals (calles de gegants, grallers, cercaviles, pirotec
nia, balls i danses populars), circ, pallassos, magia, titelles i 
espectacles infantils, abastant tot l' espectre escenic del país. 
Cal afegir la presencia d' importants companyies procedents 

7. BORRELL, Marcel-lí. La Veu de l'Anoia, 31-V-1987: «La Fira se'n
va a plantar una pica prop de Flandes (el vell i respectable París!), en 
una acció de marketing agressiu, com potser pertoca a l'afany de pres
tigi. Molt bé, pero convindria no oblidar que l'any passat, sense anar 
més lluny, la Fira com a producte va deixar molt que desitjar: organit
zació deficient, espais inadequats i sense condicions, programació de 
circumstancies, mercantilisme matusser, pessima dotació de serveis 
hotelers, descoordinació, etc. Si hem d'anar a París, anem-hi. Pero ben 
calc;ats!» 
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d' al tres indrets de l'Estat amb una escassa presencia en els 
nostres escenaris i de companyies internacionals com As
semblea Teatro di Torino, Footsbarn Travelling Theatre i 
Archaos, entre els més destacats. 

En canvi, l' Aplec de Sant Eloi no troba el seu lloc dins 
aquest creixement i es desvincula totalment de la Fira, pero 
sense desapareixer. Els actes de la Festa major d'estiu es 
mantingueren pero de forma paral-lela, anunciats en una 
programació a part per l'Ajuntament de Tarrega. L'esperit 
de renovació de la festa tradicional que serví per fundar la 
Fira dona pas a un certamen centrat a mostrar les múltiples 
tendencies esceniques del país, en un ambient festiu i amb 
voluntat de servir com a promoció dels grups participants. 

L' element veritablement distorsionador de la mostra fou 
la introducció en la programació de grups de l' anomenat 
Nou rock catala, que s'ana incrementant fins a arribar a 
tenir una presencia molt destacada que atregué un públic 
interessat únicament en la música. Els concerts d'Els Pets, 
Sau, Lax'n'Busto a la decena edició, posa de manifest la 
manca de criteri dels responsables de la Fira i posa en perill 
la seva viabilitat. Festivals dedicats en exclusiva a la música 
com el Mercat de Música Viva de Vic o Altaveu de Sant Boi 
de Llobregat -que es celebra en les mateixes dates que la 
Fira-, no sorgiren fins més tard. 

LA FIRA COM UN MERCAT DE LES ARTS 
ESCENIQUES ( I 99 I-I 996) 

El creixement exponencial de la Fira de Teatre al carrer de 
Tarrega es continua produint en les primeres edicions de la 
decada dels noranta, malgrat els greus incidents produ:its en 
l'edició de 1991, culminats amb l'intent d'assalt a l'Ajunta
ment, conseqüencia nefasta de la massificació, la imprevisió 
i la manca de criteri en la programació de l'etapa anterior. 
Aquests fets suposaren un gir important en l' estrategia del 
certamen, dirigir durant aquells anys per Frederic Roda. A 
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partir de l'edició de 1991 els concerts de música rock des
aparegueren de la programació, i l' any següent fins i tot els 
concerts deixaren de tenir un espai propi, per centrar-se 
totalment en el teatre. 

La principal característica d'aquest període fou la crefciÓ 
de la Llotja, un espai de contractació a l' entorn del qual es 
volia fer girar la nova etapa de la Fira de Teatre, sense obli
dar l' aspecte festiu que necessariament implicava la cele
bració del certamen. A principi dels anys noranta el sector 
teatral estava molt més configurar que deu anys abans i 
les estructures havien guanyat en experiencia, en especial, 
els circuits d'exhibició amb l'aparició de les sales alternati
ves, el nou paper dels ajuntaments i d'altres institucions i 
entitats com a programadors d'espectacles i les propies com
panyies professionals, interessades a promocionar-se a la 
Fira amb l'objectiu de donar a coneixer els seus treballs ,i 
entrar en els diferents circuits d'espectacles, dedicant una 
part important de la seva activitat a l'elaboració de dossiers, 
vídeos dels espectacles, associant-se amb representants o 
managements. 

Fruit d'aquest procés fou l'aparició d'una col-lecció de 
llibres editats per la Fira de Teatre amb la col-laboració 
de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, dedicats en bona part a ana
litzar qüestions relatives al mercat escenic i els seus agents, 
que certificava el nou rumb del certamen, concebut com una 
trobada dels professionals del sector. El primer d' aquests lli
bres dugué el significatiu títol de L'Art del Mercadeig en el
Teatre, i en ell participaren professionals del món del mar
queting i del sector públic i privat de l' espectacle, els quals 
debateren sobre qüestions candents de la indústria teatral, 
com el mecenatge, el patrocini, els circuits de programació, 
les sales alternatives o el paper del sector públic. 8

8. AUTORS DIVERSOS (1992). L'Art del Mercadeig en el Teatre.
Lleida: Fira de Teatre al carrer de Tarrega / Institut d'Estudis Iler
dencs. Col-lecció de la Llotja, l. S'hi recullen tres ponencies, la prime
ra a carrec de Josep Chias, president de Marketing Systems i professor 
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La programació d'aquest tercer període, que seguí obert 
a tates les tendencies esceniques, posa l'emfasi en el teatre 
de carrer, amb la creació el 1991 del Taller Internacional de 
Teatre de Carrer que dirigí J oan J osep Guillén, amb un 
intent in extremis de retornar als orígens de la mostra. Desta
ca, també, l'absencia practicament total d'espectacles tradi
cionals com els que animaren la Fira durant les primeres 
edicions. 

Malgrat els incidents de 1991, la Fira es recupera en les 
següents edicions, comptant amb la presencia de més de 
cent grups en la programació oficial i prop dels cent mil 
visitants, provocant les repetides i insistents crides dirigides 
a intentar evitar la massificació. A partir de mitjans dels 
noranta, tot i el nostre coneixement indirecte del seu des
envolupament sota les direccions de Ramon Simó, J oan 
Anguera i Lloren<; Corbella, actual responsable artístic de la 
Fira, es ratifica aquesta estrategia. Les croniques periodísti
ques ens permeten comprovar la consolidació de la Fira com 
a mercat teatral (amb dades que el situen en la primera línia 
europea tant pel nombre de programadors com pels con
tractes generats), i com molts dels problemes constatats ja 
durant la decada dels vuitanta continuen estant pendents de 

d'ESADE, titulada «Teatre, per que no amb Marketing?», presentat 
per Frederic Roda (director de la Fira) i amb un col-loqui posterior en 
el qual participaren Francesc Fabregat (Institut Municipal Barcelona 
Espectacles), Joan Lluís Bozzo i Anna Rosa Cisquella (Dagoll Dagom) 
i Pere Pinyol (Tres en Raya Especcacles). La segona ponencia la impar
tí Xavier Gil, coordinador del Centre Cultural Tecla Sala de !'Hospita
let, amb el títol «A la recerca del finani,ament privat», presentat per 
Toni Gonzalez (coordinador de La Llotja de la Fira) i seguit d'una taula 
rodona en que participaren Ton Gerona (Festival del Teatre al carrer de 
Sabadell) i Feliu Batlló (Institut Municipal Barcelona Espectacles). El 
darrer ponent fou Joan Maria Gual (director teatral), qui planteja la 
qües�ió «El repte d'omplir els teatres», presentat per Toni Gonzalez,
segmt d'un col-loqui ambla participació d'AdolfBras (Villarroel Tea
tre), Pilar Molina (Sala Beckett), Alfred Fort (IMAC, Reus) i Vicenc;; 
Punsola (Promoteatre). 
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resolució,9 tot i que la Fira de Teatre segueix essent un festi
val popular i participatiu. 

El pas de Festa majar d'estiu a mercat de les arts esceni
ques queda plenament posat en relleu amb l'edició del cin
que llibre de la col-lecció de la Llotja titulat Promoció i venda 
d' espectacles (Un manual aplicat a la F ira de Teatre de T arrega), 
escrit i compilat per Toni Gonzalez. 10 El seu autor justifica
va la seva publicació amb la següent reflexió:11 

Conscients que a l'Estat espanyol no existeix encara aquest 
tipus de publicació, la Fira de Teatre de T arrega ha volgut 
omplir aquest buit bibliografic, en un moment en que, cada 
vegada més, és la propia capacitat de les companyies la que 
aconsegueix tirar endavant els espectacles. El temps dels 
diners per al teatre s' estan acabant i els amiguismes estan 
passant a millor vida. Cal posar les companyies en igualtat de 
condicions i deixar que la qualitat i la preparació sigui l'ele
ment fonamental per a la seva subsistencia. En aquest con
text, el coneixement de les tecniques de promoció i de mar
queting juga un paper decisiu. 

9. En relació a aquest aspecte volem fer esment de les declaracions
de Joan Anguera a El País (12-IX-2001) un any abans d'abandonar el 
carrec de director artístic, quan afirmava: «Lo que yo digo es que hay 
un déficit de infraestructuras para la feria que estamos haciendo. Faltan 
hoteles, falta un cámping, faltan teatros en condiciones. Este déficit 
acaba absorbiendo una parte demasiado importante del presupuesto. Si 
lo ideal es un 70% del presupuesto destinado a las compañías y lo 
mínimo tolerable es un 50%, en Tarrega resulta que sólo destinamos a 
la creación algo más de un 20% de un presupuesto del que 91 millones 
son de subvención y 61 proceden de recursos propios [ingresos de 
taquilla y patrocinadores]. La proporción entre subvención y recursos 
propios es modélica.» 

10. GoNZALEZ CERVETO, Toni (1996). Promoció i venda d'especta
c!es. Un manual aplicat a la Pira de Teatre de Tarrega. Lleida: Fira de Tea
tre al carrer de Tarrega / Institut d'Estudis Ilerdencs. Col-lecció de la 
Llotja, 5. [Edició bilingüe]. El llibre compra amb la col-laboració de 
Gonzalo Pérez de Olaguer, Javier Atance i Daniel Martínez de Obre
gón, que escriviren tres breus textos editats al final del llibre. 

11. GoNZALEZ CERVETO, Toni. Ob. cit. Pag. 7 i 8.
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No entrarem a valorar en profunditat les paraules de 
Toni Gonzalez, no és l'objectiu d'aquest treball. El que trac
tem de mostrar és l'evolució de la Fira de Teatre al carrer de 
Tarrega al llarg deis anys vuitanta i primers noranta, en que 
la seva evolució ana en paral-lel al desenvolupament d'una 
indústria cultural que per motius histories no havia arribat 
a aquestes formulacions. 

CONCLUSIONS 

La Fira de Teatre al carrer de Tarrega fundada el 1981 ha esde
vingut en el darrer quart de segle un magnífic observatori per 
comprovar l' evo lució de les diferents tendencies esceniques 
del nostre país. Nascuda com una alternativa a les festes ma
jors tradicionals de la ma del grup Els Comediants, que en 
aquells anys vivien la seva consagració a nivell internacional, 
va patir al llarg de la decada deis anys vuitanta i primers no
ranta una pregona transformació esdevenint el major mercat 
escenic del país, essent un espai pioner en aquest aspecte. Mal
grat aixo, la Fira de Teatre no ha tingut un paper en la descen
tralització de les arts esceniques a Catalunya, com per exem
ple ho ha fet un festival, amb un plantejament i uns objectius 
for�a diferents, com és el Temporada Alta de Girona. 

Dins la planificació deis festivals de teatre a Catalunya, 
la Fira de Teatre podría ocupar un paper central si es dotés 
d'una estructura fixa a partir d'un centre d' estudis o d'un ar
xiu general del nostre teatre i, al mateix temps, fent una in
versió adequada en infraestructures esceniques i de serveis. 
El gran problema de Tarrega-per al qual no tenim una facil 
solució- és que només estigui viu quatre dies l'any i la resta 
sigui un indret erm teatralment parlant. 

De tota manera, cal concloure que la Fira de Teatre al 
carrer de Tarrega ha acomplert des de la Transició i fins avui 
un paper destacat en la historia de les arts esceniques a Cata
lunya, amb successives transformacions pero mantenint la 
seva condició de festa teatral única al nostre país. 
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Teatralització d' elements rituals. 

Els J oglars, Els Comediants, La Fura dels Baus 

Natasha Leal Rivas 
Universitat L'Orienta!e

J 
de Napols 

lNTRODUCCIÓ 

El teatre com a text espectacular, en general, afavoreix una 
tendencia domínant, primer, cap a la creativitat, i segon, 
cap a la investigació teatral buscant noves estrategies per 
entendre les dimensions del seu discurs amb instruments, o 
procediments expressius provinents de la seva propia cultu
ra o d'altres practiques culturals (mim, circ, dansa, titelles, 
ritus, festes, cinema, televisió, publicitar...). La neovanguar
dia dels seixanta i setanta va concebre el teatre com una 
practica cultural, és a dir, com un sistema dinamic que, si 
bé privilegiava una tradició cultural, en aquest podien tenir 
cabuda totes les manifestacions culturals, depenent de les 
seves característiques, com objectes a de teatralització. 1 En 
aquest sentit, em sembla oportuna la redefinició que Juan 
Villegas2 fa del concepte de teatralitat, referint-se a una tea
tralitat social i cultural que permet la lectura de la cultura i 
de les practiques socials com a practiques que el teatre pot 
instrumentalitzar,3 amb la finalitat de comunicar un mis-

1. Actualment, la cultura contemporania atén al valor visual com a
identificador d'aquesta. 

2. VILLEGAS, Juan (2000). Para la interpretación del teatro como cons
trucción visual. Irvine: Gestos. Sobretot el cap. 3. 

3. Villegas parla d'una teatralitat religiosa, entre d'altres tipus de
teatralitat, la simbologia dels quals i/o dels elements de la missa o les 
processons han estat utilitzats com elements dramatics en nombrases 
propostes teatrals contemporanies descontextualitzats, algunes vega-
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satge d'acord amb la competencia cultural i teatral de l'es
pectador.4 La forma ritual del teatre contemporani va ser un 
dels models que proclamaven la antimimesi de la realitat i 
els seus referents s' extreien de diversos elements pertanyents 
a civilitzacions llunyanes o a la vida quotidiana amb la idea 
de reflectir, en gairebé totes les seves propostes, la conside
ració de l'individu dintre d'una comunitat. 

El teatre catala contemporani de base no textual a partir 
de les seves propostes esceniques i del propi metode de cre
ació es va identificar, durant els anys setanta i vuitanta, amb 
un teatre d'imatges i amb fórmules ritualitzants que busca
ven la relació entre vida i teatre. Aquesta estreta vincu
lació s' observa, en efecte, en el teatre d'Els J oglars, Els Co
mediants i La Fura deis Baus, els quals sempre representen 
l'home i la conducta humana, encara que des d'optiques i 
estetiques ben diferents.5 No obstant aixo, en el procés de 
creació d'aquests grups destaca el text com un codi escenic 
prescindible, creat a posteriori,6 en favor de la imatge, que és 

des, de la seva significació religiosa pero no simbolica. Aquesta simbo
logia es manté per una equivalencia en la competencia cultural entre 
actor i espectador, podent-se ampliar a tota la nomina teatral que es pot 
veure influ1da per una teatralitat social i cultural concreta. 

4. Les pantalles electroniques o imatges projectades, per exemple,
han substitu1t els decoracs tradicionals com a fonts de construcció de 
teatralitat importants en la competencia visual i cultural de !'espec
tador. 

5. ElsJoglars teatraliczen elements rituals que s'identifiquen amb
el comportament huma (M. 7 Catatonia, Laetius, O limpie Man Movement, 
etc. mentre que La Fura dels Baus escenifica rituals que posen de mani
fest les relacions, els intercanvis i les transformacions humanes. En Els 
Comediants, per contra, el ritual s'identifica amb el joc i la festa tro
bant una teatralització tant d'elements rituals com festius. 

6. Encara que els tres grups proposen basicament una metodologia
teatral no textual l' exemple paradigma.tic de progressiva incorporació 
del text en la construcció drama.rica és Els J oglars, amb un metode defi
nir en una primera fase d'improvisació i espontane1tat, des del rreball 
col-lectiu, per a posteriorment plasmar el text teatral en una fase més 
artificiosa i teatral, coordinada per la figura d'un director escenic. 
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alhora visual i acústica, conformada a través d' artificis sug
gestius com els objectes, les distancies, el gest, els llums, la 
música, el ritme, etc. L'escenificació també té un paper de
terminant en el procés creatiu d' aquests grups, ja que cadas
cun utilitza la seva millor arma per aconseguir impa_ctar 
l' espectador. Els J oglars des de la parodia, estructura la base 
de les seves creacions esceniques. A través del discurs, els 
referents parodiats aconsegueixen una identificació major 
en els seus espectadors, sobretot en aquells espectacles que 
Boadella considera de tribu. 7 La Fura dels Baus no utilitza la 
identificació de referents directes o fetitxes en el discurs, les 
escenes intenten provocar visualment alguna reacció en el 
públic. Aquests grups també han utilitzat dramatúrgies de 
préstec, sobretot Els Joglars i Els Comediants, per elaborar 
les seves respectives propostes recorrent a codis i fórmules 
espectaculars tan variades com processons, concerts, balls, 
conferencies, mítings, cercaviles, operes, etc. La funcionali
tat de l' espai escenic, com un ens simbolic i autonom, capac; 
de significar tot un espectacle ha desenvolupat en la practi
ca diferents ti pus d'ús escenic, conformant una estetica pro
pia en cada grup. L'espai buit que Els Joglars proposen din
tre d'una escena tradicional a!t'italiana no impedeix una 
representació dina.mica mitjanc;ant zones espacials fitades 
per objectes o pel gest deis actors, cteant un espai intel-li
gent i únic.8 Aquesta opció escenografica no permet la par
ticipació física de !'espectador -excepte en Laetius on !'es
pectador era constantment entrevistar- pero sí ha sabut 
jugar amb la forc;a captivadora de les imatges per tal de pro
vocar i despertar la mirada crítica de l' espectador a través de 

7. Boadella destaca Visantetade Favara o UbúPresident com a obres
que s'entenen millor en la comunitat on han estat realitzades perque 
remeten a una realitat social i cultural molt concreta, Valencia i Barce
lona. Vegeu PosA, Elena (1987). «Albert Boadella, l'instint del bufó». 
Dins: «ElsJoglars, vint-i-cinc anys i un dia». El Públic, 29 (desembre), 
pag. 6. 

8. ABELLAN, Joan (2002). Els Joglars. Espais. Barcelona: Insritut
del Teatre. 
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la música, com a Olimpic Man Movement, Daaalí, El Nacio
nal, Virtuosos de Fontainebleau ... , o del ball a Yo tengo un tío en 
América. No obstant aixo, Els Comediants i La Fura dels Baus 
han practicar un teatre fara del teatre, experimentant la si
multaneYtat de l' espai escenic: els carrers, les places, les naus 
abandonades, els castells i, fins i tot, els ponts o els estadis 
de futbol han estat escenaris flexiblement adaptables a les 
exigencies reatrals d' aquests dos grups. La complicitat entre 
actor-espectador és directa en el cas d'Els Comediants, ja 
que el grup genera espectacles on s' implica de forma activa 
el públic, no només compartint l'espai escenic sinó rambé 
com a element condicionant del resultat drama.tic de l' es
pectacle. Més difícil resulta establir aquesta complicitat en 
els espectacles de La Fura dels Baus. Aquest grup juga prin
cipalment amb la receptivitat del subjecte on és fonamental 
la imatge mental, generalment contradictoria, que !'espec
tador construeix durant i després de l'espectacle, a través 
d'un procés de deconstrucció i impossibilitat per no poder 
establir un punt de correlació estable a partir del qual puga 
comprendre el joc escenic en la seva totalitat. 

Aquests grups, en definitiva, en la seva recerca de trans
gredir la ficció suprimint la mímesi han experimentat mo
dels reatrals, no només per a representar la condició humana 
sinó perque, en relació directa amb aquesta, han desenvolu
pat un metode de treball que estudia les relacions entre les 
cerimonies socials i rituals quotidianes amb els mecanismes 
de la representació teatral. 

L'analisi de la teatralització dels elements rituals en 
aquests tres grups pretén fer adonar en quina mesura el 
ritual s'integra en el fet teatral i quina és la seva funció din
tre de !'estructura drama.rica. Per aixo, s'ha establert primer 
una classificació dels elements rituals, seguint el metode 
que Van Gennep9 va aplicar als ritus de pas per agrupar 

9. Encara que el seu estudi sobre els ritus de pas faci referencia.
exclusivament a societats tribals, conscitueix un esquema formal i un 
sistema categorial socioantropologic valid i actual com a marc referen-
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seqüencies cerimonials que acompanyen el pas d'una situa
ció a una altra i d'un món a un altre, cosmic o social: ritus 
preliminars o ritus de separació del món anterior, ritus limi
nars o ritus executats durant el període de marge o de tran
sició i ritus postliminars o ritus d'agregació al món nou. 10 

Aquesta classificació tan esquematica posa de manifest que 
tots els ritus comparteixen característiques d'agregació, 
marge o separació segons la seva vinculació significativa 
intrínseca, 11 valida tant per classificar ritus humans i ritus 
naturals. No obstant aixo, la classificació final per als ele
ments analitzats s'ha elaborat a partir dels elements rituals 
més recurrents teatralitzats pels tres grups catalans. 

RITUS POSTLIMINARS 

Els espectacles de La Fura dels Baus teatralitzaven de forma 
recurrent determinats ritus d'unió amb la finalitat d'oferir 
la seva particular visió de la recerca dels orígens de l'home. 
La resta del sistema de signes teatrals com llum, so, efectes, 
objectes teatrals ... accenruaven el caracter mític i ritual de 

cial en l'establiment de nous cicles culcurals o socials i en arees de civi
lització diverses. VAN GENNEP, Arnold (1986). Los ritos de paso. Ma
drid: Taurus. Pag. 20-21. 

10. Aquest esquema general apareix més detallat en el seu llibre
amb els següents aparcacs: Els individus i els grups, els ritus de pas 
dedicats a l'embaras i al part i al naixement i la infancia. Els ritus d'i
niciació i els ritus d'expulsió i d'excomunió. Finalment, dedica un 
aparcat especial al ritu del matrimoni i al ritu funerari. VAN GENNEP,

Arnold (1986). Ibídem. 
11. El naixement (d'un ésser o d'alguna cosa) suposa un ritu d'a

gregació pero, també, pot significar un de separació d'un món a un 
altre (el del no-res); o un funeral, suposa un ricu tant de separació, del 
món dels vius, com d'agregació, al més enlla. En tot cas, cal tenir en 
campee que l'autor insisteix en una altra característica dels ritus, i és 
que aquests no es desenvolupen d'igual manera en cada cerimonia o 
comunitac que ho accualicza. 

423 



l' espai escenic. Un altre aspecte que reforc;a la idea de ritual 
en aquest grup és, com ha assenyalat Saumell, 12 el muntat
ge associatiu de les imatges, reals o projectades, les quals 
transmeten una qualitat emotiva més que un significat 
directe i intel•lectual. La imatge ritual es produeix, a més, 
pel moviment constant entre actors i espectadors ja que no 
posseeixen una posició escenica privilegiada i han de des
pla<;ar-se constantment seguint el ritme de les escenes gene
ralment simultanies. La música també refor<;a la ritualitat 
dels seus espectacles no només marcant el ritme escenic sinó 
com un element físicament integrar en l' escena que desco
difica amb el seu llenguatge l'acció representada. Ja des 
d'Accions, el grup teatralitza el cicle vital huma a través del 
naixement d'éssers, de la por i de !'horror com a símbols de 
!'existencia dolorosa que suposa una societat de masses. 
Suz!o/Suz també construeix la dramatúrgia de l'espectacle a 
partir del cicle ritual de la vida, marcat per dos elements. 
D'una banda, els instints humans amb escenes d'omofagia, 
enfrontaments amb llan<;aments de bosses de sorra, d'ous, 
etc. De l'altra, la for<;a connotadora d'elements naturals rei
vindicats com a catarsi de l'esperit huma: el foc, font de ca
lor i vida. Pero, sobretot, l'aigua que adquireix dues dimen
sions simboliques: una, com a estat embrionari de l'home i, 
l' altra, com a element de joc pro pi de l' instint huma. En Tier 
Mon13 els elements rituals identificats amb el cicle vital de 
l'ésser huma es barregen amb el cicle vital de les maquines. 
L'ús en escena d'artefactes electrics i metal•lics conforma la 
metafora de l'home com una maquina que viu en perfecte 

12. SAUMELL, Merce (1991). «La vigencia de la forma ritual en el
teatre catala contemporani: exemples». Dins III Simposi Internacional 
d'Historia del Teatre. Barcelona: Institut del Tearre. 

13. ABELLAN, Joan (1988). «TierMon, un memorable salto de La
Fura dels Baus». El Públic, 58-59 (juliol-agost), pag. 46-48. Vegeu per 
a aquest espectacle el propi tes timo ni del grup en «TierMon». Dins: «La 
Fura dels Baus 3. Quadern monografic». El Públic, 34 (juny 1988), 
pag. 58-66. 
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equilibri en un nou món, el desenvolupament tecnologic 
del qual marca el propi cicle vital. Aquest equilibri entre 
home i maquina pressuposa escenicament distints ritus d'u
nió. La segona trilogia de La Fura dels Baus inicia amb 
Noun 14 que recupera la tematica de !'anterior espectac�e. La 
seva dramatúrgia, estructurada sota la forma del ritual, 
incorpora la dona-actor com a element de significació real i 
simbolica, com un ésser generador de vida. Sense ella, difí
cilment, pot explicar-se el món i els cicles naturals. L'es
tructura ritual caracteritza, novament, MTM, que proposa 
en escena el tema de la historia de la humanitat de manera 
cíclica, articulant-se a través de diversos jocs o accions que 
actualitzen distints ritus d'unió com, per exemple, la crea
ció d'un ordre social, la humanitat i els seus vincles socials, 
a partir de la implicació activa del públic que és enfocar amb 
una camera que grava les distintes reaccions. Les imatges pro
jectades en una pantalla intenten plasmar els instints i les 
passions humanes. Manes tanca la segona trilogia de La Fura 
dels Baus amb una altra dramatúrgia ritual, que s'elabora 
novament seguint la idea de l'individu primitiu i instintiu. 

Aquest contínuum tema.tic del cicle vital de l'home en 
La Fura dels Baus no coincideix amb la teatralització d'a
quesrs elements en Els J oglars, on la forma ritual original ha 
perdut gran part del seu valor magic en adquirir, en alguns 
espectacles, dramatúrgies de préstec que s'aprofiten per pre
sentar rituals del comportament huma: M· 7 Catalonia, Lae
tius i Olimpic Man Movement, 15 sense oblidar !'estructura ri
tual dramatitzada íntegrament en Teledeum amb una missa 
litúrgica. Alias Serrallonga, basada en la mítica figura del 
bandoler catala, ofereix un formidable desplegament d'ele
ments rituals dramatitzats en contrast amb !'anterior trajee-

14. FONDEVILA, Santiago (1990). «La Fura deis Baus. Noun, en el
principio era el caos». El Públic, 81 (novembre-desembre), pag. 8-12. 

15. Llevar d'EI Nacional on !'estructura dramatica operística ser
veix a Albert Boadella per exposar la seva poetica teatral, incidint en 
una revaloració del teatre com a un espai ritual i sagrat. 
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toria espectacular del grup. En primer lloc, cal destacar ritus 
d'agregació que estructuren narrativament l'obra en funció 
del cicle vital del bandoler Joan Serrallonga i, per exten
sió, del bandolerisme. Aixo s'aconsegueix mitjarn;ant la tea
tralització mímica d'accions quotidianes de certa ritualitat 
com aixecar-se, ficar-se al llit, menjar ... que marquen el cicle 
vital dels bandolers. El cicle vital del protagonista s'esceni
fica, no obstant aixo, de forma sintetica a 1' inici de 1' obra 
mitjarn;ant un auca, que il-lustrava la vida del famós bando
ler i que Albert Boadella parodiava mímicament. L'estruc
tura dramatica entorn el cicle vital d'un individu es repeteix 
en Daaalí on es reproposa escenicament la vida del pintor 
mitjanc;ant un continu bombardeig d'imatges i pensaments 
que passen per la ment del protagonista abans de la seva 
mort. Les distintes escenes s'identifiquen amb aquells epi
sodis vitals que el grup considera més representatius del 
personatge: referencies a la iconografia popular, que conno
ten 1' origen local del pintor o la seva relació amb la pintura 
a través d'altres pintors contemporanis, satiritzats com a 
pallassos de circ, etc. 

També Els J oglars, encara que amb una proposta drama
tica distinta a La Fura dels Baus, escenifica el cicle de la vida 
humana en un sentit col-lectiu. En Laetius i en Bye Bye Beetho
ven, seguint 1' estructura dramatica d'una conferencia i d'una 
presentació experimental, respectivament, els personatges 
Laetius16 mimaven el discurs dels presentadors, els quals 
narraven el cicle vital d'una especie postnuclear i els seus 
ritus: 

ESCENES [. . .] 

XVIII. PRINCIPI DE LAETIUS
Laetius, el ser que habita en cadascuna de les closques,

intenta treure-se-les del damunt. Són sers sense rastre [. .. ] 

16. Els Joglars en Bye Bye Beethoven recuperen algunes escenes
extretes de l' espectacle Laetius. 

426 

sense saber caminar, Laetius repta pel tetra, arrosegant la dos
. ca com un caracol. Alliberat per fi de la seva ca.rrega, Laetius 
fa gestos més propis d'un insecte que d'un ésser huma. 

XX. FUNCIÓ REPRODUCTORA \¡ Tres Laetius mascles arrosegant-se per tetra, es situen al
davant de la femella en actitud d'espera. Aquesta inicia uns 
moviments de dansa apropant-se als mascles fins que amb les 
seves poderoses urpes grata el cos d'un d'ells per donar-li a 
coneixer que ha estat l'escollit. El mascle satisfet es posa 
dempeus i s'enfronta als altres, obligant-los a retirar-se de la 
dansa amorosa. [. . .] la deposita suau pero firmement en la 
terra. Tot seguir excava en la terra ejaculant al bell mig del 
buit. Després s' aparta de la femella esperant que aquesta con
sume el ritus, és a dir, clave les seves afilades uncles en el cos 
del mascle fins procurar-li la mort. A l'últim la femella porta 
la terra mesclada amb semen al seu sexe tancant aquest cicle 
engendrador de Laetius. 

XXI. NAIXIMENT D'UN NOU LAETIUS l MORT DE LA MARE17 

En M-7 Catatonia, en canvi, la intenció dramatica és 
satiritzar l'extinció d'un model social exemplificat en una 
família catalana i les seves accions rituals quotidianes, a tra
vés d'una mitificació del passat que exaltava escenicament 
no només la descripció de trets físics i de caracter, provocant 
una gran hilaritat en l'espectador, sinó un complex sistema 
de relacions familiars articulat entorn d'un senzill objecte 
teatral, símbol d'un model social i cultural: 

PLANA RIVER, a l'auditori: Aixo era la taula típica d'aquesta 
cultura. Poc practica; de línies poc estudiades i mal acabada. 
Per contra, s'havia convertir en el centre absolut de totes les 
seves activitats: hi menjaven, hi jugaven, hi feien els ritus 

17. BOADELLA, Albert (1987a). Bye, Bye, Beethoven. Llibret. Barce
lona: Institut del Teatre. Pag. 15-17. 
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religiosos, hi treballaven, etcetera, etcetera, etcetera, etcete
ra. Vegin quina atracció té encara per a ells aquest estrany 
objecte. 18 

El concepte de família com un conjunt semiotic que ofe
reix múltiples situacions rituals quotidianes reapareix, d'u
na forma més dramatica, en Yo tengo un tío en América on el 
grup escenifica la seva particular visió de la conquesta d'A
merica i l'aniquilació de les tribus indígenes sota la metafo
ra d'un conjunt de malalts mentals reclosos en un psiquia
tric. El cicle vital drama.tic de la tribu protagonista s'inicia 
amb el ritu del part: 

PAQUI corre cap al parell de CORVES amb estrep i posant-hi els peus 
aixeca els seu cos, obrint-se de cames. [. . .] Tots, excepte el CONDE, 
corren i, situant-se al darrere de la PAQUI, Jan cua esperant ser 
parits. S'empolainen. [. .. ] MANOLO s'agafa fortament a les cames
de PAQUI i, amb esforf, travessa la gran vagina envoltat de crits de 
plaent dolor. Quan surt llanfat cap al centre del gimnas, se sorpren i 
somrzu. 
PAQUI: Manolo, eres un niño. 
MANOLO: Sí. Soy un niño de la tribu de la Paqui. 
MANOLO es comporta com a tal, es xucla el polze i camina com un 

nadó. 19 

Referent a la teatralització d' elements rituals relacionats 
amb el cicle de la creació del món, Els Joglars, i concreta
ment a Visanteta de Favara, la creació de Favara s'escenifica 
mitjanc;;ant la parodia de la versió bíblica: 

En escena quadre plastic format per Déu i quatre angels. 
Al cap d'una estona d'estar completament quiets, un angel es 

grata una orella, Déu se'! mira i l'angel torna a /'actitud que tenia 

18. BOADELLA, Albert (2002). La torna, M-7 Catatonia, Teledeum,
Columbi Lapsus, Yo tengo un tío en América, El Nacional. Vol.I. Barcelona: 
Institut del Teatre. Pag. 182. 

19. Ibídem. Pag. 411-412.
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inicialment. Bis a/tres angels també cansats de mantenir la posició, la 
van variant dissimuladament, pero Déu els adverteix i han de retor
nar a les posicions inicials. Déu en un moment donat s' acosta els dits 
al nas i fa una borilla, els angels s' ho miren de reüll. Déu dispara 
la borilla, (se sent l'inici de la pefa «Así hablaba Zaratrusta» de 
Strauss). 

Bis angels i Déu segueixen amb la mirada la borilla que es vd 
fent grossa, va d'una banda a l'altra, els passa pe! damunt, tots 
estant espantats, fins que se' Is va acostant i para just al seu davant. 
[. .. ] 

Mentre tant, Déu giravoltant s' ha situat al mig de la terra ( la 
tarima), els angels han col-locat un taronger i un llimoner. 

A Déu li agafa mal de panxa, fa un senya als angels que 
sol-lícits, li aguanten una safata com si fas un orinal. [. .. ] Déu ha 
acabat de fer les seves necessitats, els angelets o/oren amb gust la safa
ta, al moment d'anar-la a deixar Déu fa recular a l'angelet que la 
porta. 20 

La parodia escatologica de la creació de l'Home contras
ta amb la següent escena que representa 1' oposició entre el 
món sagrat i el món profa amb una discussió diglossica, 
mitjanc;;ant el llenguatge teatral aulic de La vida es sueño de 
Calderón de la Barca i la llengua popular autoctona amb el 
sainet de Josep Bernat i Baldoví. Alguns fragments, amb 
evidents coincidencies, són utilitzats en un doble pla del 
discurs teatral en llengües i estils distints, conjugant come
dia i drama, humor i tensió teatral, possibilitant així la des
contextualització del seu propi espai drama.tic per situar-los 
en un altre ben distint: la creació del món i de la dona, adap
tats perfectament a un nou discurs teatral:21

VISANTETA: [. . .] 
Deixeu sél, e' apurar vullga, 
encara que llech estiga, 

20. BOADELLA, Albert (19876). Visanteta de Favara. Llibret. Bar
celona: Institut del Teatre. Pag. 1-2. 

21. Cito alguns exemples que presenten aquesta discussió diglossica.
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¿perqué mau donát la figa 
si no tinc qui me la cullga? 
la sane es presís que bullga 
cuant contemple una miqueta 
que la gran ... , que la chiquera, 
tenen el forre per lley, 
¡ Y yo no tinc més remey ... 
que el de ferme la puñera!!! 
¿Qué lley, chustisia ó ... carall, 
de tót lo mundanal clót 
negarme á mí á-soles pót. 
Cuant de llibertát se trata, 
una cosa tan barata 
cóm és ... un cáp de virót? 

DÉu (a Fiel): Apunta! Y dijo la mujer! 
Apurar cielos pretendo 
ya que me tratáis así 
que delito cometí 
contra vosotros naciendo, 
aunque, si nací, ya entiendo 
que delito he cometido; 
bastante causa he tenido 
vuestra justicia y rigor 
pués el delito mayor 
del hombre es haber nacido 
¿Qué es la vida?, un frenesí 
¿Qué es la vida?, una ilusión 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño 
que toda la vida es sueño 
y los sueños, sueños son. 22 

No obstant aixo, el grup que més ha teatralitzat el ritual 
de la creació del món en relació amb la creació de l'home ha 
estat Els Comediants, on es descobreix notablement una 

22. BüADELLA, Albert (19876). 06. cit. Pag. 5-8.
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constant tematica pel que fa a l' escenificació d' elements 
rituals d'unió relacionats amb la creació cosmica. Aquesta es 
reproposa sempre a partir dels quatre elements cosmogonics 
-terra, aire, foc i aigua-, per després representar la creació
del món o de l'home. La diferencia escenica basica d'aquest
grup, respecte dels altres dos, resideix en l'ús de recursos
drama.tics represas de la tradició festiva catalana i, per ex
tensió, de la mediterrania. En aquest sentit, els seus espec
tacles ofereixen una visió lúdica i festiva de la idea dels orí
gens del món i de l'home en la qual es pretén transmetre un
missatge tal vegada menys compromes pero igualment efi
cac;: la vida com un joc on el públic es diverteix i pot par
ticipar de forma activa. De fet, si es repara en la cronologia
d'Els Comediants es confirma com molts dels seus especta
cles s'estructuren dramaticament entorn d'alguns d'aquests
elements cosmogonics: Dimonis (foc), Ale (aire), Mediterra!..
nia (aigua) i la terra, element present a més en Sarao de
Gal-la, Sol, Solet, La Nito TEMPUS. En cadascuna d'elles,
s'observa una distinta teatralització de la creació ritual del
món, encara que els objectes teatrals s'identifiquen perfec
tament amb el simbolisme propi dels quatre elements.
Aquest grup no només utilitza el ritual de la creació del
món o de l'home com a estructura dramatica de les seves
obres, també el cicle de les estacions té un protagonisme
principal, en majar o menor desenvolupament dramatúrgic
en altres espectacles. En TEMPUS, el grup alterna no només
elements rituals identificables amb el cicle de les estacions
sinó també aquelles celebracions festives que es relacionen
directament amb cada cicle: el carnestoltes, les processons de
pasqua, correfocs, revedles i pasdobles ... Boccato di Cardina
le reproposa també el cicle de les estacions al final del seu
espectacle gastronomic, utilitzant l'espai escenic circular de
la carpa i dividint-lo en quatre zones, cada una d'elles iden
tificada amb alguna festa tradicional o amb algun element
característic de cada estació.

L'element foc és el principal protagonista del cercavila 
pirotecnic Dimonis, un dels espectacles més impressionants 

431 



realitzat pels Comediants. Un veritable ritual del foc, on l' e
lement és considerar com un element positiu d'adoració al 
sol i a la vida, on els actors-dimonis hallen sense parar, bar
rejant-se entre el públic i proclamant la festa del foc: 

¡somos los demonios mediterráneos!/ Venimos a iluminar las 
tinieblas, a provocaros la diversión ... / ¿queréis jugar con fue
go? ¿queréis bailar? ¿queréis saltar?/ vamos a propagar la ale
gría por toda la ría, por toda la plaza ... / vamos a despertar al 
mítico dragón ... ¡viva el fuego!/ venid ... venid ... venid ... 23 

I.: actor-dimoni s' erigeix com un mestre de cerimonies 
que, a través de l'element foc i la sensació de caos organitzat, 
p�oclama la necessitat de convertir el carrer en un espai esce
nic per a tot el món. La participació activa del públic i la 
seva implicació directa en l' es pectad e és la funció teatral 
principal d'aquest espectacle. 

P�ro existeixen altres ritus d'agregació que aquests grups 
escenifiquen amb una funció i un desenvolupament drama
tic distint. En relació al ritu comensal La Fura dels Baus ho 
associa generalment amb escenes omofagiques, la finalitat 
teatral de les quals és provocar en l'espectador algun tipus 
de reacció, segurament de rebuig, per la duresa que trans
meten aquestes escenes. Diversament, Els Comediants ela
bora tot un espectacle gastronomic, Boccato di Cardinale 
1, 

' 
argument del qual i l'estructura dramatica s'organitza 

seguint el ritual comensal, oferint un sopar, al mateix temps 
que el públic pot gaudir de números de circ. Per descomp
tat, Els Joglars també teatralitza el ritu comensal en els seus 
espectacles, pero en cadascun amb una significació teatral 
d�versa com, per exemple, marcador d'una activitat quoti
diana que ressalta la monotonia de la vida dels bandolers 
en Alias Serrallonga o la parodia d'un ritu culinari extingit en 
Af. 7 Catatonia: 

23. Fragment extret de l'enregistrament en vídeo realitzat en el
Teatre Arriaga de Bilbao el 1989. Fons audiovisual de Comediants. 
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NOGUERA GRAU, del lateral dret, presenta el porró al públic: Aquest 
objecte s'anomena porró. (MARTÍ se'n deleix. PLANA RIVER
va al lateral esquerre, es canvia els guants i es desinfecta. Cisco

té cura de l' arras, que no s' enganxi .] AUME i AMPARITO feinegen 
a la taula.) A !'interior s'hi troba el vi, primera substancia 
al-lucinogena que presidia tots els ritus de l'M-7. Vegin 
quina forma tan original d'ingerir el líquid. Martí! (Passa 
el porró al vell i l' autoritza a beure. )24 

De nou la parodia en Virtuosos de Fontainebleau, pero so
bre els costums culinaris entre dues gastronomies diverses 
com la francesa i l' espanyola, a partir del plat símbol de la 
truita: 

Es posen a tocar «La Marsellesa». ALAIN mima que hissa una ban
dera, mentre MARCEL va hissant el gal!. ALAIN treu un ou d' enfre 
les plomes del gal!, el bat i fa una truita, la mostra al públic. 

MICHEL: Liberté, Egalité, et a la vostra santée. 
ALAIN: Y ahora de Francia para Espagne les ofrecemos la mu

sique que más aman, con una variación de nuestra torti
lla francesa, ser tortilla Espagnola. 

Entra en escena !'ANTONIO amb un cistell. Se'n va cap a l'ALAIN, 
treu una patata del cistell i pregunta. 

ANTONIO: Pa cuantos?[. .. ] 

ALAIN col-loca l'antic escut d'Espanya al davant del gal! i fa que 
l'abraci amb les ales. LUCIEN al contrabaix i GASTON al clave ini
cien l' himne Espanyol. Després de pocs compassos, entra SALVADOR i 
els fa parar. 25 

24. BoADELLA, Albert (2002). Ob. cit. Pag. 190.

25. BOADELLA, Albert (1985). Virtuosos de Fontainebleau. Llibret.

Barcelona: lnstitut del Teatre. Pag. 9-10. 
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O sobre l'origen improvisar de la paella en Visanteta de
Favara, sempre des d'un punt de vista jocós: 

DON� 2: M_ira, ara �ue dius de menjar, vais a contar-t'ho.
Laltre d1a estava JO esmaiaeta i vaig, i a voras!: Saps eixos 
granets que em vares donar tu? 

DONA 1: Quinos, eixos blanquets menudius? 
DONA ,2= �ixos, p�es �ir� lo �ue se me va ocurrir. Tenia posa 

alli au_ia a boll�r, 1 va1g dir, a voras: vaig agarrar dos gra
paets 1 sense p1car-ho ni res ... [. . .] que podía esperar-me 
en la fam que tenia ... ? Pues així el vaig tirar dins; una 
pebrerata [. . .] paca dins! Mirant, mirant, una tomaqueta 
menudeta, pum, paca dins també. En aixo dos ratetes [...] 
plas, pl�, paca dins també. I die, ala pos a bollir s'ha dit. 
[.-) havia plogut, i allo esta va plenet de caragols, i die 
mira, un muntonet no li fara sobra, agarre un muntonet i 
paca dins també. I allo comen�a, xup, xup, xup, xup ... 
[...] I a q:1-e no �aps qui va arribar? [. .. ] els homens! I saps 
aq�ell ro1g bonnot [. . .] volent tirar ma al cullerot, i li die: 
«T agarre el pardal i te'l tire ahí si ramenes aixo en lo 
gu�pet �ue esta», i diu ell: «Tot pa ella, tot pa ella», pa 
qm havia de ser?26 

No obsta�t aixo, en Laetius o en Bye Bye Beethoven, con
cretament a l escena XXVII ( «Acupuntura de la terra» ), el 
grup presenta de forma científica el procés ritual d'alimen
tació que segueix l' especie a través de l' energia cosmica i la 
seva relació directa amb la terra: 

[. . .] Laetius no extrau de la terra materies concretes com car
burants o minerals, sinó que ha arribar a !'autentica síntesi: 
extrau de la terra I' essencia de I' energía, considera la terra 
com un gran cos al qual li aplica I' acupuntura. 

, Am? una pedra de sílex, un Laetius va buscant els punts
d energia de la terra. J; incisió del sílex en el lloc convenient 
obri un camí de llum, que Laetius seguéis carregant el seu co� 

26. BOADELLA, Albert (1987a). Ob. cit. Pag. 36-37.
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d'energia i projectant-lo al cel. Cel, terra i món dels Laetius; 
principi de tres. Aquesta unió reflexa el profond significar de 
la llei cosmica del creiximent. 27 

Un altre dels ritus d'agregació recurre?-ts en!ª p�sa� en
escena d'aquests grups, encara que amb mtens1tat 1 obJec
tius teatrals diversos, es correspon amb la celebració con
junta d'un acte cerimonial, ja sigui laic o religiós. En La 
Fura dels Baus s'actualitza a través d'escenes de tortures i sa
crificis com la catarsi liberalitzadora, mentre que en Els 
Comediants l'acte cerimonial s'identifica amb l'acte festiu a 
través de l' escenificació del ritual carnestol tese. En Els '] o
glars, no obstant aixo, es descobreix de forma recurrent l' es
cenificació d'una de les cerimonies rituals cristianes més 
conegudes: la missa. En M-7 Catatonia, les científiques pre
senten aquesta cerimonia com un ritual antic vincular estre
tament al ritu gastronomic de la cultura M-7. D'aquesta 
manera, el grup continua la satira dels distints aspectes cul
turals, fil conductor de l' estructura dramatica de l' obra, 
aconseguida al contraposar la solemnitat de l'acte religiós 
representar amb la interpretació científica de les presenta
dores, que desacralitzen i ridiculitzen l'esmentat ritual. L'e
fecte parodie funciona al mantenir-se la simbologia dels 
objectes religiosos en escena que es barregen amb els uten
silis de cuina utilitzats en l'elaboració d'una paella: 

PLANA RIVER, que ha parat de fer sonar la campana: Vegin 
quina demostració de reflex condicionar: quan sentien 
aquesta crida, anaven de pressa a celebrar les cerimonies 
rituals obligatories de la seva religió. (Més campanades.)

Cisco remena la paella. ]AUME posa les tovalles a /'altar. Perla 
porta de la dreta, AMPARITO entra a escena amb una creu i la dei
xa a la tau/a-altar. MARTÍ col-loca uns canelobres, un faristol i un 
missal. ]AUME l'ajuda, encén uns ciris; quan passa per davant del 

27. BOADELLA, Albert (1987a). Ob. cit. Pag. 21.
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Sant Crist insinua una genuflexió, amb molt respecte. AMPARITO es 
cobreix el cap amb una mantellina i obliga Czsco a posar-se !'ame
ricana. L' home ha deixat l' arros i la vella l' ajuda. MART! també es 
posa la seva. NOGUERA GRAU surt d'escena per la porta de !'esque
rra i torna a entrar amb la casulla; l' aguanta preparada per tal que 
Czsco se la posi. El vell ho fa. 

[. 
. 
.]

NOGUERA GRAU, que s'acosta al cantó esquerre de !'altar i hi posa
la ma sobre, a l'auditori: De nou la taula i el vi per a un ritu:
la missa. (NOGUERA GRAU s'asseu a !'altar. Czsco li tusta el
braf per advertir-ti que comet una falta de consideració greu). 
Estrany conjunt de moviments, pa!aules i cants, que pre
tenen rememorar un antic sopar. Es ben curiosa aquesta
obsessió per la gastronomia. [. . .] Ells recorden dificulto
sament aquest ritu extingit (la creu li fa nosa; la tomba;
quan la madame toca el crucifix, els VELLS es giren i se senyen a 
causa de l' acte sacríleg.) 

[. . .]
Czsco, després de beure, ajup el cap com si orés recollit en silenci. Fa 
una genuflexió i l'aprofita per guipar com va la paella per sota les 
/aldilles de l'altar.]AUME, AMPARITO i PLANA RNER,pendents de 
l' operació. 

Cisco, atrafegat, a NOGUERA GRAU: Un moment, madame,
un moment. (Corre a mirar com es cou la teca. La part davan
tera de la casulla li fa nosa i se la tira endarrere com si /os una 
bufanda. Es treu la cullera de la butxaca deis pantalons i tas
ta l'arros.) Amparito, la sal.

[. . .]
Czsco s'arregla la vestimenta i torna a !'altar. Continua la cele
bració. Mira el missal. 

ToTs ELS VELLS, que canten i desafinen molt: Salve Regina,
Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamos, exsules filii Evae ... [. . .] 

Cisco, que consulta novament el missal: I ara, madame, feien la
comunió. [. . .]
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NOGUERA GRAU: Curiosity obsessionem gastronomic.28 

En Yo tengo un tío en América, la parodia estructur� 1' esce
nificació del ritual de la missa en 1' escena «Els paqu1s van a
missa». La seva funció teatral en aquest espectacle s'articµla
mitjarn;ant el joc d' oposició entre dues practique� religio
ses, politeista i monoteista, identificades en el ?r_1�e� c�,
amb la tribu dels paquis i en el segon, amb la re�1g10 cristia
na dels conquistadors . La idea argumental barre¡a en e�c�na,
obviament tant elements de la tradició pagana relig10sa 

coro de la t�adició cristiana, que es veu potenciada a més per
la transposició significativa d'aquest ritual amb el ball fla-
menc:

[. . .] l EsPASA: Los paquis no tenemos que ir a misa, porque os
paquis somos ... anarquistas. . . 

MANOLO: Sí. Y los paquis tenemos ... mil dioses.
EsPASA: Sí. Y no tenemos ningún dios. 
MANOLO: Y tenemos un dio pa cagá y un dio pa meá.
ESPASA: Y pa follar. 
PAQUI: Y pa parir niños. 
DAMIÁN: Y pa fumar tabaco.

[. . .] 
MANOLO: ¿Espasa, qué diosa es esa?
ESPASA: La diosa lsis. 
MANOLO: · Pues si ésa es la diosa Isis, esta otra debe de ser la

diosa Pubis! [. . .] ¿Éste es Dios ... o Hernán Cortés disfra
zao de Dios? ¡Que baile!

DÉV inicia la cerimonia religiosa entre bracejos i cops de taló. En

concloure f'aflamencada pregaria, DÉV assetja els PAQUIS esperant

res posta. 

PAQUIS: Amén.

28. BoADELLA, Albert (2002). Ob. cit. Pag. 196-201.

437 



El ritu continua. [. . .] DÉU finalitza una oració fent un ball i exi
geix una resposta inmediata deis PAQUIS. 

PAQUIS: Y con tu espíritu. 

[. . .  ] 
Arribat el moment de les lloances, DÉU baila una jota. Espera la 
resposta i insisteix diverses vegades amb un taloneig. 

PAQUIS: Te alabamos, señor. Te alabamos, señor. Te alabamos, 
señor. (DÉU camina talonejant fins a arribar a la cape/la. 
Cantant:) Amén. 

DÉU se subjecta a les C0RDES i es prepara per demostrar la seva 
omnipotencia. 

DAMIÁN, bocabadat presagiant el miracle del qua! sera testimoni: 
La elevación. Chordi, toca algo erigioso, algo de misa. 

[. . .  ] 
Les DEESSES despleguen la capa de DÉU. PAQUI, en comunió amb el 
suprem, trasbalsada per la seva desgracia i posseida per un místic 
ritual de fertilització, cau en transit. Tots resen. Les DEESSES cobrei
xen novament DÉU amb la seva capa i donen per finalitzada la 
cerimonia. 29 

Pero Els Joglars duen al límit parodie tota !'estructura 
ritual de la cerimonia de la missa,30 incloent els continguts 

29. Ibídem. Pag. 463-466.
30. Fins i tot en l' estructura del text teatral en escenes: I. Ritu d' o

bertura; II. Ritu d'investidura; III. Abra<_;ada ecumenica; IV. Benedic
ció de l'altar; V. Oració ecumenica; VI. Litúrgia de la paraula. Primera 
i segona lectura; VII. Ofertori; VIII. Al-leluia; IX. Litúrgia de la parau
la. Tercera i guarra lectura; X. Evangelis; XI. Memento de difunts; XII. 
Invitatori; XIII. Casulles; XIV. Descans; XV. La Internacional teísta; 
XVI. Eucaristía; XVII. Confessions; XVIII. Ite, Missa Est. BOADELLA,
Albert (2002). 06. cit. Pag. 231-316.
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simbolics que aquesta representa, e?- l'espectacle T_e�erje�m. 
El seu argument drar:Q_atic és un assa1g per a la telev1s10 d u
na cerimonia religiosa que reuneix distintes confessions 
amb la finalitat de buscar una litúrgia comuna. La comedia 
s'articula en un to clarament jocós i l'humor apareix �p. la 
serietat amb la qual els actors adopten el seu personatge, en 
contrast amb el contingut i la retorica estereotipada de la 
litúrgia de la missa: 

Orgue. Els OFICIANTS entonen el cant d'if,fuminació mentre es donen 
la pau. 

[. . .  ] 
. 

VoN MÜLLER, a LUCIANI: Hermano, por favor, ¿puede qmtar 
su zapato? ¡Me está pisando la casulla! (LUCIANI treu el peu
de la casulla i VoN MÜLLER s'aixeca.) Oh, muchas gracias, 
hermano, pero ¡es que es la cuatro vez que me la pisa, her-
mano! ¡Si puede tener más cuidado! 

, . MoNSENYOR LUCIANI: Bene, ma no ha estato a propos1to.
Du BERGER: Pardon, yo quisiera pensar que es por casuali

dad, pero precisamente, a mí, también me ha pisado la 
casulla. Compruebe. ¡Compruebe, por favor! 

MONSEÑOR RYAN: Y usted, ahora se queja, cuando antes, en 
el introito, me la ha pisado a mí tres veces y yo no le he 
dicho nada. 

[...] 
Du BERGER: ¡Usted me acusa a mí de pisar casullas cuando 

usted es el primero que pisa casullas! 
Els OFICIANTS comencen una acalorada discussió. 

[. . .  ] 
MONSENYOR RYAN, recuperant la dignitat: ¿Dónde estába

mos? 
Me MURPHY: En la paz.31 

MoNSENYOR RYAN: La Iglesia Anglicana se congratula en 
ofrecer una nueva aportación a todas las Iglesias Eucarís-

31. Ibídem. Escena XIII. Pag. 276-277.
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ticas. Se trata del ketchupcraist (mostra una ampolla de 
quetxup), producto que debido a su textura entre sólido 
y líquido sintetiza el cuerpo y la sangre del Señor, simbo
lizados antes por el pan y el vino. El ketchupcraist es de 
un color rojizo, inodoro e insípido, aunque tiene un lige
ro sabor a tomeito. Los aditivos compuestos que contiene 
preparan el alma para una ketchupcraist-dependencia 
hacia el éxtasis, hacia lo divino. Se fabrica en envases de 
ochenta, ochocientas u ocho mil raciones por encargo, 
según la necesidad eucarística de cada ceremonia. Sin 
efectos secundarios conocidos, tiene caducidad limitada y
se conserva de Pascua a Pascua. 

(Escena XVI, pag. 286-290) 

RITUS LIMINARS 

Respecte als ritus de marge teatralitzats per aquests tres grups, 
són pocs els que es poden analitzar, exceptuant aquells rela
cionats amb els ritus funeraris. La Fura dels Baus i Els Co
mediants prioritzen en la reformulació teatral d'altres ele
ments, encara que per al primer grup, la recerca dels orígens 
de l'home pot comportar etapes de transició, generalment 
violentes, i que es destaquen a través d' escenes de tortures o 
sacrificis col-lectius on, al final, la mort sí que té una pre
sencia escenica violenta i impactant com alliberament de la 
vida. Els Comediants, mitjarn;ant la seva estetica lúdica i 
festiva, no mostra un interes rellevant en la representació de 
ritus funeraris, reconduint la teatralitat dels mateixos cap a 
la participació festiva amb el públic on la mort o els ritus 
funeraris32 adquireixen una significació teatral de viatge cap 
a un altre món, pero sense accentuar en l'escenificació con
notacions trauma.tiques. L'objectiu principal dels seus es
pectacles és la diversió, la representació com un instrument 

32. Exceptuant l'obra Ale on apareix una escena de ritu funerari
seguint la tradició cristiana del seguici fúnebre. 
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de joc i participació col-lectiva. A diferencia d'ells, en Els 
J oglars, l' escenificació del ritu funerari serveix com a fil 
argumental logic de la seva estructura dramatica sempre 
dintre d'un procés de desacralització del propi ritu a través 
del recurs parodie i satíric. No cal oblidar que en la gran_pia
joria d' espectacles d' aquest grup, la satira contra la religió 
catolica és una constant que transcendeix en tates les teatra
litzacions que dels seus ritus puguin fer-se. En La Increi"ble 
Historia del Dr. Floi't & Mister Pla, l'empresari protagonista, 
que en els seus deliris creu ser el propi escriptor Josep Pla, 
s' obsessiona amb el seu propi funeral al comparar la cons
trucció de la seva cripta amb el monestir de Montserrat, 
emblema de la cultura catalana. Una altra parodia del ritu 
funerari apareix en Ubú President, en un funeral d'un carr�c 
polític amenitzat per Els segadors. En tot cas, aquests exem
ples no escapen del gag comic facil, encara que es traben uns 
altres escenicament més elaborats com, per exemple, la tea
tralització del soterrament d'Abel en Visanteta de Favara on 
reprenen de la tradició cultural valenciana el ball popular de 
la jota titulada La dansa del velatori i que el grup adapta en 
funció de l'argument ceatral:33

CAÍN: leeeeeee! (Entren MATUSALEM i SILLA, MATUSALEM aju
da CAÍN a arrossegar a ABEL fins al mig de la tarima). Va. 

SILLA: ( Cantant.) 
La dansa del velatori, 
la dansa del velatori 
dones vingueu a ballar 
que es dansa que sempre es dansa 
quan es mort algun germa 
la dansa del velatori.34

33. Aquesta dansa popular també és coneguda com la dansa del
mortitxol, la lletra original de la qual transcric: La dansa del velatori I dons 
veniu-l'a ballar./ És dansa que sempre és baila,/ quan és mort algun albat. 

34. BoADELLA, Albert (19876). 06. cit. Pag. 33.
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Un últim exemple de teatralització del ritu funerari en 
Els Joglars apareix en Yo tengo un tío en América. L'escenifica
ció d'aquest ritu, mitjarn;ant un concert dels pacients del fre
nopatic, representa la metafora de la completa colonització 
dels indígenes per part dels conquistadors. La seva funció 
dramatica harmonitza amb la idea que pretén transmetre l' o
bra: la desaparició i l'aniquilació de les cultures aborígens. 

MANOLO: [. .. ] En demostración de que todo eso que digo es 
verdá, le vamos a ofrecer a usté, doña Isabel la Católica, 
un concierto de música importante, es decir, de composi
tor, pa que vea que tenemos los cráneos colonizaos y que 
somos dignos de vivir en su reino europeo. Majestá, la 
conquista ha sido un éxito. Descanse en paz. [. .. ] Majes
tá, el concierto que le vamos a ofrecer lleva por título 
Funeral por la muerte del reino paqui. 

La DRA. DE LA VEGA dóna !'entrada a l'orquestra i MANOLO,fent 
repicar les timbales, comenfa la pefa de Henry Purcell «Music for the 
funeral o/Queen Mary».3S 

RITUS PRELIMINARS 

Vist que Els Comediants no escenifica de forma rellevant la 
mort, l'analisi sobre la seva teatralització se centra en els 
altres dos grups. La Fura deis Baus insisteix en una mort 
sovint alliberadora de l' opressió de l' ésser huma en un món 
ple de desequilibris com, per exemple, en Accions, o bé la fi 
que arriba als perdedors del concurs televisiu de 0BS, on la 
seva tematica esta basada en l' obsessió pel poder i el triomf 
escenificats a través de ritus de separació, com la lluita i els 
sacrificis. Pero la mort, també passa per diversos graus ico
nografics en aquest grup: el conflicte bel-lic, la jerarquía so-

35. BOADELLA, Albert (2002). Ob. cit. Pag. 480-481.
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cial i la manipulació de l'individu, plasmats en altres obres. 
Esment a part cal dedicar a Ombra, on La Fura dels Baus es
tructura dramaticament l' espectacle a partir d'una concep
ció teatral de la mort del poeta Federico García Lorca. La 
idea teatral inicial és l' escenificació d'una imaginaria extrae
ció del seu cos, del qual emergeix una galería de person�tges 
al-legorics que !'espectador pot clarament identificar amb, 
per exemple, la intimitat del poeta, els seus viatges, la seva 
literatura, la seva relació amb altres poetes o la seva ruptura 
amb el món. 

Els Joglars, en aquest sentir, desplega un gran ventall de 
recursos teatrals per escenificar la mort d'acord, sempre, amb 
!'estructura dramatica de les seves obres. L'estetica ritual del 
teatre dels setanta es fa palesa en Alias Serrallonga. La tortura 
del bandoler, sobre una plataforma situada en l' espai del pü
blic, se simbolitza a través de les seves extremitats lligad�s 
amb cordes, donant pas a una altra escena dramatica d'im
pacte, la seva mort, mitjan\ant l'acció d'acoltellar un cor d'a
nimal, la funció teatral del qual es basa en la provocació visual 
i en la reacció del públic.36 La següent obra que recull la idea 
de la mort és Laetius amb l'extinció d'una especie mitjan\ant 
una simbolica explosió nuclear al final de l'obra. La teatralit
zació de la mort també es repeteix en Bye Bye Beethoven: 

Escena XXIX. Final de Laetius: Laetius halla un minuetto ves
tit amb tratges Rococó. Laetius conserva els seus gestos d'in
secte, el seu ancestro animal. La femella Laetius, continua 
sent el centre del nucli familiar: domina en el sexe, en l'acon
seguiment del menjar, la procreació de nous sers ... 

Laetius sota les maximes condicions de benestar i refina
ment social, veu interromput el seu ball pel so d'una gran 
explosió. Un so que fa present el present i retorna del passat. 
Un so que ja no li és del tot desconegut.37 

36. Aquesta escena, encara que en una línia més suau, recorda algu
na de les propostes teatrals transgressives i impactants dels muntatges 
de Yves Klein o de Nitsch. 

37. BOADELLA, Albert (1987a). Ob. cit. Pag. 22.
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Pero la mort en Els Joglars també té una dimensió comi
ca en Visanteta de Favara, ja que la comicitat de l' obra es 
manté fins i tot en els moments suposadament més drama
tics: 

ABEL: [. . .] Germa quiet, Déu ha baixat, esta escoltant-mos. 
(CAfN li dóna un cop). Germa mata'm si vols, eixa és la 
voluntat de Yhavé, pero no em mates amb un femur, 
mata'm amb «una quijada de asno» com diu la Bíblia 
(cop) sigues una miqueta ortodoxe germa que aquesta és la 
tragedia que a mi em fara noble. Gracies per haver-me fet 
el bo de les Sagrades Escriptures, (cop) perque més val ser 
un martir al cel que un miserable agenollat sobre la terra 
tota la vida. (Cop, es queda com mort, pero encara alfa el cap 
una altra vegada). Senyor perdona'! perque si no fos per a 
ell jo no seria qui sóc. (CAÍN li xafa el cap).38

No obstant aixo, la iconografia de la mort, a través de la 
guerra, i la propia mort arriben a una dimensió teatral ori
ginal en Yo tengo un tío en América. El ritu de separació, con
notatiu en el conflicte bel-lic entre conquistadors (medies) i 
els indígenes (dements), s'escenifica metaforicament a tra
vés del ball flamenc -element identificador dels conquista
dors- enfrontar amb un número musical interpretar pels 
dements. A través de les acotacions del text dramatic es pot 
seguir la teatralització del conflicte bel-lic: 

[. . .] 
Els tambors marquen l'inici de la defensa deis PAQVIS i MATÍAS es 
treu la camisa de forfa i, lliure, desapareix. Afrontant la mirada 
foresta i enganyosa deis CONQUERIDORS, els PAQVIS, acompanyats 
per la tenora de j ORDI, canten ferotgement el tema « Yo tengo un tío 
en América», del musical West side story.39 

38. BOADELLA, Albert (19876). Ob. cit. Pag. 33.
39. BOADELLA, Albert (2002). Ob. cit. Pag. 447.

444 

HERNÁN CORTÉS els amenaza amb forfa. Els PAQUIS es refugien 
darrere les CORDES del fans. És el principi d'una aferrissada bata
lla.4o 

El cant per tangos d'una CONQUERIDORA fa retrocedir els PAQUIS. 
[. . .] PIZARRO entra en el territori presentant batalla. Inicia el s'arau 
ballant per tangos al campas de la CONQUERIDORA, mentre HER
NÁN CORTÉS i la legió de dones !'animen picant de mans. PIZARRO, 
enarborant l' estendard de la superioritat, clava cops de taló contra el 
terra assetjant els desenraonats. [. . .] Els CONQUERIDORS penetren en 
el territori «zapateando» per alegries. Els PAQVIS corren cap a les 
timbales i s'hi posen al darrere per escudar-se. [. . .] Els CONQUERI
DORS continuen «zapateando» [. . .] els PAQUIS, amb una immensa 
angoixa, contemplen atemorits la destrucció del seu territori. 41 

La significació teatral del ball flamenc, en els seus diver
sos pals, és evident quan s'identifica amb el propi conflicte 
bel-lic mitjanc_;ant un llenguatge metaforic on les buleries, 
seguidilles o alegries intensifiquen, en major o menor grau, 
el ritme de la conquesta. La mort dels Paquis, és a dir, dels 
indígenes, coincideix amb !'escena del ritu funerari, analit
zat dintre dels ritus de marge. 

CONCLUSIONS 

De l'analisi dels elements rituals més recurrents en Els Jo
glars, Els Comediants i La Fura dels Baus es poden extreure 
algunes conclusions generals pel que fa a la naturalesa dels 
elements rituals teatralitzats, i sobre la funcionalitat d'a
quests elements en la dramatúrgia dels espectacles. En pri
mer lloc, els elements rituals estudiats tenen una base ritual 
generica ja que no s'adscriuen a una cultura específica, te
nint en compre a més que els ritus d'iniciació o d'agregació 

40. Ibídem. Pag. 449.
41. Ibídem. Pag. 450-451.
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que expliquen el cicle vital de l'home o de la naturalesa te
nen una base universal. Pot concretar-se, no obstant aixo, 
que els elements rituals teatralitzats en aquests grups pro
cedeixen, bé dels rituals religiosos ancestrals -adoracions, 
sacrificis- o bé més moderns -la missa. 

La Fura dels Baus és el grup que utilitza amb major fre
qüencia les formes rituals tant d' elements com d' estructures 
per presentar espectacles rituals on actors i espectadors for
men part d'una mateixa celebració. En aquest sentit, l'espai 
urba o qualsevol altre espai es converteixen en un espai 
ritual on escenificar la recerca dels orígens de l'home, a tra
vés de ritus d'agregació que materialitzen sacrificis, ritus 
omofagics o ritus de separació com, per exemple, la lluita i 
la mort en un món dominat per la tecnologia. Els actors 
-veritables oficiants del ritual que suposa cada espectacle de
La Fura dels Baus- provoquen i inciten un públic que ha
de ser dinamic al trabar-se involucrat en !'interior del ri
tual-espectacle. Si en La Fura dels Baus, la funció del ritu o
dels seus elements transgredeixen la propia realitat actual
en la recerca deis orígens de l'home, arribant a estats de pri
mitivisme, la teatralització d'aquests elements en Els Co
mediants es desenvolupa en un ambit molt concret: el cicle
vital o la creació del món, a través de ritus d'agregació on els
protagonistes, generalment, són els quatre elements cosmo
gonics (terra, foc, aigua i aire). Aquest tema acostuma sem
pre a presentar-se com a introducció de l' escenificació del
cicle vital de l'home, constru"it aquest entorn a imatges i sím
bols identificables facilment amb els ritus de pas del nai
xement, la maduresa, l'amor o la mort. L'escenificació d'a
quests cicles a través del joc pretén refon;ar la ideologia, en
aquest grup, d'un teatre festiu i lúdic. La seva aportació
exclusiva respecte dels altres dos és la incorporació d' ele
ments festius tradicionals, a partir d'una recuperació, reela
boració i integració en els espectacles, sense perdre el seu
valor tradicional tan funcional com significatiu. Quant als
elemen ts ri tuals teatrali tzats per Els J oglars cal destacar dos
aspectes: en primer lloc, els elements rituals apareixen amb
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una funció dramatica determinada dins de la trama. S'incor
poren moltes vegades descontextualitzats de la seva signifi
cació i context original per atorgar-los un nou valor que s' in
tegra de forma natural en l' estructura parodica de la seva 
escenificació. Els ritus o elements parodiats s'extreuen ge
neralment de cerimonies religioses de la tradició cristiana. 
Encara que el grup també ha presentat elements rituals pro
pis del cicle vital de l'home, a més d'utilitzar el model ritual 
com a estructura dramatica en Alias Serrallonga, Teledeum, 
Virtuosos de Fontainebleau, Laetius o El Nacional. 

Concretament, de l' analisi de la teatrali tzació dels ele
ments rituals que aquests tres grups escenifiquen en les

seves obres, existeix una major dramatització d'elements ri
tuals adscrits als ritus d'agregació respecte d'aquells de ritus 
de marge o ritus de separació. 

Els Joglars generalment dramatitzen elements rituals 
comensals construi"ts entorn la parodia d' aquests, com a part 
d'una estructura dramatica parodica més amplia de l'obra. 
La Fura dels Baus dramatitza els esmentats ritus mitjan�ant 
una recuperació de la seva significació primitiva en la re
cerca dels orígens de l'home. Excepcionalment, Els Come
diants amb la seva obra Boccato di Cardinale celebra tot un 
homenatge al ritual comensal estructurant dramaticament 
aquesta obra en funció de !'estructura propia del ritual dins 
de la cultura occidental. 

En referencia a la celebració d'un acte cerimonial, La Fura 
dels Baus dramatitza elements rituals mitjan�ant escenes de 
tortures i sacrificis humans com actes col-lectius de catarsis 
on el teatre i la cerimonia s'uneixen en un únic espai. Els 
Comediants també sap conjugar teatre i cerimonia en un 
únic espai, pero aquest és un espai festiu on la prioritat és la 
diversió i l' animació, a través de cerimonies paganes com el 
carnestoltes o el cercaviles. Per a Els J oglars, l' espai escenic no 
compren la inclusió del públic en una mateixa cerimonia, 
exceptuant aquella exclusivament teatral, pero si pretén la 
seva implicació dintre d'aquesta a través de mecanismes d'in
terpretació i d'identificació simbolicoteatrals. La cerimonia 
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del ritual de la missa és gairebé la més representada, i sempre 
parodiada a través dels símbols o icones que la integren. 

La teatralització de ritus de marge i de separació coinci
deix en aquests tres grups, encara que utilitzant recursos tea
trals diversos. El ritu fúnebre coro a ritu de marge vincular al 
ritu de separació de la mort, no només implica la seva esce
nificació conceptual, sinó també la de ritus relacionats amb 
aquesta. Escenicament, en La Fura dels Baus i en Els Come
diants, apareix dramatitzat mitjarn;ant algunes icones con
notatives com el sacrifici en les propostes teatrals del primer 
grup, o la fi de festa amb el soterrament de la sardina de 
carnestoltes. En Els Joglars, per contra, el ritu fúnebre es 
teatralitza seguint un procés de desacralització cerimonial 
mitjanc;ant la parodia escenificada amb altres recursos tea
trals d' escassa relació amb el propi ritu, que es contrapasen a 
aquest restant-li el seu valor sagrat implícit. La mort, en re
lació amb el que s'ha dit, representa dones per a Els Come
diants una etapa més del cicle vital, excloent d'aquesta qual
sevol connotació negativa o tabú. La metafora del viatge 
s' actualitza dramaticament per representar la mort com en el 
cas d'una de les últimes escenes d'Ale. Per a La Fura dels 
Baus, la mort també representa un viatge, pero la violencia 
amb la qual s' escenifica conceptualment pretén transmetre 
la idea d'una mort alliberadora i catartica de la vida. Els Jo
glars, en canvi, no presenten un ideal teatral concret de la 
mort. Aquesta s'actualitza escenicament de forma diversa en 
funció de la propia estructura dramatica de l' obra i del guió 
teatral. 
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Dramatúrgies no textuals en 
el panorama teatral de 

les Illes Balears. 
Poetiques de la imatge i el cos a les creacions 

de Res de Res, Au Ments i Companyia 
Mariantonia Oliver. 

Martín Bienvenido Fons Sastre 
U niversitat de les I !les Balears 

lNTRODUCCIÓ 

La dramatúrgia no textual, tal com apunta la professora Mer
ce Saumell, 1 neix com a corrent internacional, a finals deis 
anys seixanta i es consolida durant els setanta. Com a sino
nim d'aquesta expressió s'ha emprat el de teatre de les imatges
tot fent referencia a espectacles fonamentalment vi�uals, on 
!'impacte sensorial intenta arribar a !'espectador abans que 
el pensament. Aquest fenomen teatral es caracteritza princi
palment per la no-utilització del text (o una utilització molt 
secundaria), el protagonisme del cos i l' expressió corporal 
dels actors com a vehicle de transmissió dramatica, la in
fluencia del mim blanc i la incorporació de procediments i 
teatralitats d'altres practiques espectaculars (circ, dansa, ci
nema, videoart), totes aquestes han donat lloc a espectacles 
on la imatge adquireix una alta densitat poetica. 

l. SAUMELL, Merce (2000). «Dramatúrgies no textuals». Dins:
Deu llifons sobre teatre, text i representació, Jordi Sala, ed. Girona: Univer
sitat de Girona. Pag. 117-129. 
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No podem oblidar, com ens assenyala José A. Sánchez,2 

que els precedents del teatre de la imatge els trabe� al,s �spec
tacles escenics de !'epoca de les avantguardes h1stom:iues. 
Georges Fuchs, director del Teatre d' Artistes de Murnc, el 
1909 va enunciar la idea de «reteatralitzar el teatre» com a 
alliberament dels elements que conformen la representació 
escenica, de la recerca de l'autonomia d'allo escenic enfront 
del teatre entes com a fet purament literari. Les posades en 
escena relacionades amb els moviments futuristes, dadas, 
surrealistes o expressionistes, i noms d'una importancia cab
dal per a la revolució del teatre i del llenguatge escenic �el 
segle xx com Wagner, Gordon Graig, M�ierhold, fppia, 
Dalcroze, Tairov, Schelemmer, Artaud o Remhardt son clars 
exemples de la idea esmentada anteriorment. . . La implantació d'aquestes dramatúrgies de la 1matge dms
l'Estat espanyol, segons Sánchez,3 no va ser en cap cas una 
reedició del teatre abstracte de les avantguardes, sinó que es 
van crear una serie de grups amb uns plantejaments origi
nals que aconseguiren amb el temps un resso internacional. 
Destaquem principalment el cas de Catalunya on aquest 
fenomen va adquirir una expressió molt particular amb els 
treballs d'Els Joglars, Els Comediants, La Cubana, La Fura 
dels Baus, Semola Teatre o Zotal, entre d'altres.4 També es 
va donar a altres indrets de la geografia espanyola com 
Andalusia (Atalaya, La Cuadra, La Zaranda), Madrid (Tába
no Tartana Teatro, La Carnicería), Euskadi (Legaleón Tea
tr;, Ur Teatro), Múrcia (Arena Teatro) o el País Valencia 
(Moma Teatre, Xarxa Teatre). 

En el cas de les Illes Balears, aquests tipus de propostes 
no textuals no es desenvoluparan fins ben entrat els anys 

2. SÁNCHEZ,José A. (1999). Las dramaturgias de la imagen. Cuenca:
Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha. Pag. 13-24. 

3. SÁNCHEZ,José A. (2002). «Cuerpo e imagen en la creación escé
nica contemporánea». Anales de la Literatura Española Contemporánea 
(27-1-2002), pag. 137-157. 

4. SAUMELL, M. Ob. cit.
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noranta. A finals del setanta i principis dels vuitanta po
dem parlar de propostes puntuals, de curta durada, com 
varen ésser els casos de grups com la companyia de mim 
Pot Patroc, els treballs performatics del Taller Llunatic, l'es
pectacle de carrer Nit de /oc (com a exemple de teatre_¡festa) 
d'Iguana Teatre o la preestrena al Teatre Principal de Palma 
el 7 de marc; del 1978 de l'espectacle Morí el Merma creat 
pel grup La Claca, a partir dels dibuixos de J oan Miró sobre 
l'obra Ubu Roi d'Alfred Jarry. Sera als anys noranta quan 
veurem com tres companyies balears comenc;aran a treba
llar de manera continuada dins el món de les dramatúrgies 
no textuals, tot aconseguint que els seus muntatges ten
guin una projeccció no només nacional sinó també in
ternacional, sera el cas dels grups següents: Res de Res, 
que combina el teatre gestual amb l�s tecni

51
ues de circ, 

Companyia Mariantonia Oliver, que mteracc10na la clarisa 
contemporania amb els elements teatrals i Au Ments, grup 
que presenta espectacles d' estrategies contan::iinants, on el 
teatre gestual, el circ i la dansa Butoh es fus10nen en per
fecta simbiosi. 

Considerem convenient, abans d'analitzar els treballs que 
duen a terme aquestes tres companyies, revisar a mode d'in
troducció, el panorama escenic balear dels anys vuitanta_ inoranta, epoca duriant la qual es varen experiment�r canv1s 
importants que influ:iren positivament en la creac1ó de no
ves companyies, tot aportant aires renovadors a l' anquilosa
da vida teatral de les Illes. 

Al comenc;ament de la democracia espanyola, enmig del 
clima de transició dels setanta, no podem parlar d'una situa
ció positiva des del punt de vista teatral, ja que s'ignora to
ta una generació d'autors joves; es dificulta l'accés dels ac
tors mallorquins als escenaris; durant vuit anys (des del 25 
d'agost de 1970 fins al 1978) es tanca el Teatre Principal de 
Palma, focus primordial de !'escena mallorquina; l'any 1979 
desapareix el Premi Ciutat de Palma de Teatre Bartome_u Ferra i se segueix representant majoritariament als escenans 
l' anomenada «comedia mallorquina». 
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Sera a partir dels vuitanta quan es comern;ara a desenvolu
par un teatre que s' endinsa en al tres territoris com el del tea
tre de l' absurd amb les obres de J oan Guasp i Llorenc;; Capella 
o el teatre historie desenvolupat per l' autor Gabriel Sabrafín. 5 

En aquests anys neixen una serie de companyies teatrals que
formulen interessants propostes esceniques que s' allunyen
progressivament de les fórmules costumistes que omplien
el teatre balear. La Lluna Teatre, dirigida per Antoni Mª To
mas, Turmeda Teatre, dirigida per Pere Noguera, Estudi
Zero, dirigida per Pere M. Mestre, o Iguana Teatre, dirigida
per Pere Fullana, són grups que s'aniran consolidant dins el
panorama teatral durant els anys següents i que es caracterit
zen per la recerca d' innovacions dins el llenguatge de la posa
da en escena. 6

Aquests nous plantejaments es deuen principalment a 
dos factors. D'una part, la formació professional dels direc
tors i actors d' aquestes companyies a escales superiors d' art 
drama.tic de dintre i fora del país. Balears no comptava amb 
escales per a l' estudi rigorós i sistema.tic de les arts esce
niques (avui día encara no n' existeix cap, pero sembla que 
hi ha intencions de crear-ne una, l' obertura de la qual esta 
prevista per l' any 2007) i alguns intents pel foment de la 
formació illenca varen esser avortats rapidament.7 Davant 

5. NADAL, Antoni (2002). El teatre mallorquí del segle XX. Palma:
Documenta Balear. Quaderns d'Historia contemporania de les Balears, 
33. Pag. 33-35.

6. Ibídem.
7. És el cas del Centre d'Experimentació Teatral, que va durar dos

anys (1983-1985), integrar dins l'Aula de Teatre de la Universitat de 
les Illes Balears i dirigir per Pere Noguera o la creació de la secció d' Art 
Drama.tic dins el Conservatori Professional de Música i Dansa de Bale
ars que va funcionar durant sis anys (1980-1986) on impartiren classes 
Pere Noguera, Josep Francesc López Bonet, Jaume Pujol i Maties 
Abraham. També hem de destacar com un altre cas frustrar la creació 
del Centre Drama.tic de les Illes Balears (CDIB), que només va sobre
viure un any (1986-1987), organisme crear per impulsar i perfeccionar 
l' activitat drama.ti ca balear i que va néixer amb mol ta ambició, pero no 
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aquesta situació, els artistes van emigrar a centres nacionals, 
especialment l'Institut del Teatre de Barcelona i la Real Es
cuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD) i 
internacionals, com l'École Internationale de Théatre J agues 
Lecoq, centres on es van formar la major part dels interpiets 
i directors balears com Pere Fullana, Pere Noguera, Pitus 
Fernández, Rafel Lladó, Joan Caries Bellviure o Pep Tosar, 
entre d' altres. La segona influencia que considerem d' espe
cial relevancia fou la creació i celebració del Festival Interna
cional de Teatre a Palma entre els anys 1981 i 1990, dirigida 
i coordinada per Jaume Adrover8 amb el patrocini de l'Ajun
tament de Palma. Hi varen passar figures i companyies cab
dals de les arts esceniques com ara Lindsay Kemp Company 
(1982 i 1984), Tábano (1982), Piccolo Teatro di Milano 
(1982), Dario Fo (1983), La Cuadra de Sevilla (1983 i 1986), 
Tadeusz Kantor (1983 i 1988), Vittorio Gassman (1984), Le 
Grand Magic Circus (1984), Els Cpmediants (1985), Mar
cel Marceau (1985), Els Joglars (1986), Teatre Lliure (1985, 
1986 i 1988), Atalaya (1988), Teatre Negre de Praga (1988) 
o La Fura del Baus (1988 i 1990).9 El públic mallorquí va
descobrir durant aquests anys les propostes esceniques més
actuals, en especial els espectacles relacionats amb el teatre de
la imatge, i aquest festival va adquirir un enorme prestigi que
va ajudar a promocionar culturalment la ciutat de Palma.
Paral-lelament, entre els anys 1984 i 1989, es posa en fun-

aconseguí consolidar-se. Va produir només dues obres teatrals: L'avar 
de Moliere dirigida per Pere Noguera (1987) i, el mateix any, Balnearic 
dirigir per Pitus Fernández. Aquests exemples ens poden valer com a 
demostració del poc interes teatral que van mostrar els organismes 
polítics durant aquella epoca. 

8. ARROM, Joan (1999). «Jaume Adrover. Festival Internacional
de Teatre a Palma». Anuari Teatral 1999. Palma: Consell de Mallorca i 
Gremi d'Edi tors de les Illes Balears. Pag .110-119. 

9. Per un estudi més exhaustiu del que va suposar aquest festival i
els espectacles que es van dur a terme durant els anys que es va celebrar, 
destaquem: RoTGER, Francesc M. (1991). 1 O anys de Festival Internacio
nal de Teatre a Palma. Palma: Publicacions de l'Ajuntament de Palma. 
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cionament el Memorial Lloren<_; Moya, 10 concurs teatral on 
les companyies de les Illes mostraven els seus treballs amb 
l'objectiu de ser seleccionades per a participar al Festival 
Internacional de Teatre. Aquest esdeveniment va propiciar 
la formació de grups amb propostes més arriscades i inno
vadores. 

El creixement de les companyies professionals durant la 
decada dels noranta va ser més que notable, com també l'in
teres per la producció dramatica dels autors mallorquins. La 
llista de nous dramaturgs es va enriquir amb noms com 
Josep-Pere Peyró, BielJorda,Joan Caries Bellviure,Josep Ra
mon Cerda o Pere Fullana, autors que han tengut una relació 
estreta amb les companyies que n'han escenificat les crea
cions dramatiques. Simultaniament, algunes institucions 
públiques van comenc;ar a convocar premis a la producció 
literaria dramatica: és el cas del Premi Teatre Principal ator
gat pel Consell de Mallorca o el Premi Born de Teatre a Me
norca, aquest darrer amb una major tradició i repercusió 
pública. Un altre fet important va ser la transferencia al Go
vern de les Illes Balears de les competencies sobre projecció 
exterior de la cultura propia, que dona sortida als productes 
escenics que es feien a les Illes (a tall d'exemple, podem des
tacar les dues-centes cinquanta funcions teatrals que es van 
promoure al llarg de l'any 2000). Aquest fet va servir com a 
revulsiu per a la creació de nous grups, com són els casos de 
Teatre de Que, Teatre de Ciutat, Teatre de la Sargantana, 
L'Enfillal, L'Ombra del Cranc, Gom Teatre, com també Res 
de Res, Au Ments i Companyia Mariantonia Oliver. 11 

Les tres darreres companyies desenvoluparan les seves 
propostes dins l'ambit de les dramatúrgies no textuals i 
plantejaran, tal com hem comentat anteriorment, la inter-

10. Dins aquest memorial es pogueren fer coneixer els darrers tre
balls de companyies com: Taula Rodona, Capsigranys, Estudi Zero 
(coneguts en els seus inicis com a Triptrup), Hermanos Llonovoy, La 
Lluna Teatre i La Iguana (que passarien a anomenar-se anys després 
Iguana Teatre). 

11. NADAL, A. Ob. cit.
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relació de llenguatges diversos que tendran antecedents 
puntuals produ'its al voltant deis anys vuitanta amb els tre
balls deis grups Pot Patroc i Taller Llunatic i els muntatges 
de Nit de /oc i Morí el Merma. 

PRECEDENTS: Por PATROC I TALLER LLUNA.TIC, 
«NIT DE FOC» I «MORÍ EL MERMA» 

El director d'escena i il-luminador Pere Noguera, llicenciat 
per l'Institut del Teatre i diplomat en Mim i Pantomima per 
aquesta mateixa institució on també va exercir �om a pro
fessor, arriba a Mallorca el 1975, any en que, conjuntament 
amb els dos professors i mims polonesos Pawel Rouba, i 
Andrej Leparski, varen crear el grup Pot Patroc. Els seus 
muntatges s' escenificaren a diferents llocs de l' illa, davant 
d'un públic que no estava gaire familiaritzat amb aquests 
tipus de propostes gestuals. 

Curiosament, a les mateixes dates (entre 1975 i 1978) 
sorgeix com a cas insolit dins el panorama teatral balear el 
Taller Llunatic, un autentic laboratori inspirat en els plan
tejaments d' Alfred J arry i Antonin Artaud, que combinava 
les arts plastiques amb les esceniques. Els integrants foren 
principalment escriptors i artistes, amb noms com el poeta 
Josep Albertí, Bartomeu Cabot, Joan Palou o el reconegut 
pintor Miguel Barceló. Tots ells treballaven sense subven
cions (excepte en alguns casos, com l'encarrec fet pel Con
grés de Cultura Catalana que dona com a resultat la presen
tació d'una capsa de detergent Sol de Mallorca a la Plac;a 
Major de Palma) i participaren en accions i happenings de 
caire provocador, amb la creació d'activitats contestataries 
amb l' objectiu de renovar el panorama cultural mallorquí i 
eritre les quals destaquen: Contra Sa Pleta Freda (1976); Pro
posam Sortir Immediatament (1976); Rates (1976); Dracula a 
Neón o l'excitació del vermell (1976); Coets Autonomics (1977) o 
Vaca amb mala llet (1977). A més d'aquestes accions, el grup 
porta una intensa activitat editorial amb publicacions com 
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Blanc d'Ou, Neon de Suro, Correu de Son Coc, Llunatic-full-Dis
solvent o Verme!! d'Ou.12 

D'una altra banda, el 7 de marc; de 1978 va tenir lloc al 
Teatre Principal de Palma la preestrena de 1' obra Morí el 
Merma, espectacle de mascares, ninots gegants i actors creat 
pel grup de teatre La Claca, dirigir per J oan Baixas i Teresa 
Calafell a partir del dibuixos de J oan Miró sobre 1' obra U bu 
Roi d'Alfred Jarry i que es va presentar al Gran Teatre del 
Liceu el 7 de juny del mateix any. La Claca, amb la col-labo
ració directa de J oan Miró, inicia la creació dels ninots a par
tir de litografies que !'artista havia realitzat inspirant-se en 
el tira Ubu i que havien culminar en les edicions d' U bu Roi 
(1966), Ubu aux Baléares (1971) iL'enfance d'Ubu(1975). En 
aquest espectacle, Ubu s' identifica amb el Merma catala. La 
historia s' articulava en nou escenes al voltant d' aquest perso
natge principal. A partir de la plastica mironiana, es crearen 
onze personatges, sis dels quals constitu"ien el món del poder 
(el Merma, la seva dona, el seu cavall i els tres ministres, tots 
violents i ridículs) mentre que els altres cinc representaven el 
poble oprimir. Els ninots, fets amb cale; i pintures de color, 
semblaven siurells mallorquins als quals afegiren ulls i capes 
de pel amb l'objectiu de ridiculitzar els personatges. Tant 
Miró com La Claca volien que l'espectacle esdevingués la 
celebració de la mort de Franco. 13 La posada en escena con-

12. REUS I MORRO,Jaume (1999). Art i cojuntura. La jove plastica a
Mallorca 1970-1978. Palma: Universitat de les Illes Balears / Consell 
de Mallorca/ Ajuntament d' Arta; i MAICAS, Lluís (1980). Dossier de la 
nova plastica a Mallorca. Inca: Berenguer d' Anoia. 

13. Destaquem com a fonts d'informació sobre aquest espectacle:
SERRA, Pere A. (1984). Miró a Mallorca. Barcelona: Edicions Polígraf. 
Pag. 120-123; BAIXAS, Joan (1994). «Nedar contra corrent» i BRAVO, 
Isidre (1994). «Un home de teatre anomenatJoan Miró». Dins: Miró en 
escena, cataleg de l' exposició. Barcelona: Fundació Miró de Barcelona/ Fun
dació Pilar i Joan Miró a Mallorca/ Institut del Teatre de la Diputació 
de Barcelona. Pag. 231-234 i 38-39; MAS I VIVES, Joan (2003) (coord.). 
Diccíonari del teatre a les Illes Balears. Vol. l. Palma/ Barcelona: Lleonard 
Muntaner / Publicacions de l'Abadia de Monserrat. Pag. 463-464. 
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jugava els ninots en moviment i la veu, amb una forta llum 
contrastada i una música feta amb sons extravagants com 
crits, xiscles i sons guturals de tota mena, fruít de la col-la
boració de Rafel Subirachs. L'impacte del muntage, a pesar 
de ser realitzat per una companyia catalana, fou molt copsi
derable dins l'activitat teatral mallorquina i constituí un 
punt de referencia important per al desenvolupament de les 
propostes balears del teatre de les imatges. 

Finalment, volem mencionar breument una proposta 
basada en la tradició mediterrania del foc i relacionada di
rectament amb la idea del teatre-festa iniciada per Els Co- � 

mediants amb el seu espectacle Dimonis. Ens referim a Nit de 
foc, espectacle representar per la companyia Iguana Teatre 
des del 1988, proposta que completa el panorama dels pre
cedents del treball no textual de l' escena balear actual. 

RES DE RES: DRAMATÚRGIES AERIES 

L'any 1997 neix la jove companyia Res de Res a causa de 1' in
teres per l' expressió no verbal i els mecanismes gestuals de 
comunicació dels seus dos components, Marta Barceló 
i Biel Jordá, llicenciats per l'Institut del Teatre en teatre 
gestual i direcció escenica i dramatúrgia respectivament. 
Atrets, a més a més, pel món del circ i les possibilitats dra
ma.tiques que n' ofereixen les tecniques, viatgen a Londres 
per completar la seva formació a l' escola The Circus Space, 
on aprenen trapezi, corda, acrobacia i equilibris. 14 El seu 
primer espectacle es titula Qualsevol Nit (1997) i agrupa 
quatre histories que ocorren en un mateix edifici. L'any 
següent presenten Nomades que tracta poeticament el tema 
de l'exili. En aquests dos muntatges ja es defineixen les 
línies del treball que s'aniran desenvolupant en projectes 

14. MAS I VIVES, J. 06. cit. Pag. 82-83 i 371.
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posteriors: utilització de les tecniques de circ amb finalitats 
drama.tiques, importancia del cos com a material expressiu, 
omissió del discurs oral, prioritat del gest i tractament poe
tic del moviment. 

El 2000 estrenen el seu espectacle Ícars, títol que ens 
remet a la figura mitologica que es veura transformada en el 
seu sentit original per concentrar-se en la comparació de la 
fragilitat d'allo aeri o eteri amb les relacions de parella. La 
historia presenta dues persones que experimenten una rela
ció amorosa i tot el que aixo involucra: atracció, passió, ruti
na, desencant, separació i retrobament. L' espectacle fusiona 
el teatre gestual amb el trapezi, la corda i els equilibris. Una 
proposta híbrida que ens remet a una modalitat d' espectacle 
de teatre-circ definida per Juan Villegas com a «teatro de las 
alturas», 15 on l'acció succeeix dins l'espai aeri com a cavitat 
escenica que no empra el terra. L'ús del trapezi i altres apa
rells de circ dins la trama de l' obra es traba en funció del 
missatge central del muntatge. L' acrobacia o el malabarisme 
corporal no constitueixen l'objecte en si, com seria al circ 
convencional, sinó un mitja per a la comunicació dramatica, 
un vehicle perque els actors expressin el contigut de les his
tories. Així dones, ens trobem amb actors voladors que duen 
a terme la seva actuació literalment en l' aire. 

No cal oblidar la vessant de BielJorda com a dramaturg 
(entre les seves obres destaquem El ball de les balenes i Mira'm), 
que amb la seva companyia En Blanc16 ha dut sobre l' esce
nari treballs eminentment textuals. Així, a l'hora d' afrontar 
el treball gestual de Res de Res amb Marta Barceló, els me
canismes de treball emprats també són plens de dramatúr-

15. VILLEGAS,Juan (1999). «La irrupción del circo en el teatro».
Dins: Propuestas escénicas de fin de siglo, Juan Villegas, ed. Michigan 
(EUA): Gestos. Historia del Teatro, 3. Pag. 151-171. 

16. La companyia En Blanc en alguns espectacles s'ha ajuntat amb
Res de Res, que dóna com a resultat Res de Res & En Blanc, per a la 
producció de muntatges com Icars i Tremolo. 
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gia.17 Es creen partitures de moviments i s'utilitzen les tec
niques de circ a partir d'un treball d'improvisació i creació 
col-lectiva, on els actors poden aportar les seves visions sobre 
el muntatge que s'esta generant i, finalment, es confeccibna 
una partitura tancada, que no permet cap tipus de variació 
dins la representació de la pe<;a. 

En els seus dos darrers muntatges, Tremolo i Mara, veim 
com de bell nou es manifesten les característiques esmenta
des anteriorment sobre aquest grup. Tremolo es presenta com 
un caleidoscopi de la vida moderna; una destrucció contínua 
de la memoria, de la manipulació informativa i la corrupció. 
En aquest cas no s'utilitzen cardes, sinó cintes amb les quals 
els actors desenvolupen un treball lúdic i alhora exploren les 
possibilitats expressives d'un volum concret com és un cub. 
Mara, que va comptar amb la col-laboració de Franco di 
Francescantonio, representa !'arribada d'unes persones a un 
moll especial i crea a partir de les relacions entre els perso
natges un món d'atmosferes poetiques que expressen desit
jos i frustracions.18 Cada espectacle, segons Marta i Biel, 

17. Hem de ressaltar que per elaborar aquest treball s'han realitzat
diferents entrevistes als responsables dels grups per poder aprofundir en 
les creacions esceniques. Mol ta informació que es veu reflectida en aquest 
estudi és fruit d' aquestes entrevistes realitzades als seus membres. 

18. Els espectacles de la companyia s'han representat dins i fora de
l'Estat espanyol, en destaquem la seva participació a diferents indrets 
d'Hispanoamerica durant el 2003: Panama, Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador, Honduras i Costa Rica. Els seus muntatge6s van ser destacats 
per la crítica de diaris com La Nación (Costa Rica, 22-XI-2003); El 
Heraldo (Honduras, 20-XI-2003); Tiempos del Mundo (Costa Rica, 20/27-
Xl-2003); El Panamá América (Panama, 13-XI-2003); La Prensa (Ni

caragua, 20-XI-2003), entre d'altres. A més a més, destaquem la seva 
participació a festivals com la Mostra Internacional de Mim a Sueca 
(Valencia, 2000); el Gloucester International Festival i el Dorset Inter
national Festival (Anglaterra, 2001); el Krakowskie Reminiscencje Tea
tralne (Polonia, 2002); el Sibiu International Theatre Festival (Ruma
nia, 2002); el Galway Arts Festival (Irlanda, 2002); la Fira de Teatre de 
Tarrega (Lleida, 2003); el Festival Don Quixot (París, 2004); o el Festi
val Escena Contemporánea i el Festival de Otoño (Madrid, 2002-2004). 
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neix d'una imatge, d'un estímul, ja sia visual o sonor. Tam
bé s'utilitzen procediments d' arrels surrealistes com l'ús del 
collage o l'objet trouvé; així, un objecte pot suggerir una histo
ria, uns moviments, una expressió que porten als creadors a 
la gestació de determinades idees per a un espectacle. Tremo
lo va néixer a partir de la visió i el joc amb unes cintes, en 
el cas de Mara, la imatge evocativa fou una immensa xarxa 
que innundava l'escenari. Ícars va sorgir d'un plantejament 
més intel-lectual i no tan plastic, voler contar una historia 
d'amor sense recórrer a les paraules, sinó mitjarn;ant el mo
viment. Qualsevol estímul o idea serveix per comern;ar a 
crear una historia mitjan�ant una partitura gestual comple
mentada per la música qué té un paper primordial i que 
indueix a la concreció de les atmosferes. 

Els vincles entre el circ i el teatre són molt antics, pero la 
incorporació d' al tres practiques espectaculars al teatre és, 
per autors com Villegas, 19 una característica predominant 
de l' anomenat teatre de la postmodernitat. 

Au MENTS: PLANTETJAMENTS CONTAMINANTS 

Ustedes bailarán Hamlet en un mundo de sapos. [. . .] El ves
tuario del Butoh es como arrojar el cosmos sobre nuestros 
hombros. Para el Butoh, mientras que el vestuario cubre el 
cuerpo, es el cuerpo el vestuario del alma. 20 

Aquestes paraules van ésser pronunciades per Kazuo Ohno, 
un dels maxims exponents de la dansa Butoh, i reflectei
xen els pensaments profunds que va ensenyar als seus 
alumnes dispersos arreu del món. Entre aquests deixebles 
es troba Tomeu Gomila, integrant de la companyia Au 

19. VILLEGAS,J. 06. cit.
20. VIALA,Jean; MASSON-SEKINE, Nourit (1988). Butoh. Shades o/

Darkness. Japó: Nourit Masson-Sekine. Pag. 10-11. 
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Ments, grup que ens presenta una altra concepció de l'es
pectacle no textual. 

La companyia es crea l' any 1996, producte de l' encontre 
entre Andrea Cruz i Tomeu Gomila als quals se sumaran 
més professionals d'altres camps artístics: Manu Martínez 
com a dissenyador dels llums, Kiko Barrenengoa dins la cre
ació musical, Roberto Rodríguez i Jaume Caldentey que 
porten a terme la confecció d'imatges videografiques (video
art) i Rafel Joan amb animacions visuals mitjan�ant pintu
res. Aquesta unió ha produi:t un constant enriquiment dels 
muntatges de la companyia, tot mantenint una relació dina.
mica entre les arts plastiques i esceniques que han clonar 
com a resultar unes dramatúrgies complexes, amb una forra 
fusió de llenguatges, sota la categoría d'imatge densa i que 
potencien el que José A. Sánchez denomina «procediments 
contaminants».21

Andrea Cruz va néixer a Xile on cursa estudis de mim i 
teatre del gest amb Mauricio Celedón (1993-1995) i par
ticipa com a actriu a les companyies xilenes del Teatro del 
Silencio i NN Danza Mariela Cerda en muntatges com Ma
lasangre, TacaTaca, Mon amour o Nanaki, entre 1994 i 1996. 
Tomeu Gomila, de la seva banda, desenvolupa la seva for
mació al teatre gestual (mim i clown), les tecniques de circ 
(acrobacia aeria, corda) i dansa, tant classica com contempo
rania, pero també s'interessa per les danses africanes i, en 
especial, la dansa Butoh japonesa. Gomila es va formar al 
Japó amb mestres de la talla de Yoko. Ashikawa (1989), 
Kazuo Ohno (1990), Anzu Furukawa (1991) i Hisako Ho
rikawa (2002).22

Abans d'analitzar-ne les posades en escena, creiem im
portant comentar breument alguns aspectes de la dansa 
Butoh que es manifestaran dins les propostes esceniques 
d'Au Ments. Sorgida en epoca de crisi, la dansa Butoh pren 

21. SÁNCHEZ,J. A. (1999). 06. cit. Pag. 169-196.
22. MAS I VIVES,}. 06. cit. Pag. 328-329.

461 



forma al voltant del 1960, anys de canvis drama.tics en els 
valors polítics i socials dins el món japones a partir de l'ocu
pació nord-americana. Dins aquest context el nom Ankoke 
Butoh neix per a designar la dansa que desenvoluparan Tasu
mi Hijikata i Kazuo Ohno. Aquests dos artistes, interessats 
per la dansa occidental i japonesa, comern;aran la seva rebel
lió artística rebutjant la dansa moderna mitjarn;ant repre
sentacions on es trencaran les regles, qüestionant les formes 
existents i organitzant esdeveniments o happenings. La recer
ca es basava a deixar que el cos parlas per si mateix, amb la 
supressió del que és superficial. El fonament del treball de 
Kazuo Ohno va ser la transsubstanciació del cos mort, on !'a
nima havia de ser guiada sense tenir el control sobre el pro
pi cos, tot deixant-la respirar lliurement. Hijikata intenta
va amb el seu ball trencar sistematicament els ha.bits de 
limitació deis tipus convencionals de moviment. 23 

El Butoh presenta la dimensió estetica del cos que, a la 
vegada, revela l' element obscur i pervers que duim a dintre, 
utilitzant per a l'exteriorització la imatge androgina i el cos 
grotesc. Pero, per sobre d'aixo, el Butoh implica una pre
sencia total. Ballar amb el cosmos, contenir el cosmos dins 
cada un de nosaltres. El ballarí intenta despullar !'anima i 
manifestar !'existencia humana amb la seva vulgaritat i 
deformitat per exposar davant !'espectador el sofriment i la 
gloria de la vida. Min Tanaka,24 deixeble de Hijikata, pen
sava que la dansa havia de venir de l' exterior per entrar dins 
el cos, creant la imatge de la metamorfosi incompleta, de 
l'estadi entre la mort i el naixement. Per tant, els cossos del 
Butoh són grotescos, incomplets, manipulats i manipula
bles, pero es confonen amb el món mitjanc;ant una presencia 
total que arriba al nivell cosmic. 

23. VIALA,J.; MASSON-SEKINE, N. Ob. cit. Pag. 1-8. 
24. BANU, Georges (1993). I.:acteur qui ne revient pas.Journés de thé

atre aujapon. París: Gallimard. Collectionfolio/essais. Pag. 192-197. 
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Els espectacles d'Au Ments25 presenten la fusió del Bu
toh amb el teatre del gest, les tecniques de circ i el videoart 
a treballs de forta simbiosi escenica. Fins al moment han 
presentat cinc espectacles: Quan les bistis volaven (19�7); �l
viatge tarambana (2000); Ses tres claus (2001); Votc'e.-votd 
(2002) i Asteroide 9900. Doctor Iluminatus (2005). Els seuS< 
continguts giren al voltant de temes com l'anul-lació de la 
memoria historica i el desenvolupament intern de la memo
ria dins l' era de la comunicació, l' emigració deis éssers 
humans expulsats deis seus pai'sos per figures opressores 
(símbols de la guerra, la dictadura i el poder sense límfts) o 
la manipulació de la informació. Tot �ixo és bam�jat ��b
grans dosis d' imaginació, amb la creaC1� �e mon� s1mb�lics 
i poetics. Gomila no pretén caure en crornques d actuahtat, 
encara que en els seus muntatges se' n parli, sinó dei_xar v�lar
la imaginació i veure les coses des d'un punt de vista d1fe
rent a aquell que estem acostumats: 

Este tipo de montajes no te limita a una nacionalidad, es una 
síntesis que permite entrar en un sueño con el público, do�
de los espectadores también pueden viajar. [. .. ] El monta¡e 
está abierto, no tiene un significado cerrado. Cada espectador 
es una historia. 26 

El seu darrer espectacle, Asteroide 9900, esta dedicat a la 
figura historica de Ramon !Jull. És una aproximació al filo
sof i místic mallorquí mitjanc;ant la combinació de les noves 
tecnologies, la dansa Butoh, el teatre gestual i, per primera 

25. La companyia ha representat els espectacl7s a diversos festi:als
com el Festival de Nuevas Tendencias Teatrales (Xtle, 1997); el Festival 
«Lo mejor de la danza de Montecarmelo» (Xile, 1999); e� Festival �a
bana abierta (Cuba, 2000); el Festival Escena Contemporanea (Madnd, 
2001); el V Mercado Cultural de Sal".ador de Bahía (B�asil, 2003); el 
Festival Internacional Danzalborde (Xtle, 2004), entre d altres. 

26. Dios, Eloisa de (2001). «Maletas en el alma. Au Ments llega al
Canto de la Cabra con El viaje tarambana». El Cultural de El Mundo, 13-
II-2001, pag. 23.
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vegada, parts textuals amb fragments recitats per un actor 
(Ximo Vidal) que encarna el personatge de Llull. De bell 
nou, la companyia proposa un muntatge híbrid, amb densi
tat d'imatges i estrategies contaminants, convertint !'escena 
en un espai de símbols poetics. 

COMPANYIA MARIANTONIA ÜLIVER: 
ESCRIPTURES DINS L'ESPAI 

El nostre viatge per les dramatúrgies no textuals, arriba a la 
darrera parada per parlar del treball de la ballarina, actriu i 
coreografa Maria Antonia Oliver Ribas. Pilla d'emigrants 
mallorquins, neix a Sao Paulo (Brasil). Aquest fet sera im
portant per a ella perque, de petita, coneixera una cultura 
diferent de la mallorquina, on la dansa i el ritme són ele
ments fonamentals dins les seves tradicions. Ja en terres es
panyoles, fa estudis de dansa contemporania a l'Institut del 
Teatre i comenc_;a a ballar i fer coreografíes amb la compa
nyia La Dux, grup creat juntament amb María Muñoz, que 
dóna com a resultat els espectacles Quart de Poblet (1985) i 
Corre, que fem tard (1986). Alhora, entre 1983 i 1990, se
gueix cursos amb Marta Renzi, Cese Gelabert, Angels Mar
garit, Susan Coe, Ali to Alessi, la companyia de Pina Bausch 
i Marta Clarke, a més d'interessar-se per l'aprenentatge de 
ioga, aikido, tecnica Alexander, videodansa, body weather, body 
mind centering, acrobacia, pantomima i trapezi. Tot aquest 
bagatge li permet crear la Companyia Mariantonia Oliver el 
1989, que estrena el seu primer espectacle al Festival de Sit
ges: Ocho. Amb aquest muntatge rep el Premi Jove Creati
vitat de Catalunya i el Premi de la Biennal de Joves Crea
dors Europeus, concedit per l'Ajuntament de Barcelona. El 
1991 estrena l'espectacle Marco Raso, coproducció de Nue
vas Tendencias de Madrid, el Mercat de les Flors de Barce
lona i Wattermans Arts Center de Londres i representat a 
diferents escenaris europeus. El següent sera U ed ( 1992) amb 
Juan Márquez i, el mateix any, La Plaque Tournante, dirigida 
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per Mark Tomkins. El 1993 estrena Pissot, espectacle de 
duets i solos i més endavant dura als escenaris les creacions 
Gabriel (1995); Comenfo (1996); By Natural Piety (1998); 
Aquest senyor petitó (1999); Benito Camela (2000); Bobot (2001) 
i La contínua, el seu darrer espectacle fins al moment. 'J;jim
bé realitza treballs de videodansa, i crea nombrosos curtme
tratges en setze mil-límetres o super-8 i videos inclosos en 
els seus espectacles: Hola que tal?; Corre; Ocho; Ued i Sopar.27

El treball de Mariantonia Oliver s'orienta cap a la inter
acció del moviment corporal dins l'espai, que, mitjanc_;ant 
el joc amb l'imaginari, ens proporciona «escriptures coreo
grafiques» a la recerca de possibilitats i qualitats expressi
ves del cos en acció. El seu procés per a l' activació d' aquest 
imaginari és posar-se en moviment amb un entrenament 
preví, idea que comparteix amb María Muñoz, ballarina 
de la companyia Mal Pelo i antiga companya seva en el grup 
La Dux. Muñoz comenta en relació al seu descobriment 
de la dansa: 

Cuando conocí la danza, lo que me interesó fue pretisamente 
la liberación del formato, el espacio para la imaginación y la 
libertad, y no tanto encontrar un nuevo formato que orde
nara la fisicalidad. [. . .] Siempre buscando los estímulos para 
el movimiento. Para mí la forma más inmediata de activar el 
imaginario es ponerme en movimiento, con la máxima liber
tad posible.28 

Per a Mariantonia Oliver l'impuls neix del mateix mo
viment i és aquest el que et duu a l' imaginari. Li interessa 
treballar amb estructures obertes on la improvisació té un 
paper important, ajudar a sentir-se lliure, com comentava 
Maria Muñoz. 

27. MAS I VIVES,]. 06. cit. Pag. 504-505.
28. MuÑOZ, María; SÁNCHEZ, José A. (2004). «Para mí la forma

más inmediata de activar el imaginario es ponerme en movimiento ... ». 
Documents de teatre (DDT), núm. 2, pag. 47-52. 
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El procés creatiu d'Oliver no parteix d'un punt narratiu,el seu comen�ament es troba a la intu"ició a partir del joc
amb els elements formals del moviment, sense cercar-ne lesformes. Oliver té una visió del cos totalment arquitectonica,de manera que se n'ha de potenciar la seva «fisicitat», nofent que el cos conti una historia sinó que el cos sigui la propia historia. Aquestes concepcions ens recorden els plantetjamentsdesenvolupats per Merce Cunningham, figura mítica de la dansa nord-americana i representant principal de la dansa formalista també anomenada new dance (admirat per la coreografa mallorquina), que es va desmarcar de l' estil narratiu iva recluir la dansa a la seva essencia, és a  dir, al pur moviment, lliure d'emoció, sentiment o pensament literari. Les seves coreografies es creaven d'acord a criteris abstractes,fins i tot materna.tics i deixaven obertes les fronteres entre 

art i vida: l' obra era un moment de la realitat.29 

Mariantonia Oliver juga dins l'espai, cercant uns puntsde referencia dins les seves coreografies pero donant importancia al tra� improvisat, a les variacions de tons corporals,
als recorreguts espacials, experimentant a partir dels elements formals del moviment que inciten l'imaginari. Vol«mastegar el cos», construir espai. El seu interes pels dibuixos animats i les qualitats demoviment que se'n poden desprendre li va dur a  crear Bobot,un homenet petit, al qual li aplicava jocs d'ingravidesa per emfatitzar el component de fantasia que possefa el personatge i la coreografia en general. Al tres muntatges, com La con
tínua, són el producte de diferents disciplines a part de la dansa: la imatge, el so o la il-luminació. Aquest fet contribueix al fet que l' espectacle sigui un lloc de dialeg i de treball artístic en el qual tots aquests llenguatges conviuen deforma harmonica, com en altres treballs seus on també utilitza elements de l' art teatral (relacionats amb el Tanztheater

29. SÁNCHEZ,J. A. (1999). 06. cit. Pag. 110-122.
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1 Pina Bausch) amb una clara recerca dedesenvo upat per 
«1' obra d' art total». / / . 1 irada Dins els seus muntatges tambe es important ,ª m

f: pl'les seves coreografíes cerquen ser mirades. La coreogra a -
ga Mesa declarava: 

El trabajo de la mirada está siempre focalizafa:_ se trat��:individ�alizar a� espe�tad�r. Lda ��yª�n�:�fa��¿�c�s:e�ular:de mi propia mira a, .
un esp:Jº través de la mirada del espectador y o pudiera ver micom� si a. d Mi' mi· rada no termina conmigo, empieza conpropia mira a. · d , losel otro. [ .. .] Esto es lo que ahora esto y traba¡an o �as en 
talleres. Cómo entender la mirada desde el cuerpo. 

1 · d d delOliver també centra la seva rece�ca en a mir� 1: d:sl'es-i cos er fusionar-la postenorment, am seu P;P B, l ra Raubert N onell al seu article «Una finespecta o(Ar. �r 

1ªs II-2004) veía l'espectacle de La contínuatreta» vut, -
com una finestra: 

a de mica en mica fins a mostrar-se absoluta�en:Que ens�:re la Mariantonia va i ve, es tre�ca i es repeteix, i 

����a��b un agradable deambular q�e gira s,e1 f �::k:�;=tant d'ella. I aquesta mirada ens ?fereix a traves dels te-/ d t trí on veiem els contrapesos 
treta al seu mon e ea ' 

e és la cosificació de la idea delons, un personatg:-atrezzo 9ustrument dramatúrgic dins unPúblic i a ella mateixa com a m 
• ff 31 pati mallorquí de parres i imoners. 

, , A (2003) «La danza empieza por
30. MESA? Olga; SANCHEZ,J;��an;

o osé A. Sánchez iJaime Conla mirada». Dms: Los Cuerto� sobr U . ,J. d  d de Castilla-La Mancha.
de-Salazar, ed. Cuenca: Ediciones mvers1 a 

Caleidoscopio. Pag. 70-,7.1. d 1 d'ari també es pot consultar
31. A part de la crmca aparegu ª. a { com/obra teatre/la_conti-

la següent pagina web: www. teatrenac10na . -
nua.html.

467



] osé A. Sánchez estableix tipologies diferents referides a 1� mirada del p
_
úblic davanr l' es pectad e representar per l 'interpret, estabhnt-se aquest dialeg impossible pero inevitable entre tot dos: una mirada pacient, d'entusiasme 0una mirada que es mirada.32 Mariantonia Oliver condueixla mirada de !'espectador cap a l'espai on ella es mou, s'express�, intr

_
oduint-1? dins una atmos

_
fera com1:1na perquet��b� la mirad� �e l espectador tengu1 un esper1t arquitectonic 1 construe1x1 amb ella moviments dins l'espai .

Cossos POETICS: DEL GROTESC AL COSMIC
No podíem acabar aquestes pagines sense destacar una característica c�m

_
una que º:upa un lloc privilegiar dins les prop_ostes esceniques anahtzades anteriorment: la importancia del treball físic i l' expressió corporal de l'actor-ballarí enaquests muntatges. El cos apareix com un organisme actiu lliurat a l'acció, al moviment, generant energies i dina.migue¡que �fecten sensorialment !'espectador. En aquests muntatges 

_
l actor-ballarí desenvolupa la presencia física sobre l' escenan, alhora que crea uns treballs de comunicació no verbalon �a . materia ,:xpressiva es traba íntimament lligada a la «fis1e1tat» de 1 mterpret. Dins la segona meitat del segle XX podem apreciar comel cos_ de l'ac��r-ballarí ha estar un camp d'investigació iexpenmentac10 constant, nombrosos exemples ens demost�en aquesr

_ter: 
_
els t7eball� �e laboratori de Grotowsky, desd una conciencia et1eorehg10sa; els muntatges del LivingT heatre, �es d'un compromí� polític explícit; el mim contemporani desenvolupat per Etienne Decroux i els seus deixeble� Jaques Lecoq i Marce! Marceau; la new dance de MerceCunnmgham; la dansa-teatre (Tanztheater) de Pina Bausch o

��- SÁN,ct.rnz,José A. (2002). «El Cuerpo y 1a mirada a partir de lacreac10n escen1ca en España: 1980-2000». Anales de la Literatura Española Contemporánea, 27-I-2002, pag. 137-157.
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els trainings de l'Odin Teatre� ?irigit per Eugenio B�rb�,
cercant principis de preexpress1v1tat comuns entre les tecn1-
ques orientals i occidentals a la recerca de l' anomenat teatre 
euroasia. En els casos que ens ocupen podem trabar les pet
jades d'alguns d'aquests mestres del cos, tant de la gansa 

com del teatre. 
Res de Res es centra en allo purament no verbal, pr��o

sant una poetica visual mitjanc;ant cossos voladors. �a ut1ht
zació del trapezi o la corda aport�� al� actors mecamsme� per 
desenvolupar la seva interpretac10 dms aque�t 

_
n
_
ou espa1 es

cenic (el de les altures) que ofereix noves poss1b1htats expres-. L'erecte drama.tic sorgeix del mov1ment del cos com .ªs1ves. 1c

1 , . 1 rrasmissor de sensacions, experimentant a max1m es J?0ss1-
bilitats teatrals que ofereixen els cossos suspesos al bu�t des 
de cinc 0 sis metres d'alc;ada. Aquestes tecniques obliguen 
a un entrenament corporal intens, basar en el control

_
del mo

viment mitjanc;ant l'esforc; per po�er c�ear una p:r
_
t1tura re

petible conjugada amb una intenoonah�at dramatica., Au Ments treballa en sentir contran, no des de l �sforc; 
sinó a partir de l'esgotament. A diferencia de les t�cmques 
de circ no s'intenta tenir un control sobre el prop1 cos. Els 
trainin�s de la companyia, basats principal�ent en el body 
weather work desenvolupat per Mm Tan�k�,; �ndre� Cor
chero porten !'actor als seus límits de resistencia, arnbant a 

l'exte�uació. Aixo duu !'actor a endinsar-se en altres estats 
de conciencia, alluny ant-se del propi cos a 1� recerc� del �os
grotesc que habita dins les tenebres, dins l obsc�ntat d on 
sorgeix l'impuls vital. L'emfasi es pos� en el proces de trans
formació, com a única manera de sublimar el cos. Per K�z�� Ohno la base del Butoh es trobava en 1� tr�nssubstan�1,ac10 
en un cos mort i, a la vegada, en la presenc�� total de � e�ser 
huma en contacte amb el cosmos, express10 de la max1ma

energía corporal: el cos cosmic
_- . _ Mariantonia Oliver define1x el cos com a un «espa1 co 

municador», un espai que suggereix, �ue
_ 
c�ncreta un altre 

espai abstracte mitjanc;ant la seva pre�enc1,a 1 el_ seu recorre
gut. Aquest mateix cos, quan entra dms l espa1, comenc;a a 

469 



�stabl�r un dialeg amb tot el que l' envolta, experimenta i 
mv�st1ga les possibilitats que aquest espai li ofereix, tot 
:ariant �l to 1 la qualitat del moviment a partir d' aquesta 
mter�cc1ó. Ma:i�ntonia propos� c�ssos mastegats per l'espai, 
a�qu1tectures fis1ques que adqmre1xen la seva condició poe
tICa quan la seva corporalitat entra en contacte creatiu amb 
l'imaginari, font d'inspiració que els dóna forma. 

Els plan�etjaments escenics que hem presentat dins 
aquest estud1 ens permeten veure tres trajectories diferents 
9ue. e�pre? tec°:iques d��erses, pero que tenen en comd
l _º?Jectm d experimentar 1 investigar a partir del cos, la plas
tlCitat _deis moviments i les imatges, creant noves formes de 
narrac1ó, _comunic�ció � expressió dins les dramatúrgies no
textuals 1 que ennque1xen amb la seva tasca incessant el 
panorama de les arts esceniques de les Illes Balears. 
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Iguana Teatre, 
vint anys de trajectoria constant 

Francesc Perelló Felani 
U niversitat de les I lles Balears 

lNTRODUCCIÓ 

El mes de desembre d' enguany la companyia professional 
Iguana Teatre -des de l' any 1999 concertada amb el Mini�
teri de Cultura a través de l'lnstituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música- complira vint anys de vida, o el 
que és el mateix, dues decades de producció d' espectacles. 
Caracteritzada per aferir productes de concepció moderna, 
la seva presencia contínua en els escenaris l'han convertida 
en un referent no tan sols dins el panorama teatral de les 
Illes Balears -i més en concret de Mallorca-, e1sinó també 
dins l'ambit dels territoris de parla catalana. A hores d'ara es 
manté intacte un dels seus principals objectius: crear espec
tacles de qualitat sense renunciar a un públic general, on 
siguin presents els classics propis i els universals, rot sempre 
des d'una perspectiva moderna. 

Amb aquesta comunicació el que pretenem és donar a 
coneixer la trajectoria d' aquesta companyia teatral que fins 
al dia d'avui ha posat en escena vint-i-dos muntatges. Sens 
dubte, un bagatge prou important. Autors classics com Mo
liere o William Shakespeare han pujat a l'escenari en més 
d'una ocasió, com també ho han fet Osear Wilde, Karl Va
lentin, Harold P inter o Anton P. Txekhov, per posar tan sols 
uns quants exemples. Creacions col-lectives com la Nit de /oc 
i Myotragus o muntatges d'autoria o tematica diguem-ne 
illenca com el de Rondaies, Sa varietat en sa locura, Una nit al 
Racó de Piafa o Memoria d'enjulia, són també espectacles que 
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han ajud�t a créixer i al mateix temps consolidar aquesta
companyia que ha actuar a diversos festivals mostres fires i

' 
. ' ' 

certamens que han tmgut lloc arreu dels Pai'sos Catalans a 
l'Estat espanyol i també a pai'sos com Portugal i Italia. ' 

. La creaci? �11 �_:2 de la Fundació Teatre del Mar i la pos
terior rehab1htac10 de l'antiga Sala Rex -avui Teatre del
Mar- són altres aspectes que comentarem i en els quals els 
meI?bres d'Iguana Teatre han tengut molt a dir. Tampoc no
obviarem la producció d' espectacles de tematica infantil
amb la companyia Teatre de la Sargantana al capdavant'.
promoguda per ells mateixos. Tot plegat serveix per confir
mar una trajectoria constant i solida. En definitiva els ob
jecri_u;s d'aquesta comunicació van dirigits a fer un: aproxi
macio al recorregut que en aquests vint anys ha fet Iguana
Teatre, des dels seus inicis fins a l'actualitat.

DEL CENTRE D'EXPERIMENTACIÓ TEATRAL 
A LA «NIT DE FOC» 

El 1983, dins la Universitat de les Illes Balears, fou creat el
Centre d'Ex�erimentació Teatral (CET). Dirigit per Pere
Noguera, tema entre altres objectius la difusió la formació i
l'animació teatral per als universitaris. Entre �ls muntatges
que escenificaren podem esmentar el de Tot esperant Godot
(1983), basat en Esperant a Godot, de Samuel Beckett· i el
d' El teatre obligatari (1984), sobre textos de Karl Valen ti� tra
d_ui'ts al catala per Feliu Formosa i Jaume Melendres. S'ini
c1aren com a actors en aquesta formació universitaria Barba
�ª Quetglas, Antoni Picó, Rafel Vives, Joan Carles Bellviure 
1 Carles Molinet, els quals posteriorment integraren l' elenc
d'actors_ ?'Iguana Teatre. De fet, és dins el Centre d'Experi
mentac10 Teatral que es comen�a a definir la possibilitat de 
posar en marxa una companyia de teatre professional.

A:°1b una festa de presentació que va tenir lloc a la casa
del pmtor Horacio Sapere, el 1985 naixia a Palma La Igua
na. En foren membres fundadors el director Pere Fullana el, 
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tecnic Gabriel González del Valle, l'e:cenogra_f Jaume Lla
brés l'actriu Barbara Serra i els tambe actors, Jª esmentats,
Joa� Caries Bellviure, Rafel V�ves, Barbara Quetglas, A�to
ni Picó i Caries Molinet. El pnmer muntatge que pro�u1re�
fou Polypus malignus,1 de Jordi Begueria. L'estrena t\ngu�
lloc el 30 d' abril de 1986 al Teatre �rincipal de Palma 1

compraren amb un ajut de 200.000 mil pessetes del Govern 

Balear. En feren un total de 1 O funcio°:s i a part del Teatre

Principal de Palma també actuaren a Cmtadel�a (Menorca),
Eivissa i sa Pobla (Mallorca). Els crítics n'elog1aren la posa
da en escena, tot destacant que . calia que es produís una
renovació en el panorama teatral 1llenc. 

Mentrestant, mitjan�ant un acord amb el Consell Insu-
lar de Mallorca, s'instal-laren en una sala de 200 m2 del Cc?n
servatori de Música i Dansa de Palma. El prii:iier espectacle 

no dona beneficis, per la qual cosa -i per cobn� els sous pac
tats- la companyia va signar un contracte de sis °:esos amb
una empresa privada d'oci2 per muntar trenta-cmc perfor

mances. Aixo, a més de permetre la continu'itat de La Iguana,
possibilita la preparació de nou� projectes. L� se_gona estre
na ringué de nou com a escenan el T�atre Prmopal de Pal
ma. Fou el 3 de desembre de 1987 dms el marc del Me;11�
rial Lloren� Moya. En aquesta ocasió optaren per un class1c
com Moliere, de qui representaren Casament per forfa, ª. par
tir d'una traducció de J osep Carner. L' elenc d actors er� m�e:
grat per Joan Caries Bellviure, Ca�les Moli�et, Antom Pico

i Barbara Quetglas. Entre 1987 1 1988 se n feren .:4 fun
cions per diferents municipis de Mallorca com Calvia, Lluc-
major, Manacor o Inca. . 

Fou el 12 de gener de 1988 quan els . seus mt7grants
Qoan Caries Bellviure, Pere F_ull��ª'. G�bnel Gonzalez del
Valle, Caries Molinet, Antom Pico 1 Barbara Quetglas) es

l. Actors: Carles Molinet, Barbara Quetglas, Bar?ara Serra, Joan

Carles Bellviure, Antoni Picó, Rafel Vives (Nofre Moya). 

2. Discoteca Dhraa.
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constitui·ren en cooperativa de treball associat. Amb l'estre
na a la plac;a Major de sa Pobla de l'espectacle de carrer Nit
defo_c,3 posaren en marxa un altre tipus de teatre, més agosa
rat 1 allunyat de la sala de repertori. Basat en la tradició del
foc i dels dimonis a partir d'idees i experiencies de perfor
mances, aquest muntatge es convertí en l'espectacle més re
presentat de la companyia. Del 16 d'abril de 1988 -dia en
que fou estrenat- al 20034 se'n feren 132 funcions a llocs
diversos de les Illes Balears, pero també a Galícia, la Rioja i 

Portugal. Per escollir els dimonis per a cada espectacle varen
�rga1:1itzar cursos d'interpretació i d'ús de pirote91ia que
fmali�zaren amb una mena de casting que va servir per
selecc10nar-los. Amb tres produccions a l'esquena, La Igua
na es consolidava i comenc;ava a ser coneguda lluny de l' illa
que l 'havia vist néixer.

EPOCA DE COPRODUCCIONS I CONCERTACIONS 
AMB LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES 

El 1989 varen passar a denominar-se Iguana Teatre. És a
partir d'aquest any que comencen a fer un seguit de copro
d�c7ions i concertacio?s amb les institucions públiques.
A1x1, presenten un proJecte de concertació a l'Ajuntament
de Palma, al Consell Insular de Mallorca i al Govern Balear
amb l'objectiu de «crear les bases d'un teatre encara més
estable, amb l'orientació de servei públic i que a partir d'u
na gestió transparent i responsable mantingui una oferta

3. De creació col-lectiva. A partir del 1990 n'assumí la direcció
artísticaJoan Carles Bellviure, mentre que Antoni Gómez ringué cura
de la �irecció tecnica. És a partir del 1994 quan aquestes tasques són
assum1des per Carles Mo1inet i Jordi Banal, respectivament.

4. A partir del 2004 gestiona aquest espectade el grup Arreplegats
amb el suport, pero, d'Iguana Teatre.
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ceatral de qualitat».5 Les dues primeres institucions es1:1en
tades s'hi adheriren el 1989, mentre que la darrera ho feu el
1990. 

l'A d. , . d El 23 de febrer de 1989 estrenaven a u 1tormm e
Palma Oh! Vaudeville, a partir de les peces Quin }ove més em
balat i La meva Ismenia d'Eugene Labiche; En el progr_ama
de ma, el director Pere Fullana des�acava l enorme sent1t de
l'humor d'aquest dramaturg frances. En paraules de Fulla
na «gaudia d'una extraordinaria lucidesa per observar el
co�portament dels seus contemporanis ... ,E�l se_'n reía i s_e'n
reia molt bé ... Aixo ens ha interessat molt1ss1m 1 cap aqm va
el nostre esforc;». Coprodui"da amb l'Ajuntament d� Palma,
se'n feren 14 funcions. Fou el debut en la companyia de les
actrius Aína Salom i Jeronia Coll i del tecnic Antoni Gó
mez. A més hi va col-laborar el director i dramaturg ale
many Günt;r Hefft. A poc a poc s'anava consolidant la idea
del teatre professional i optaren per tra�lladar-se a una pos
sessió anomenada El Cortó. En aquest mdret, a semblanc;a
d'altres grups teatrals del moment, hi vivien en comunitat.
Varen transformar el casal en oficines, tallers i magatzems, a
més d'aprofitar la gran extensió extefior per assajar els
espectacles de carrer.

Amb Myotragus foren seleccionats per prendre �art en la
Muestra de Teatro Joven d'Oviedo. Basat en el� _r1tus pn�
historics a les Balears, aquest muntatge de creacio col-lecti
va va ser estrenat a la plac;a de la Catedral d'Oviedo el 5 �· oc
tubre de 1989. Gracies al suport del Govern Balear 1 del
Ministerio de Asuntos Sociales, Iguana Teatre actuava per
primer cop fora de les Illes Balears. Entre el 1989 i el 1991,
Myotragus fou representat en diverso�, 

in_drets de Ma!lorc�,
pero també a Vila-real (País Valencia) 1 a Santurtz1 (Pa1s
Base).

5. MARCÉ Jaume (1996). «Iguana Teatre». Anuari Teatral 1996.

Palma: Conseii Insular de Mallorca i Gremi d'Editors de les Illes Bale
ars. Pag. 58.
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El 1990, _dos dels seus actors -Rafel Vives i Barbara
Quetglas- de1xaren de pertanyer a la companyia, ja que va
ren entrar a formar part de La Fura dels Baus. Aquest mateix
any, con:r�tament el 14 de juny, optaren per estrenar al Tea
tre Munte1pal d; �anacor Nits blanques, muntatge basat en
la no:':e�-1� homornma de Dostoievski, tot partint de la tra
duccio 1 l_adaptació que en feren Pere Fullana i Carme Pla
nells. Fru1t de la concertació establerta amb el Consell Insu
lar d� Mallorca i l'Ajuntament de Palma, fins al 1992 fou
�scernficat en 15 ocasions. La crítica6 n'elogia especialment
l escenografia de Tatum.

. Leonce i Lena, de Georg Büchner,7 i Cal que una porta esti
guz oberta �-

tancada,8 d'Alfred de Musset, foren els dos espec
ta:les seguents que posaren en escena durant el 1991. El
.primer, coprodui"t amb el Consell Insular de Mallorca i l'A
JUnt��ent de Palma, va ser estrenat el 8 de marc;; al Teatre
Murnc1pal de Manacor i llavors féu temporada a la Sala
Mozart de l'Auditorium de Palma entre el 14 i el 23 de
mar� de_ 19�1. En canvi, el segon, coprodui"t amb les matei
xes mst1tuc10ns abans esmentades més el Govern Balear 

s'estrena el 16 d'.octubre a la Sala Mozart de l'Auditoriu�
de Palma amb Ama Salom i Ximo Vidal com a únics inter
prets. J?els dos muntatges se'n varen fer 11 i 10 funcions 

respect1vament.
'

un 
6- «Sobrietat e? l'escenografia i expressivitat en el Hum són, ambs f
�gments musteals, els austers elements utilitzats per una direccióque, aquest� maner�, fa rec�ure sobre l'actor i l'actriu tot el pes delmuntatge» (B1el Domingo a U /tima H~n) A l' b l' w� • « mesura que o ra avan-i;a,, �sp

;ctador pot veure com l'escenografia va convertint-se en un beHr�co e, ª?t Peter�burg» (Lluís Colom al Diario de Mal/orca). «Els sons
� harmo

�ica eleg1ts p�r Víctor Uris, !'extraordinaria escenografia deatum, e _Hum mane¡at per Toni Gómez, contribueixen a crear unaatmosfera irreal i magica» (Francesc M. Rotger a El Día J 6) 
P 

7
F
. T

ll
radu�·da al catala per Carme SerraHonga i amb ad�ptació deere u ana 1 Carme PlaneHs. 

. 8. A partir d'una traducció feta per Rossend Llates en els anys vint1 adaptada al catala més actual per Pere FuHana i Carme PlaneHs.
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El 1992 s' incorpora a la companyia com a tecnic i esce
nograf J ordi Banal, procedent del Teatre Lliure. Aquest any
optaren per representar novament dos espectacles : un d'Os
car Wilde, La importancia de ser Frank 9 -amb traducció j

adaptació de J aume Melendres va ser estrenat el 20 de febrer
en el Teatre Principal de Palma i se'n feren 17 representa
cions-; i un altre basat en set histories

10 de Karl Valentin
tradui"des i adaptades per Gabriel Galmés, Histories de Jira
-estrenar el 31 de juliol al claustre del Carme de Maó (Me
norca). Aquest darrer es pectad e, interpretat pels actors J oan
Carles Bellviure (Nafre Moya), Carles Molinet i Aína Sa
lom, fou escenificar en 28 ocasions entre el 1992 i el 19Q3.

L'll de maig de 1992 Jordi Banal, Joan Carles Bellviu
re, Carme Ferrer, Catalina Fiol, Pere Fullana, Antoni Gó
mez, Carles Molinet i Aína Salom constitui"ren una nova
cooperativa. En aquests moments, un dels actors funda
dors -Joan Carles Bellviure- opta per anar-se'n a estudiar a
l'Escola Internacional de Teatre Jacques Lecoq de París. El
1993, per presentar el projecte de reforma del futur Teatre
del Mar, estrenaren a la Sala Rex del Molinar de Palma Ron
daies, espectacle basat en quatre rondalles

l't 
recollides per

Antoni Maria Alcover12 i amb l'Entremes des pescador, pec;;a
tradicional anonima. Interpretat per Carles Molinet, Aína
Salom i N ofre Moya, l' estrena va ser el dia 6 de maig. Al
llarg dels tres anys que tingueren en repertori aquesta pro
ducció amb el Govern Balear i el Consell Insular de Mallor
ca fou representada en 43 ocasions . De fet, del 9 de febrer al

9. Actors: Nofre Moya, Carles Molinet, Joan Carles BeHviure,
Maruja Alfaro, Aina Salom, Iolanda López, Jeronia CoH i Baltasar Cor
tes. 

10. El submarinista i la seva filia, El teatre del pare, El nou comptable,
El fotograf, La galtada, L'aquari i A bord. 

11. Es set germans cabotans, En Toni Garriguel-lo, Es jai de sa barra
queta i La flor romanial.

12. Amb adaptació de Gabriel Galmés i Pere Fullana.
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19 de febrer de 1995 féu temporada al Teatre Adria Gual de 
Barcelona. 13 

CREACIÓ DE NOUS ESPECTACLES (1994-2005) 

El 1994 l'encetaren al Teatre Principal de Palma amb Can
fOns per a la mitjanit, un recital de carn_;ons a carrec de Cati 
Llull i amb Hans ven Rosmalen a la guitarra que no va tenir 
gaire exit. Únicament se'n feren tres funcíons. 14 Dins el 
mateix any estrenaren La meitat de res, de Lluís Colom i 
Gabriel Galmés a partir de textos de Samuel Beckett. Cen
trat en la guerra al Balcans, aquest muntatge fou estrenat al 
Teatre del Mar el 6 de man;;,15 tot aproficant una aturada en 
les obres de reforma que aleshores s'hi feien. Se'n feren 19 
funcions i hi intervingueren com a actors Nofre Moya, 
Miquel de Marchi i Cati Llull, ja que Joan Caries Bellviure, 
Caries Molinet i Aina Salom -els tres actors fixos de la com
panyia- en aquells moments ampliaven la seva formació a 
l'Escola Internacional de Teatre Jacques Lecoq de París. 

Amb el suport del Consell Insular de Mallorca i el Mi
nisterio de Cultura coprodui'ren Sa varietat en sa locura, es
pectacle basat en una adaptació feta per Pere Fullana i Car
me Planells d'una serie d' entremeses mallorquins anonims 
del segle xvm. 16 Estrenat el 20 d' octubre de 1994 al Teatre 
Principal de Palma, ha estat amb 60 funcions un dels seus 
muntatges més representats: el 1995 féu temporada al Tea-

13. Núria Sabat a les pagines d'El Periódico de Catalunya destacavala tasca del director Pere Fullana «que ha aconseguit mantenir viu el topopular, frese i espontani, que caractericza els textos de procedenciaoral». A més, hi afegia que «Rondaies és una brillant mostra de patrimoni que hauríem d'aprendre a valorar» (19-II-1995).
14. 21, 22 i 23 de gener.
15. Hi féu temporada fins al 27 de marc;.
16. Entremes de na Vetlloria, Sa varietat en sa locura, Entremes des !la

dre, Entremes de na Polonia i Entremes de los fingits cegos.
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tre Adria Gual de Barcelona dins el marc del Festival Grec i 
participa en la XV Fira de Teatre al Carrer de Tarrega, men
tre que un any després fou escollit l?er representar les y1es 
Balears en el Projecte Alcover que ¡ust acabava de ne1xer. 
Aixo els va permetre poder actuar a Alcoi, Dénia, Reus, Vic 
0 Matará, entre alcres indrets de Catalunya i del País Valen
cia. Els 24 personatges que intervenen en y e�pectacle fo�en 
interpretats per Caries Molinec, Apol-lom� Serra (Ama 
Salom), Miquel de Marchi iJoan Carles Bellvmre. 

El 7 de novembre de 1995 estrenaven al Teatre del Mar 
Twist & Txekhov. 17 Basada en cantes d'Anton P. Txekhov,18 

la quinzena producció d'Iguana Teatre19 tingué molt bona 
acollida. Ho demostra el fet que des de la data de la seva 
estrena i fins al 1999 se'n feren 56 funcions. Durant el 19�5 
féu temporada al Teatre del Mar i el 1996 participa en la 
Mostra de Teatre d' Alcoi, en la Fira de Teatre al Carrer de 
Tarrega, en la Fira de Teatre de Mana�or, en els P_r:_mis Oc
tubre de Valencia i en el Festival Etnia e Teatrahta de Sas
sari (Sardenya). A finals del 1996 -el 3 de desembre- es
trenaven al Teatre Principal de Palma Mesura per mesura,
de William Shakespeare, amb traducció de Salvador Oliva 
i adaptació de Carme Planells i Pere Fullana. Interpretada 
per Aina Salom, Ximo Vidal, J eronfa _C?ll, Cari�� Molinet, 20

Marta Miralles, Miquel de March1 1 Sebast1a Fronter�, 
aquesta coproducció amb el Teatre Principal de Palma arri
ba a les 16 funcions. 

Després d'un any sense estrenar cap producció, el 16 de 
gener de 1998 estrenaren al Teatre del Mar U na nit al Racó

17. Actors: Aína Salom, Carles Molinet i Joan Carles Bellviure
(Jordi Cumellas). 

18. Adaptats per Carme Planells i Pere Fullana.
19. Coprodtiida amb el Consell Insular�� Mallorca.
20. Els crítics destacaren la seva actuac10: «De cote� formes �:na

injust no destacar un Caries Molinet superb, que a cada mte�enoo es 
menja toes els seus companys de repart1menc sense compassm» (Josep 
Antoni Pérez de Mendiola Roig, Diario de Mallorca, 6-XII-1996). 
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de Piafa, amb dramatúrgia del grup i d'Aina Salom. Copro
du1da amb el Consell de Mallorca, aquest espectacle era un 
homenatge a l'activitat dels cafes cantants mallorquins del 
segle XIX. Aquest muntatge tingué un gran exit al Teatre 
del Mar, fins al punt que es veieren obligats a prorrogar l' es
pectacle. En total, se'n feren 38 funcions, 34 de les quals al 
Teatre de Mar i amb un total de 3.534 espectadors. La críti
ca també el va rebre amb grans elogis.21 

D' altra banda, la IV Fira de Teatre de Manacor acollia l'1 
d'octubre de 1999 la següent estrena de la companyia, que 
en aquesta ocasió apostava per un autor contemporani com 
Harold Pinter. Altres veus, protagonitzada per Caterina Ma
ria Alorda, Luca Bonadei -dues noves incorporacions- i Car
les Molinet, obrí llavors la programació de tardor del Teatre 
del Mar. Coprodu1da novament amb el Consell de Mallorca, 
hi col-labora, en la traducció, l'escriptor Gabriel Galmés. 
Amb aquest muntatge -candidat als Premis MAX de Tea
tre- altre cop Iguana Teatre era escollida per representar les 
Illes Balears en el Projecte Alcover, fet que li va permetre 
durant l' any 2000 poder actuar a diferents indrets de les 
Illes Balears, Catalunya, el País Valencia i Andorra. També 

21. Emili Gené a Última Hora: «Oportuna i molt actual intencio
nalitat crítica en aquesta posada en escena d'un espanyolisme retratar 
des de la seva retorica més topica i recurrent, sonat número final que 
sintetitza els millors tics del cinema mut i els majors excessos de teatre 
romantic a manera d'un don Mendo iconoclasta»; Xavier Matesanz a 
Diari de Balears: «D'altra banda, Iguana no desaprofita les possibilitats 
d'afegir les dosis justes de crítica social que, entre d'altres, puny en les 
qüestions idioma.tiques, en els privilegis conjunturals i, fins i tot, en la 
demagogia drama.rica i oportunista d'alguns artistes. En suma, Una nit

al Racó de Piafa és una obra diferent. Molt divertida. Molt recomana
ble»; Josep Antoni Pérez de Mendiola Roig a Diario de Mallorca: «A 
partir d'aquí es fa molt difícil deixar de riure ... Rodó, hilarant que no 
ho pot ésser més, impecables els qui interpreten ... i un fragment dels 
que fan afecció que per ell tot sol val la pena una entrada»; Francesc M. 
Rotger a El Día: «El resultar és que el públic gaudeix tant de descobrir 
el que fou un espectacle del passat com de la complicitat humorística 
entre els integrants del repartiment.» 
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feren temporada a la Sala Moratín de Valencia i, gracies al 
suport de la Direcció General de Cultura del Govern de les 
Illes Balears, actuaren el 2000 en el Festival Sitges Teatre 
Internacional. Fins al 2001 se'n feren 54 funcions. Segons 
Josep Antoni Pérez de Mendiola Roig, «Altres veus qo és 
només un exercici d' estil visual. Fullana ha pretes amb 
aquestes histories enllac;ades amb un fos negre, arrancar
les tota l' essencia de l' autor, que podria resumir-se en l' es
tranya incongruencia del comportament huma, des de les 
escenes més drama.tiques a les més comiques, sense que exis
teixi ruptura, sinó que estiguin resaltes de forma comple
mentaria». 22 

Coincidint amb el quinze aniversari de la companyia, el 
2001 s'encetava amb Memoria d'enjulia. Estrenat al Teatre 
del Mar el 2 de maig, es tracta del segon muntatge que més 
reptesentacions ha assolit, un total de 76 fins al dia d'avui. 
Basat en la memoria historica recent de Mallorca, l' obra 
recrea les vivencies i experiencies d'un seguit de persones 
majors que foren entrevistades pel director de la companyia 
Pere Fullana i per Carme Planells. Quatre actors -Caries 
Molinet, Sílvia Sánchez, Margalida López i Miguel Ruiz-, 
recreen la historia de la família d'enJulia. Coprodu1da amb 
el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, Memo
ria d' en Julia fou candidata als Premis MAX de Teatre com 
a millor espectacle revelació, obtingué el premi al millor 
espectacle a la Feria de Teatro de Aragón (Osca), a més de 
participar en la Mostra de Teatre d' Alcoi, en el Festival Grec 
de Barcelona i en la Feria de Teatro de Castilla-La Mancha. 
En paraules de Joan Mas i Vives, «Memoria d'enjulia és un 
brillant exercici teatral sobre la memoria, en un doble sen
tit, !'individual i el col-lectiu. Hi apareixen els ancestres, els 
avantpassats que donen sentit a unes relacions de família, 
dibuixen una manera d' entendre el món, una posició en les 
relacions que el poder, en les seves múltiples formes, deter-

22. Diario de Mallorca, 10-X-1999.
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mina. Hi apareix també la historia col-lectiva, un passat 
recent que Higa l'home a la terra, a la mar, als oficis artesans; 
en definitiva, a la lluita per la subsistencia en unes condi
c1ons precaries». 

Durant l' any 2002 es va tornar a reestructurar la coope
rativa, i en quedaren únicament com a socis Pere Fullana, 
Jordi Banal i Carles Molinet. Del 10 d'octubre d'aquest 
mateix any és !'estrena de la tragedia Macbeth, de William 
Shakespeare. Coproduida amb la Fundació Teatre Principal 
de Palma, el Govern de les Illes Balears i Focus, féu tempo
rada al Teatre del Mar i davant l'exit de públic i crítica fou 
prorrogada una setmana més. Escollida per representar les 
Illes Balears en el Projecte Alcover, també fou escenificada 
dins el marc de la XVII Feria de Teatro de Aragón. Entre el 
2002 i el 2004 se'n feren 33 funcions. L'elenc d'actors era 
format per Miguel Ruiz, Jaume Seguí, Josep Marc Aznar, 
Miguel Angel Torrens i Caries Molinet. 

Pel que fa al 2003, no estrenaren cap muntatge, tot i que 
representaren per diversos indrets Nit de /oc (5 funcions), 
Memoria d'en Julia (6 funcions) i Macbeth (8 funcions). El 
Teatre del Mar acollí el 8 de maig de 2004 l' estrena d'un 
nou classic: El malalt imaginari, de Moliere.23 Centrada en el 
darrer treball del dramaturg frances, fins al dia d'avui 
aquesta coproducció amb la Direcció General de Cultura 
del Govern de les Illes Balears ha estat representada en 26 
ocasions.24 Fernando Merino en les pagines d'El Mundo/El
Día de Baleares (23-V-2004) en feia els següents comentaris: 
«Moliere injecta sinceritat a l'argument, Iguana revisa l'o
bra des de l' admiració i el respecte, encara que sense renun
ciar a recrear-la ... Per descomptat l' esfor<; escenic mereix l' a
plaudiment i la cohabitació de passat i present sense caure 
en confusions.» Un altre crític, Francesc M. Rotger, en des-

23. Repartiment: Sergi Baos, Aina Cortes, Margalida López, Car
les Molinet, Miguel Ruiz i Sílvia Sánchez. 

24. Ha participat, entre altres, als festivals de teatre classic de Za
mora i d' Alcantara. 
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tacava l'elenc: «El capítol dels actors, pot ésser que amb 
lleugeres accentuacions en alguna de les intervencions més 
caricaturesques, se situa a un nivell excel-lent; encara que 
considero que és de justícia destacar Aina Cortes i Garles 
Molinet en els dos papers centrals, dels més sucosos de la 
historia del teatre.» 25 

Finalment, quant a les estrenes, Feroe és del 2005, el seu 
darrer muntatge. Original de Pere Fullana, aquest relat fan
tastic esta inspirat en poemes d' autors diversos i en con tes 
tradicionals de la Mediterrania, entre els quals les rondalles 
mallorquines. Coproduida amb la Conselleria d'Educació i 
Cultura del Govern de les Illes Balears, es va estrenar al Tea
tre del Mar el 21 de gener amb Aina Cortes, Margalida Gri
malt, Sergi Baos i Sílvia Sánchez com a actors. Fins avui ):la 
assolit les 14 funcicins. Crítics com Xavier Matesanz han 
indicat que es tracta d'una obra més literaria que teatral: 
«La sensació que transmet la funció és que el text és magní
fic, preciós, pero que l' adaptació teatral p.o ha sabut traslla
dar el llenguatge literari a una dramatúrgia adequada, per la 
qual cosa els actors semblen declamar o llegir en veu alta 
més que no interpretar veritables personatges, portadors 
tots ells de terribles conflictes emocionals i existencials». 26

L'EQUIP HUMA 

Iguana Teatre no seria on és ara sense tenir en compte la fei
na de moltes de persones que en el seu moment hi aportaren 
i hi aporten una gran dosi d'imaginació i sobretot moltes 
hores de dedicació. Entre aquestes persones destaquen Pere 
Fullana i Caries Molinet, dos deis membres fundadors que 
encara en formen part -el primer com a director i el segon 

25. Diario de Mallorca, 10-V-2004, pag. 29.
26. Diari de Balears, suplement UEspira, núm. 203, 29-1-2005,

pag. l. 
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com a actor de la companyia, i també president de la coope
rativa. Quant al director d'escena, Pere Fullana Mas va néi
xer a Manacor el 1961. Llicenciat en Interpretació (1985) 
per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, du
rant el 1994 i 1995 va ampliar els seus estudis teatrals a 
l'Escola Internacional de Teatre Jacques Lecoq de París.27 

Ha impartir diferents cursos que han estar organitzats per 
l'Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears i la 
Fundació Teatre del Mar de Palma. El primer muntatge que 
va dirigir fou Desencants (1985), basar en textos d'Arthur 
Rimbaud, Rafael Alberti i Dylan Thomas, representar en el 
Teatre de l'Oratori de Barcelona. D'ern;a de la fundació d'l
guana Teatre n'és el director. També ha dirigir espectacles 
diversos que han escenificar, entre altres, l' Aula de Teatre de 
la Universitat de les Illes Balears, Teatre de la Sargantana i 
L'Ombra del Cranc. Com a autor dramatic ha escrit Mansel i 
el purgatori i Memoria d' en Julia. També ha dut a terme adap
tacions de textos teatrals, novel-la i poesia per ser dramatit
zats. 

Pel que fa a Carles Molinet Picó, va néixer a Palma el 
1963. És president d'lguana Teatre Societat Cooperativa 
Limitada des del 1985 i director de la Fundació Teatre del 
Mar d'enc,:a del 1992. És membre de l'Associació d'Actors i 
Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB) i impul
sor de l' Associació Balear d'Empreses Productores de Teatre 
(ABET).28 Vocal de la Federació Estatal d'Associacions de 
Teatre i Dansa, va seguir estudis de teatre al Centre d'Expe
rimentació Teatral (CET). Ha completar la seva formació 
teatral entre el 1986 i el 1999 assistint a diversos cursos. 
Durant el curs 1993-1994 estudia a l'Escola Internacional 
de Teatre Jacques Lecoq de París, i entre el 1994 i el 1998 
va continuar la seva formació a l'Escola de Teatre Philippe 

27. En aquesta epoca també féu, com a assistent de direcció, una
estada al Teatre Odeon de París sota la direcció de Lluís Pasqual. 

28. En fou presidenc entre el 1998 i el 2001.
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Gaulier de Londres. Com a actor, es dona a coneixer amb Tot
esperant ... (1984), muntatge realitzat a partir de Tot esperan!
Godot, de Samuel Beckett, que realitza el Centre d'Experi
mentació Teatral, sota la direcció de Pere Noguera. Abans 
de participar en la fundació d'lguana Teatre va particiw.,r en 
els muntatges de Les alegres casades de Windsor, de William 
Shakespeare; i d'El teatre obligatori, sobre textos de Karl 
Valentin tradui'ts per Feliu Formosa i Jaume Melendres. 
D'enc,:a del 1985 forma part d'Iguana Teatre, companyia 
amb la qual ha participar en gairebé tots els seus muntatges. 
També ha participar en la creació deis seus espectacles de 
carrer com Nit de /oc i Myotragus. Ha compaginar la tasca 
d'actor amb la de productor d'espectacles, i ha p�rticipat en 
curtmetratges, pel,lícules i series televisives diverses. 

Al marge de Fullana i Molinet, no es pot obviar l' esce
nograf i figurinista J aume Llabrés Malagrava. N ascut a Pal
ma el 1949, és llicenciat en Escenografia per l'Institut del 
Teatre de la Diputació de Barcelona. Membre fundador d'I
guana Teatre, es va encarregar de la confecció del vestuari i 
l'escenografia de Polypus malignus i de l'escenografia a Casa
ment per forfa (1987).29

Joan Carles Bellviure Simón va néixer el 1963 a Vinares 
(Castelló de la Plana). Titular per l'Escola Internacional de 
TeatreJacques Lecoq de París (1992-1994), és membre fun
dador d'Iguana Teatre, amb la qual sota la direcció de Pere 
Fullana ha intervingut entre el 1986 i 1995 en un gran 
nombre de muntatges.3° Forma part de l'Associació d'Ac
tors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAAPIB). 
Des del 1997 resideix a París. Durant la decada deis anys 
vuitanta i noranta també participa en alguns muntatges 
d'Estudi Zero Teatre i deis Hermanos Llonovoy. Com a di-

29. En l'actualitat treballa per a la companyia La Lluna de Teatre.
30. Polypus malignus, Casament per forfa, Nit de foc, Oh! Vaudeville,

Myotragus, Nits blanques, Leonce i Lena, La importancia de ser Frank, His
tories de fira, Sa varietat en sa locura i Twist & Txekhov. 
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rector, ha dirigit Tot assajant Ubu, muntatge basat en textos 
d'Alfred Jarry; i Historia (es), muntatge realitzat a partir 
d'histories reals contades per gent de Mallorca. Com a dra
maturg és autor de L'equivocació d'Elies Ll., obra guanyadora 
del Premi Teatre Principal de Palma de Textos Teatrals 
(1996), publicada el 1998; i de les obres inedites La memoria 
de l'aigua, Z i l'habitació 113 i U exprés de les onze i deu, aques
ta darrera, tradui:da al castella, guardonada amb el XII Pre
mio de Teatro Enrique Llovet de Malaga (2000). Al marge 
del teatre, també ha participat en diferents curtmetratges, 
com també en algun documental de televisió. 

També no podem deixar d' esmentar l' aportació de Ga
briel Angel González del Valle Forteza. Membre fundador 
de la companyia, participa com a tecnic d'il-luminació o so 
en els primers muntatges: Polypus malignus, Casament per for
fa, Nit de /oc, Oh! Vaudeville, Myotragus, Nits blanques, Leonce 
i Lena, Cal que una porta estigui oberta o tancada, La importan
cia de ser Frank, Histories de Jira, Rondaies i La meitat de res. 

Quant a la resta d'actors fundadors, hem de fer esment 
a Rafel Vives, Barbara Quetglas, Barbara Serra i Antoni 
Picó. Rafel Vives, nascut a Palma el 1966, estudia interpre
tació al Conservatori Professional de Música i Dansa de Pal
ma i llavors continua la seva formació durant tres anys a 
l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Iniciat 
com a actor en el Centre d'Experimentació Teatral, amb Igua
na Teatre intervingué a Polypus malignus, Nit de/oc i Myotra
gus.31 Llavors s'integra a La Fura dels Baus i va actuar arreu 
del món amb una serie d'espectacles de creació col-lectiva. 

Un camí paral-lel al de Rafel Vives seguí Barbara Quet
glas. Després de participar com a actriu a Polypus malignus, 
Casament per forfa, Nit de/oc, Oh! Vaudeville i Myotragus, s'in
corpora a La Fura dels Baus. Així i tot, seguí col-laborant 
amb la companyia ja que s' encarrega del vestuari dels espec-

31. També participa amb Hermanos Llonovoy en la creació de
diversos espectacles de creació col-lectiva. 

488 

tacles-Nits blanques, Cal que una porta estigui oberta o tancada, 
La importancia de ser Frank, Histories de Jira i Sa varietat en sa 
locura. Barbara Serra únicament intervingué a Polypus malig
nus i llavors abandona la companyia. 

Finalment, tenim Antoni Picó. Nascut a sa Pohla el 
1963, entre el 1984 i el 1988 realitza diferents cursos de 
formació teatral. Es va iniciar en el món del teatre a l'Escola 
de Magisteri. Amb Iguana Teatre va participar a Polypus ma
lignus, Casament per forfa, Nit de /oc i Oh! Vaudeville. D'ales
hores en\a es dedica a la direcció teatral. També s'encarrega 
de l'organització de la Mostra de Teatre de Santa Eugenia. 

El 1989 s'incorporaren a la companyia l'actriu Ainá Sa
lom Ripoll i el tecnic Antoni Gómez Camarena. Tots dos 
feren el seu debut a l'espectacle Oh! Vaudeville. Aina Saloµi, 
actual gerent de la Fundació Teatre del Mar, va néixer a 
Palma el 1961. Titulada per l'Escola Internacional de Teatre 
Jacques Lecoq de París, cursa estudis teatrals al Centre d'Ex
perimentació Teatral i posteriorment va completar la seva 
formació amb diferents cursos. Abans d'integrar-se a Igua
na Teatre participa en una serie d' espectacles que posaren en 
escena el Grup Balear d'Art Drama.tic (BAD), el col-lectiu 
teatral Trípode o Taula Rodona Teatre, entre altres. Del 
1989 al 2001 fou membre d'Iguana Teatre,32 amb la qual 
participa, a més del ja esmentat Oh! Vaudeville, a Nit de /oc_,
Myotragus, Nits blanques, Leonce i Lena, Cal que una porta estt
gui oberta o tancada, La importancia de ser Frank, Histories de 
Jira, Rondaies, Sa varietat en sa locura, Twist & Txekhov i Mesu
ra per mesura. És autora del text teatral infantil El viatge de 
n'Andreu Santandreu a la recerca del perfum queja tornar guapo, 
estrenat per Teatre de la Sargantana el 1997, companyia per 
a la qual adapta els dialegs de l' obra La Jaula!, de Guillem 
de Torroella. 

El dissenyador d'il-luminació Antoni Gómez va néixer a 
Palma el 1961. Vinculat d' en\a del 1989 a la companyia, ha 

32. També dissenyael vestuari de Mesurapermesura i el d'Una nital
Racó de Piafa, espectacle aquest darrer per al qual crea el text. 
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dissenyat la il-luminació de gran part dels seus espectaclescom també els de Teatre de la Sargantana. 
En el camp de l'assessorament lingüístic hem de destacar Carme Planells Muntaner. Nascuda a Eivissa el 1964 d'ern;a d�l 1985 realitza tasques d'assessorament lingüísti� per als d1ferents muntatges escenificats per Iguana Teatre. També ha tradui"t o adaptar, juntament amb Pere Fullana obres com Nits blanques, Sa varietat en sa locura, Twist & Txe�

khov i Mesura per mesura. També col-labora amb Teatre de laSargantana. 
. U na altra persona a tenir en compre és J ordi Banal Farré. Director tecnic i escenograf nascut a Barcelona el 1960 s'i-

. .  , ' . 
' n1cia com a tecn1e de muntatge en els anys vuitanta amb la companyia del Teatre Lliure de Barcelona. El 1989 s'establí a Mallorca i entra en contacte amb Iguana Teatre. Des de 1992 ha estat el seu director tecnic, a més d'assumir a partir 

?e 1994_ feines d'escenograf. Va participar amb Dino Ibáñez 1 Antom Gómez en el projecte d'infraestructura escenotec
�ica i d_: re�abilitació del Teatre del Mar amb aportacions del expenenc1a del Teatre Lliure de Barcelona. 

. Per altra part, al marge dels actors f actrius ja esmentats, h1 _han actuat puntualment Miguel Angel Juan, SalvadorOhv�, Nofre _Moya, Ximo Vidal, Penélope Serrano, Rafel Ram1s, Maru1a Alfaro,Jordi Cumellas, Marta Miralles i Sebastia Frontera, entre molts altres. També en diversos mo
�ents hi han tingut i encara alguns ara hi tenen un paper 11;1-J?ortant els escenografs Joan Manuel Berga, Ferran Aguilo 1 Ramon Cavaller, el músic Víctor Uris els tecnics Miq�el Fullana i Josep Borras, l'ajudant de di;ecció Jaume 
f?�1�ns,_ la fifurinista Antonia Fuster i les caps de promoc10 1 d1stnbuc10 Carme Ferrer i Margalida Forteza. 

EL ThATRE DEL MAR I ThATRE DE LA SARGANTANA

Al marge dels vint-i-dos muntatges escenificats fins avui Iguana Teatre i els seus membres han intervingut al llarg d� 
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la seva trajectoria en altres projectes, el més important dels 
quals és la creació de la Fundació Teatre del Mar i la poste
rior rehabilitació del teatre que l'acull. Aquesta fundació 
privada d'interes públic va ser creada a Palma el 1992 amb 
l' objectiu de produir, promoure i gestionar la program,ació i 
difusió d'espectacles teatrals al Teatre del Mar. La iniciativa 
partí d'Iguana Teatre i d'un col-lectiu de professionals com 
Joan Manuel Berga (arquitecte i escenograf), Gabriel Pal
mer (arquitecte), Joan Casasayas (dissenyador grafic), Lluís 
Colom (filoleg, professor i crític teatral), David Roig (ge
rent empresarial) i Alberto de Juan (advocat).33 

Presidida en l'actualitat per Joan Mas i Vives, de 19)93 a 
1994 en fou president Lluís Colom. D'ern;a del 1995 Jaume 
Mareé n' és el vicepresident, Carles Molinet el director des 
del comenc;ament i, des del 2002, Aína Salom la gerent. 
Particulars, organismes, entitats, associacions i institucions 
diverses com la Universitat de les Illes Balears (UIB), l'Obra 
Cultural Balear (OCB), l'Ajuntament de Palma, el Consell 
de Mallorca, el Govern de les Illes Balears o l' Associació 
d'Espectadors del Teatre del Mar integren el patronat ac
tual. Amb l'ajut del Consell de Mallorca i el Govern de les 
Illes Balears, ha dut a terme en diferents fases la rehabilita
ció del Teatre del Mar. Del 1993 enc;a manté una programa
ció teatral estable i entre altres iniciatives que ha promogut 
hem de fer esment a la participació de manera activa en la 
creació i difusió del Projecte Alcover. També al seu voltant 
es va crear la primera associació d' espectadors de les Illes 
Balears.34

Al marge d'encarregar-se de la programació del Teatre 
del Mar, organitza diferents cursos adrec;ats a universitaris, 

3 3. Basada en el model de teatre privat amb vocació de servei
públic establert pel Teatre Lliure de Barcelona i altres teatres europeus,
s'hi adheriren un centenar d'entitats i representants del món cultural.

34. A mics del Teatre del Mar (1995-1999) i, posteriorment, l'As
sociació d'Espectadors del Teatre del Mar. 
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professorat d' ensenyament secundari i professionals del món 
del teatre. El 1999, motivat per l'augment d'activitats i de 
programació, l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallor
ca i el Govern de les Illes Balears es varen comprometre a 
dotar la Fundació dels recursos necessaris per dur a terme 
una programació estable i pel manteniment de les activitats 
d' interes públic. 

Pel que fa a l'espai escenic del Teatre del Mar, el 1990 
Iguana Teatre arriba a un acord amb el Bisbat de Mallorca 
per a la seva cessió durant un període de quinze anys. Ales
hores encara era conegut amb el nom de Sala Rex. Ubicat a 
la barriada del Molinar de Palma, se'n comenc;aren les obres 
de reforma l'any 1993, tot i que amb motiu de la presenta
ció del projecte de rehabilitació de la sala Iguana Teatre hi 
estrena Rondaies, i un any més tard -aprofitant una aturada 
en les obres-, La meitat de res. De fet, d'enc;a del 1995 Igua
na Teatre hi ha estrenat gairebé tots els seus muntatges. A 
finals de 1994, amb l'actuació de Toni Alba i el seu especta
cle L'ombra, es va iniciar la programació, malgrat que les 
obres de reforma no estaven enllestides. Pot acollir fins a 
250 espectadors, tot i que la seva capacitat varia segons l'es
pectacle i la distribució dels seients. La programació es di
videix en tres temporades35 i de manera paral-lela !'oferta 
es completa amb les Actuacions Especials -a partir de l' oc
tubre de 2001- i els diMarts -cicle que es va crear durant la 
primavera de 1999 i que acull concerts, lectures dramatit
zades, teatre de petit format i dansa. 

També d'iniciativa seva, el 1995 impulsaren la creació 
de Teatre de la Sargantana a fi de produir espectacles infan
tils. Dirigida des del principi per Pere Fullana, aquesta 
companyia de teatre infantil es va estrenar el 24 de gener de 
1996 al Teatre Municipal de Palma amb La historia de Frank 
Stein, muntatge de titelles basat en l'adaptació que Carme 
Planells, Barbara Quetglas i Pere Fullana feren de la no-

3 5. Primavera, tardor i hivern. 
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vel-la homonima de Mary Shelley. Amb posterioritat han

estrenat El viatge de n' Andreu Santandreu a la recerca del perfum

que fa tornar guapo (Teatre Municipal de Palma, 28 ?� febrer

de 1997), d'Aina Salom; La Jaula! (Teatre Mumopal de

Palma, 6 de gener de 1999), adaptació de l' obra homonima

de Guillem de Torroella feta per Aína Salom; Uexperi�ncia

Verne (Teatre Municipal de Palma, 20 d' octubre de 2000),

de creació propia, i Histories d� la botiga encantada (Teatre del

Mar, 4 de febrer de 2002) i Marianna i el col-leccionista desom

nis (Teatre del Mar, 17 de desembre de 2003), ambdós creats

pel mateix grup i Pere Fullana. 
Actuant arreu dels Pa1sos Catalans i també a Logronyo,

Bilbao i Zamora, fins avui, ha fet més de 500 funcions. En

tre els festivals, les mostres i les fires en que ha participat,hi

podem destacar la Fira de Teatre de Manacor (Mallorca), la

Mostra de Teatre Infantil i Juvenil de la Xarxa de Catalu

nya, el Festival Rialles (Cerdanyola del Valles, Catalunya),

El Festín (Sant Josep de sa Talaia, Eivissa), la Fira de Teatre

al Carrer de Tarrega (Catalunya), la Feria Europea de Teatro

para Niños (Gijón, Astúries) i la Fira de Teatre Infantil i

Juvenil de les Illes Balears (Vilafranca, Mallorca). Quant a

l'elenc d'actors, podem esmentar Delphine Beaumont, Sal

vador Oliva, Ximo Vidal, Sílvia Sánchez, Carme Serrano,

Aina Cortes, Sergi Baos, Antoni de los Ángeles, Pau Cirer i

Lloren¡; Cloquell. 36

COLOFÓ 

A la carta de presentació del principi deiem que un dels 
objectius que es va marcar al comenc;ament la companyia 
era el de crear espectacles dirigits a un públic majoritari, 
sempre dins la perspectiva d'oferir un teatre de qualitat. 

36. També hi han col,laborat l'escenograf Jordi Banal, la figurinis
ta Antonia Fusrer i els dissenyadors d'il-luminació Antoni Gómez i 
Miquel Fullana. 
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Amb aquests muntatges estrenats fins ara -amb un total de 
724 funcions-, Iguana Teatre ja ha fet historia recuperant 
classics propis i universals. A punt de complir dues decades 
trepitjant els escenaris, Iguana Teatre ha actuat arreu dels 
territoris de parla catalana i darrerament els seus darrers 
espectacles han comen�at a ser presents en versió castellana 
a festivals i certamens de la resta de l'Estat espanyol. El 
futur es presenta farcit d'iniciatives i ja podem avan�ar que 
s'han iniciat els assajos de la seva propera producció, que s'a
nuncia per a la fi del setembre d'enguany. Es tracta de La 
mort de Vassili Karkov, a partir de textos d'autors russos del 
segle XIX.37
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Del CDG al TNC: 
evolució del teatre 

institucional a la ciutat 
de Barcelona 

Lourdes Orozco 
U niversitat de Londres 

lNTRODUCCIÓ 

En els últims vint anys, Barcelona s'ha convertit, sens dub
te, en el pulmó teatral de l'Estat espanyol. Des de l'arribada 
i l'assentament de la democracia, la ciutat ha vist com el seu 
paisatge teatral es desenvolupava a la mateixa velocitat ver
tiginosa que ho feien altres camps de la cultura. A més a 
més, l'inici del període democratic, no tan sols significa 
la recuperació de les llibertats en adhuc a l' expressió de la 
cultura i la llengua catalanes, sinó també porta la libera
lització del mercat cultural, la qual cosa assegura, entre d'al
tres, un increment dels intercanvis teatrals a nivell mundial, 
la lliure participació d'empreses privades en el camp de les 
arts esceniques o, el factor que sera central per a la meva 
ponencia: la normalització d'un sistema teatral en el qual la 
intervenció de les institucions públiques és un element 
essencial. 

En efecte, així com la liberalització del mercat ha tingut 
un impacte decisiu sobre el desenvolupament economic de 
Barcelona -fet que a la conferencia de la UNESCO celebra
da l'any 1998 es considerava la base sobre la qual es produfa 
el desenvolupament cultural d'un país- l'adaptació d'una 
política cultural que propasa la intervenció pública en cul
tura ha estat un factor essencial per al desenvolupament de 
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les arts teatrals a la ciutat de Barcelona. 1 Tot i així, la parti
cipació de les institucions públiques dins el sistema teatral 
barceloní només s'ha d'entendre com un dels factors que ha 
afavorit la seva evolució, paral•lelament a la inclusió lliure 
del sector privat dins el qual el sector alternatiu ha tingut 
un paper decisiu. 

Així dones, la meva ponencia pretén oferir un apropa
ment a l'evolució del teatre institucional barceloní, utilit
zant com a marc teoric els debats generats a Europa al vol
tant del concepte de teatre o cultura institucional. Per tant, 
en primer lloc la ponencia s'apropara breument a a.,quests 
debats per poder analitzar després quines han estat les posi
cions que les institucions han adoptar en el cas concret de 
Barcelona i quins n'han estat els resultats teatrals. 

LA INTERVENCIÓ PÚBLICA EN EL CAMP CULTURAL 
AMB REFERENCIES ESPECÍFIQUES AL TEATRE 

El concepte actual d'intervenció pública en el camp cultural 
deu la seva conceptualització a les decisions que els pai·sos 
participants a la Segona Guerra Mundial van prendre només 
acabat el conflicte, al voltant del paper essencial que els 
estats havien de tenir alhora de protegir la seva producció 
cultural. Aquesta voluntat de protecció del fet cultural es 
genera des de la idea essencial que entén la cultura com 
un element vital per a l'ésser huma que el capacita per a 
participar activament dins una societat democratica. Per 
a Vogel, per exemple, «traditional theatre, opera[. . .] unde
niably enrich the surrounding society, making it more inte
resting, more spiritually invigorating, and more "human"» 
(el teatre tradicional, !'opera [ ... ] enriqueixen innegable-

1. La conferencia «Cultural Policies for Development» es va celebrar
a Estocolm. Vegeu UNESCO (1998). Action Plan on Cultural Policies for
Development Adopted in Stockholm. [online] Disponible a: www.unesco. 
org/culture/laws/stockholm/html.eng. 
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roent la societat que ens envolta, fent-la més.?interessant, 
roés espiritual, energitzant i més humana).2 Així, es genera 
la creern;a que els governs havien de protegir parcialment la 
cultura dels moviments del mercat lliure i fer-la accessible a 
tots els sectors de la població, mitjanc;ant la creació de Rolí
tiques culturals. Des d'una posició política social demacra
ta es percep, dones, la necessitat de cedir capital i infraes
tructures públiques per a possibilitar l'accés a la cultura a la 
major part de la població.3

Des de llavors, aquest apropament a la cultura per part 
deis governs ha evolucionar paral•lelament al desenvolupa
ment economic de !'Europa occidental -i més recentment 
!'Europa de l'Est amb la inclusió d'aquests pa:isos a la Unió 
Europea-, i ha experimentar la influencia de tres factors 
claus.4 El primer d'ells esta relacionar amb l'evolució del 
concepte de cultura que deixa de ser exclusiu a una deter
minada classe social i es converteix en un fenomen inclusiu, 
al qual tenen accés totes les classes. Aquest canvi genera 
també un nou concepte de valor cultural dins el qual es dona 
prioritat al valor participatiu sobre l'artístic i inicia el camí 
cap al multiculturalisme.5 El segon factor té a veure amb la 
influencia provocada per la consolidació del sector privat 
dintre del camp de la cultura. Fet que, en definitiva, esta 
provocar per la progressiva disminució dels pressupostos 
institucionals, per un costat, i per la possibilitat, des del 
punt de vista del sector privat, de treure beneficis econo-

2. VOGEL, L. H. (2001). Entertainment Industry Economics. A Guide
for Financia! Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Pag. 
326. 

3. THROSBY, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cam
bridge University Press. Pag. 139. Aquesta idea també es compartida 
per LA.NG, J.; WIKSTROM, J. E. i SÉDAR SENGHOR, L. (1983). «Com
paración entre políticas culturales de distintos países». Culturas, 33, 
vol. 9, núm. 1, pag. 73. 

4. Dels tres factors en parlen THROSBY, D. (2001); FREY, B. S.
(2000), i THROSBY, D. i WHITHERS, G. (1979). 

5. Per a un analisi més detallat d' aquestes idees vegeu WILLIAMS, R.
(1977). 
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mies a través de l'activitat cultural.6 Finalment, el tercer 
factor d'influencia és el conegut fenomen de la globalitza
ció. la mobilitat de capital economic i cultural, la creació de 
m�r_cats globals, el desenvolupament de noves tecnologies i
m1tpns de comunicació han tingut un efecte dar en l'ho
mogenei'tzació de la cultura i en la creació de símbols reco
neixibles arreu del planeta. 7 la cultura s'ha convertit dins 
l'era del capitalisme radical en un bé de consum capar; de 
produir beneficis i ser utilitzat com a moneda de canvi dins 
del mercat global --exemple d'aixo és la capitalització de la 
cultura proposada per l'Ajuntament de Barcelona,en la seva 
promoció de la ciutat, la gual s'ha fet pal-lesa en projectes 
com els Jocs Olímpics (1992) o el Forum de les Cultures 
(2004). Malgrat el seu taranna homogenei'tzador, la glo
balització també ha provocat l'augment del localisme i la 
defensa de les nacionalitats més petites, context en el gual 
s'ha d'entendre, per exemple, la recent revisió dels Estatuts 
presentada per part de diverses autonomies dins l'Estat 
espanyol.8 En aguest sentit, la cultura en general, i el teatre 
en particular, ha tingut un paper essencial dins la promoció 
de la nacionalitat catalana i en el procés de defensa de la seva 
particularitat dintre de l'Estat espanyol.9 

6. Per a  un analisi més detallar d'aquestes idees vegeuJANNE H.
(1983). · ' 

7. En relació al tema de la globalització vegeu KING, A. D. (ed.)
(2000). Culture, Globalization and the World-System. Minneapolis: Uni
versity of Minneapolis Press, i LEWIS, J. (2001). Cultural Studies. The
Basics. Londres: Sage. 

8. Aquest és el cas d'Euskadi, Catalunya i Valencia.
9. Un exemple d'aixo es troba en el fet que l'Estat espanyol no tin

gui un teatre nacional establert, encara que el Centro Dramatico Na
cion�� al Teatro Maria Guerrero acompleixi, en cerra manera, aquesta 
func10, mentre _que a Catalunya sí que existeix un teatre nacional crear,
�eg�ns �l seu d1:'ecto7 Domenec Reixach «con el objetivo de recuperar
1Ust1tuc1ones e 1dent1dad». ÜROZCO, l. (2002). «Entrevista amb Do
i_nenec Reixach (TNC, 10-IX-2002)». Dins: ÜRozco, L. (2004). El

tmpaao de la política teatral en el teatro de la ciudad de Barcelona ( 1980-
2000). Tesi doctoral. Durham: University ofDurham. Pag. 402. 
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Quan esdevé l'hora d'analitzar els apropaments que les 
institucions públiques que administren la ciutat de Barce
lona han realitzat al fet teatral, no pot oblidar-se la influen-
cia gue en ells han tingut els factors esmentats fins aquí. En �

definitiva, tant la Generalitat, l'Ajuntament, com la D¡pu
tació van partir, els anys inicials de la democracia, de la idea 
essencial gue el teatre havia de ser protegit pels poders 
públics, els guals tenien un deute amb el ciutada a l'hora de 
facilitar el seu accés a la cultura en general. A més a més, la 
integració del teatre dins les preocupacions i les competen
cies de l' administració catalana va ésser una eina clau en el 
projecte de recuperació de la normalitat perduda en el camp
de la llengua i la cultura catalanes, així com de la seva ub1-
cació en el mapa mundis de la cultura. De fet, les arts es
cenigues van tenir un rol essencial en la imatge gue de si 
mateixa va oferir al món la ciutat de Barcelona l' any 1992 
i que, des de llavors, s'ha consolidat com un dels seus se
nyals d'identitat més definitoris. Per altra banda, el teatre, 
des dels inicis democratics del Teatre Romea fins a l' obertu-
ra del Teatre Nacional de Catalunya, s'ha constitui't, junta
ment amb els mitjans de comunicació, en una de les eines de 
promoció de la llengua i la cultura catalanes mitjanr;ant la 
defensa de certes línies de programació. 10 

Tanmateix, la participació de l' administració pública en 
la cultura ha generat debats dins el món academic on hi ha 
una divisió clara entre aguells gue la defensen i un sector 
gue la qüestiona. Així, per poder analitzar_ d'una ?1anera
una mica més objectiva el rol del teatre púbhc a la cmtat de 
Barcelona, es presentaran succintament a continuació algu
nes de les opinions més destacables gue aguests debats han 
generat. 

10. Així ho afirma per exemple Lluís Pasqual quan assegura par
lant dels últims anys del franquisme «que rota una part del teatre par
tia d'un sentiment polític, d'un sentiment d'afirmació d'una identi
tat». YTAK (1993). Lluís Pasqual. Camí de teatre. Barcelona: Alter 
Pirene. Pag. 38. 

499 



Per a Vitányi, per exemple el gran problema de la inter
venció pública en la cultura és evitar la ingerencia d'ideo
logies polítiques que limitin la producció cultural. El crític 
assenyala tres tipus teorics d' apropament a la política cultu
ral que es poden resumir en els següents: la política heurís
tica democratica és aquella capa<_; d' incloure tots els as pectes 
de la cultura que formen part d'una societat democtatica i 
entén la cultura com un element que es desenvolupa de ma
nera organica.11 Aquesta és, a més a més, una política cultu
ral «desprovista de todo carácter de mando» i «respetuosa 
del principio de libertad de creación y de asimilación>}-.12 Les 
implicacions que aixo suposa dins el camp del teatre ins
titucional són la protecció sense ingerencia ideologica dels 
projectes teatrals existents o la creació d'infraestructures 
teatrals noves que seran conseqüentment cedides als profes
sionals d' aquesta activitat. 

Pe� altra banda, els altres dos tipus de política cultural,
que V1tányi anomena «autocratica» i «liberal» respectiva
ment, estan subordinats a la consecució de beneficis per a la 
classe que es traba en posició de poder i es limiten a la con
solidació de microprocessos culturals que la sostenen. 13 En 
el cas del teatre institucional, aixo suposaria una ingerencia 

�olíti�a clara que coarta les llibertats del fet teatral, el poli
t1tza 1, en definitiva, el limita convertint-lo en una eina 
supeditada a un projecte polític. 14 En aquest sentit, el teatre 

11. Per a un altra mostra dels objectius teorics de les polítiques
culturals vegeu THROSBY, D. (2001). Economics and Culture. Cambrid
ge: Cambridge University Press. Pag. 144. 

12. VITÁNYI, I. (1983). «Las políticas culturales y sus efectos: una
tipología». Culturas, 33, vol. 9, núm. 1, pag. 110. 

13. VITÁNYI, I. (1983). Ob. cit. Pag. 109-110.
14. Aquesta és precisament la terminologia que Domenec Reixach

utilitza per a descriure al Teatre Nacional de Catalunya, quan assegura 
que «��ando haces una inversión como esta, esto sólo nace de un proyec
to poht1co, no puede nacer de otra manera». Dins: ÜROZCO, L. (2004). 
El impacto de la política teatral en el teatro de la ciudad de Barcelona ( 1980-
2000). Tesi doctoral. Durham: University ofDurham. Pag. 409. 
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institucional es troba amb la difícil tasca d'intentar mante
nir un equilibri entre la intervenció de l'administració pú
blica i la necessitat de conservar intactes les llibertats ar
tístiques dels professionals que s'hi dediquen, fet que topa 
amb una major resistencia en pa"isos on el sistema de(P.o
cratic encara es troba en procés de consolidació. Aquest és 
el cas, en opinió de The Economist, de l'Estat espanyol el 
qual «has not had time to develop the dense undergrowth 
of independent organisations, that enrich older democra
cies -a non partisan press, forthright professional associa
tions, self-confident universities, sceptical non-governmen
tal bodies, outspoken individuals and so on» (no ha tingut 
temps de desenvolupar la densa manca d'organitzacions in
dependents de les quals gaudeixen democracies més velles;
una premsa no partidista, associacions professionals fran
ques, universitats segures de si mateixes, organitzacions no 
governamentals que mirin esceptiques, individus que par
lin amb llibertat, etc.). 15 

Dins d'aquest context, de gran complexitat, els partida
ris de la no-intervenció de les institucions públiques en el 
sistema teatral, fan referencia, per una banda, a la impossi
bilitat de dur a terme una política teatral de caracter heuris
ticodemocratic que garanteixi la llibertat artística i, per una 
altra, la dificultat de crear una oferta teatral democratica 
que aconsegueixi satisfer tots els estrats de la població que 
hi contribueixen economicament. Fer aixo, un teatre insti
tucional que només tingui en compte les necessitats artísti
ques d'una minoria pot qualificar-se d'elitista, mentre que 
aquell que es limiti a les de la majoria tendeix a produir pro
gramacions excessivament populistes que no protegeixen 
l'experimentació necessaria per a l'evolució del fet teatral. 

Ja s'ha assenyalat la capacitat que el teatre ha tingut per 
assolir certa normalitat pel que fa referencia a la llengua i la 

15. «T he Second Transition. A Survey of Spain». The Economist,
2004. Disponible a: www.economist.com/displayStory.cfm?Story_ID 
=431391 
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cultura catalanes, la qual cosa és un factor considerat positiu 
pels defensors de la intervenció pública en el fet teatral. Per 
a Bruno S. Frey, per exemple, la defensa de la identitat na
cional mitjanc;ant la cultura és una de les fites que la inter
venció de l'Estat s'ha de marcar, ja que amb aquesta es pot 
aconseguir el prestigi que acompanya la participació a tota 
activitat cultural. 

Artistic and cultural institutions often have a prestige value 
attributed to them by non-users [ ... ]. This applies even to 
people not interested in art at all and who never exert any 
respective consumption activity themselves. [. .. ] The reason 
is that such institutions preserve and promote the feeling of 
national identity. (Les institucions artístiques i culturals 
sovint tenen un valor de prestigi atribu'it per aquells que no 
les utilitzen [ .. .J. Aquesta actitud es pot aplicar fins i tot a 
aquells que no estan interessats en l' art en absolut i que mai 
el consumeixen [ .. .]. La raó per la qual aixo succeix és que 
aquestes institucions preserven i promouen el sentiment d'i
dentitat nacional). 16

Tanmateix, posicionaments contraris a la intervenció 
afirmen que la defensa de la identitat nacional i la creació de 
símbols que la recolzin és un dels grans errors de les políti
ques teatrals europees. Així, per a James Heilbrun i William 
Gray l'orgull i la identitat nacional són «unworthy of sup
port» i no haurien d'ésser beneficiaries de les ajudes públi
ques.17 En aquesta mateixa línea de pensament, Alvaro Del
gado-Gal assenyala l'explotació que els partits polítics han 
fet de la cultura com a element de prestigi per atraure els 

16. FREY, B. S. (2000). Arts and Economics. Analysis and Cultural
Policy. Heidelberg: Springer-Verlag. Pag. 102. 

17. HEILBRUN,J. I GRAY, C. M. (1993). The Economics o/ Art and
Culture. An American Perspective. Cambridge: Cambridge University 
Press. Pag. 206. Argument recalzar també per THROSBY, D. I WHI
THERS, G. (1979). The Economics o/ the Performing Arts. Londres: Edward 
Arnold. 
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vots de la població.18 Així, en un moment en que els estats 
es decanten envers maneres d'actuació cada cop _més P:ope
res a l'empresa privada, la política cultural de caire nac1?na
lista no és més que un element per donar color a les ted1oses 
propostes electorals. \ 

El proceso democrático y el aumento de �a rique�a �an c_on
vertido a los partidos políticos en máquinas red1stnbut1vas 
que compiten entre sí por ver quién ofrece más al votante. Su 
lenguaje concuerda más al que emplean las e�presas comer
ciales en un mercado abierto que a la oratoria sacra de las 
organizaciones elitistas ideologizadas de otros tiempos.19

Dins d' aquest context, i en opinió d' aquells qu; s�n con;-
traris a la intervenció institucional, els teatres publics po
den servir més com un element de prestigi per atraure vots 
que no pas una mostra d'una veritable preo�upació pel 

sistema teatral d'una nació. Per altra banda, m1t¡anc;ant la 
politització de les seves programaci�ns aquests te�tres es 
poden convertir en components que a¡uden a consolidar un 
apropament limitador al fet teatral. / . / Un dels grans dil-lemes al voltant del teatre public te a 
veure amb la satisfacció de les necessitats culturals que 
només són reconegudes per una minoria, la qual cosa és un 
alcre dels arguments utilitzats per aque�ls que es mos1:_re? 
contraris a la intervenció institucional dms les ares escem
ques. Així dones, Delgado-Gal es pregunta una :ega�� més
«¿por qué destinar parte del presupuesto a la sat1sfacc1on de

unas necesidades -las culturales- que los presuntos benefi
ciarios no experimentan como cales?».20 Les idees de B�wen 
i Baumol també reflecteixen que si acceptem la soberama de 
la població en massa -els principis fonamencals d'una demo-

18. DELGADO-GAL, A. ( 2000). «¿Necesitamos una política cultu

ral?». ADE Teatro, núm. 81, pag. 12-13. 

19. Ibídem.
20. Ibídem.
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cracia són �scoll!�s pels ciutadans- no es pot dones apel-lar 
per la sant1ficac10 de les arts. 21 Per aixo un altre dels argu
ments en contra de la inversió pública en teatre expressa una 
certa preocupació per la utilització dels diners d'una majoria 
per acomodar dins el sistema social, les necessitats d'una 
minoría. Contrariament, els arguments de Bruno S. Frey 
parlen del que s'anomena «existence value» un valor contin
gut en la cultura en general, i les arts esceniques en particu
lar, que és beneficiós per la societat en la seva totalitat, fins i 
tot per aquells que no són consumidors directes. 22 

/ Els dil-lemes_ referents a la subvenció dels teatreS'públics
�on complexos, 1 mentre que els estudiosos que defensen la
mtervenció institucional en el teatre, situats en posicions 
més pragmatiques, l'han vist com una manera de solucionar 
les. seves inherents deficiencies economiques, aquells que
s'h1 oposen són de l' opinió que les subvencions públiques no 
fan smó provocar una situació d'estancament del sistema 
teatral degut a la seva tendencia a recalzar programacions de 
taranna tradicional i poc innovador. 23 Per a Bowen i Baumol 
«while government assistance may not circumscribe the 

21: BA�MOL, J. W I BOWEN, G. W (1966). Per/orming Arts: The
Econom1c D1'emma .. A Study of Problems Common to Theatre, Opera, Music
and ?anee. Cambridge: MIT Presses. Pag. 3 78. Aquesta opinió és com
part1da per ALLEN,J. (1979); REDMUND,J. (1979); i HEILBRUN,J. 1 
GRAY, C. M. (1993). TheEconomics of Art andCulture. AnAmerican Pers
pective. Cambridge: Cambridge University Press. 

. 22. F�EY, B. S. (2000). Arts and Economics. Analysis and Cultural
Policy. Heidelberg: Springer-Verlag. Pag. 102. 
. 23. �:s. d'u_na ".isió principalment pragmatica Vogel opina que la
mtervenc10 mst1tuc1onal no é.s una opció sinó una necessitat a causa del 
fet <=!�e la cultura és inherentment deficitaria. «The performing arts 
trad1t1onally generare more psychic than pecuniary income and they 
operate und�r s?me':hat �ifferent economic asswnptions [ .. .]. In fact, 
many �rganisat1ons m th1s segment are non-profit requiring for their 
ve�y ex1stence substantial subsidisation.» VoGEL, L. H. (2001). Enter
tamment Industry Economics. A Guidefor Financia/ Analysis. Cambridge: 
CUP. Pag. 317. 
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freedom of the arts in any direct sense, it can effectively 
da.m.pen their vitality. If support is channelled exclusive
ly to Óld, established organizations, it can discourage ex
perimentation and make for general stagnation». (Mentre 
que no es pot dir que les ajudes governamentals limitig la 
llibertat de les arts d'una manera directa, si poden fer maÍbé 
la seva vitalitat. Un recolzament que es dirigeix únicament 
a institucions velles, establertes, pot posar fre a l' experimen
ftació i provocar l'estancament.)24 Aixo és degut, principal
ment, a la creen�a generalitzada que els diners públics no 
poden o deuen estar dedicats a recolzar projectes experi
mentals tot i la subjectivitat que el terme «experiment'al» 
comporta. Així, segons Heilbrun i Gray «one cannot assu
me that much of the available public subsidy would be used 
to encourage innovation and experiment. Grant giving 
bodies have a strong inclination to play it safe by shunning 
experimentation, perhaps for sound political reasons». (No 
es pot assumir que la major part de les subvencions públi
ques serviran per encoratjar la innovació i l' experimentació. 
Les institucions que donen subvencions tenen una forta ten
dencia a evitar el risc rebutjant l'experimentació, potser per 
raons polítiques totalment justificades.)25

EL TEATRE PÚBLIC A LA CIUTAT DE BARCELONA: 
DUES ETAPES PRINCIPALS 

La iniciativa de la Generalitat de Catalunya de proveir la 
ciutat de Barcelona amb el seu primer teatre institucional 
s'ha d'entendre, no només com a part de les tendencies que 

24. BAUMOL, W. J. I BüWEN, W G. (1966). Performing Arts: The
Economic Dilemma. A Study of Problems Common to Theatre, Opera, Music 
andDance. Cambridge: MITPresses. Pag. 375-376. 

25. HEILBRUN, J. I GRAY, C. M. (1993). The Economics of Art and
Culture. An American Perspective. Cambridge: Cambridge University 
Press. Pag. 209. 
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marquen els principals pai"sos de !'Europa occidental, sinó 
també en el context més proper de l'Estat espanyol, on la 
victoria del govern socialista l'any 1982 va provocar el nai
xement d'institucions públiques dedicades a les arts esceni
ques com el Centro Dramático Nacional (1978), la Compa
ñía Nacional de Teatro Clásico (1986), el Centro Nacional 
de Nuevas Tendencias Escénicas (1984-1994) o el Centro de 
Documentación Teatral (1983).26 Paral-lelament a la creació 
del CDG sorgeix, el 1984, el primer projecte municipal 
dedicat a les arts esceniques, el Mercat de les Flors. Mentre 
es desenvolupaven i consolidaven aquests dos projectes ins
titucionals, el Teatre Lliure, fundat l'any 1976, entra de for
ma definitiva a prendre part de les subvencions regulars 
tant per part del govern catala com de la municipalitat, fet 
que el converteix en la primera iniciativa teatral indepen
dent totalment recolzada pel diner públic. 27 

Entrada la decada dels noranta, el teatre públic a Barce
lona no només ha demostrat aconseguir fites importants, 
l'estat de normalitat del teatre en catala entre d'altres, sinó 
que es troba amb la necessitat de créixer a causa de les res
triccions espacials del CDG al Teatre Romea i el Teatre Lliu
re a la seva seu del barri de Gracia. En definitiva, la decada 
dels noranta esta marcada pel naixement dels grans projec
tes institucionals que té com a resultar la consolidació de 
dos focus urbans dedicats a les arts esceniques: la Plac;a de les 
Arts -amb el conjunt format pel Teatre Nacional de Cata-· 
lunya (TNC) i L'Auditori- i la Ciutat del Teatre -que com
pren el Lliure de Montjui"c, l'Institut del Teatre i el Mercat 

26. De la mateixa manera, l'inici de les activitats del Centre Dra
matic de la Generalitat de Catalunya va impulsar la creació de centres 
paral,lels com el Centro Dramático Galega, Centre Dramatic de la 
Generalitat Valenciana o el Centro Andaluz de Teatro. 

27. Per a més informació sobre la fundació del Teatre Lliure i la
seva trajectoria vegeu: ALONSO, A. (1979); TEATRE LLIURE (1987); 
MELENDRES,J. (1986); SAGARRA,J. de (1987) i (1998); VILA I FOLCH, 
J. (1987a); YTAK (1993) i DELGADO, M. M. (1998).
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de les Flors. Aquesta situació, no només demostra la conso
lidació del procés democratic en general, sinó !'aposta defi
nitiva de les institucions públiques per les arts teatrals, fet 
que s'ha d'entendre dins d'una voluntat general per fer de la 
cultura i de la capacitat creativa un dels senyals d'identitat 
de la ciutat de Barcelona. 

La rapida evolució i la constant consolidació del teatre 
públic a la ciutat de Barcelona justifiquen, segons el meu 
parer, un apropament academic al tema que és necessari 
contextualitzar en el marc dels conceptes teorics presentats 
anteriorment. Per altra banda, dins d'aquestes dues etapes, 
un tant simplistes i generals, s'entén que cadascun dels cen
tres de programació n'ha experimentat les seves propies. Els 
distints processos evolutius de cada centre -dels quals tot
hom en coneix bé les diferencies- no podran ser analitzats 
en aquest article, el qual només vol establir les tendencies 
generals dins el teatre públic barceloní. 

Com que les dues etapes generals assenyalades anterior
ment no deixen de ser un apropament ess1uematic a l'evolu
ció del teatre institucional a Barcelona, seguidament es pre
sentara una analisi més detallat del seu desenvolupament i 
dels factors que hi han exercit la seva influencia. 

En primer lloc, cal parlar d'uns primers anys, que englo
ben aquells de la transició fins a finals de la decada dels 
vuitanta, en els quals el teatre públic viu un període de des
envolupament tant estetic com d'estructura organitzativa. 
Com a reacció a les rígides estructures de producció hereta
des del franquisme que havia impulsat la privatització del 
sistema teatral barceloní, i a la repressió lingüística i cultu
ral del regim dictatorial, que havia forc;at la castellanització 
del teatre i la prohibició d'uns autors i d'uns generes teatrals 
en benefici d'uns altres, neixen, en un marge de deu anys, 
quatre projectes teatrals: el Teatre Lliure, el Centre Dra°:a
tic de la Generalitat de Catalunya, el Mercat de les Flors 1 la 
Companyia Flotats al Teatre Poliorama. Sens dubte, tots 
quatre projectes tenen un taranna marcadament diferent._El
Teatre Lliure es presenta amb una estructura de cooperativa 
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-de característiques similars al Théatre du Soleil i al Picco
lo de Mila, així com d'altres companyies nascudes de les
revolucions que tingueren lloc a Europa l'any 1968- amb la
intenció de realitzar un apropament personal i innovador als
textos del repertori universal.28 El Centre Dramatic és l'em
brió d'un teatre nacional catala que té com un deis seus
objectius inicials recuperar la tradició del teatre de text en
llengua catalana que serveixi com a base solida per assegurar
el futur del teatre textual en aquesta llengua. 29 Per altra
banda, el projecte municipal Mercat de les Flors obria les
seves_ portes com un espai teatral menys convencional per
acolhr a aquelles tendencies esceniques més arriscades i 
eclectiques i, finalment, la Companyia Flotats al Poliorama 
t�nia com a fita inicial la d' ésser una companyia de reperto
ri que combinés el teatre universal amb l'autocton. 

A més a més, el llarg ai'llament patit pel teatre a la ciu

�at durant el període franquista és una forc;a comuna que 
impulsa la creació deis quatre projectes, els quals intenten 
d'una manera o altra solucionar aquesta situació mitjanc;ant 
tant la programació de textos del repertori universal, nor
malment d'autors classics i consolidats, com de companyies 
estrangeres. 30

En aquesta primera etapa, s' intueixen algunes de les 
característiques definitories del sistema teatral públic de 
Barcelona. Les diferencies estetiques deis quatre projectes 
tenen a veure, fins a cert punt, amb el fet que representen 
maneres diferents d' entendre el fet teatral. Aquestes dife-

28. Vegeu ThATRE LI.IURE (1987). Teatre Lliure 1976-1987. Bar
celona: Institut del Teatre / Diputació de Barcelona. 

29. Per a un analisi detallar del Centre Drama.tic de la Generalirat
vegeu GALLÉN, E. (1989). «Entre la supervivencia i la institucionalit
zació». Dios: Romea 125 anys. Barcelona: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Pag. 96-117. 

30. Per ª, les programacions dels teatres públics fins a l'any 1995
vegeu RAGUE ARIAS, M. J. (1996). El teatro de fin de milenio en España 
( De 19 7 5 hasta hoy). Barcelona: Ariel. 
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rencies estan, sens dubte, marcades per la ideologia política 
dels partits que es traben a carrec de l' administració, la qual, 
com s'ha demostrat anteriorment, representa un factor es
sencial a l'hora d'elaborar un apropament institucional a la 
cultura.31 En aquest sentit, cree que es pot parlar d'uns pri
mers anys en els quals la situació política-anterior a la demo
cracia va provocar reaccions diverses, amb un objectiu comú, 
que es van materialitzar en els projectes teatrals assenyalats 
anteriorment. Per tant, malgrat la manca d'un marc de polí
tica teatral general, de la qual s'acusa al govern catala del 
període Convergent, el sistema de teatre públic a Barcelona 
es perfila, en aquesta primera etapa, amb dues tendencies 
clarament marcades.32 

Una de les característiques principals d'aquesta primera 
etapa del sector públic és la percepció d'una voluntat de 
col-laboració comuna, malgrat les diferencies esmentades, 
en vistes a un projecte, que va més enlla deis apropaments 
específics al fet teatral, el de la «revitalització» teatral de la 
ciutat. L'energia teatral de Barcelona, ja havia estat provada 
durant els anys del teatre independent amb la hiperactivitat 
de grups com Els Joglars, Dagoll Dagom, La Gabia, el TEI, 
Els Comediants, l'ADB, etc. Per aixo, la creació d'infra
estructures públiques tenia com a objectiu proporcionar es
pais i facilitar la feina creativa. En aquesta primera etapa, 
dones, els teatres públics van obrir els seus escenaris als 
grups del Teatre Independent -Els J oglars, La Gabia, TEI i 

3 l. Em refereixo a les teories ja esmentades de VITÁNYI, I. (1983). 
«Las políticas culturales y sus efectos: una tipología», Culturas, 33, vol. 
9,núm. l,pag. 101-110. 

32. Les crítiques per la manca d'una política teatral que ofereixi un
marc d' actuació per als gestors tant del sector públic com del sector pri
var han estat manifestades per Ferran Mascarell, Jordi Coca, Joan 
Antón Benach, Herman Bonnín, entre d'altres. Vegeu GISPERT-SAÜCH 
1 VIADER, M. (1989). La política teatral de la Generalitat de Catalunya i
el projecte del TNC. Barcelona: Facultat de Ciencies Polítiques. Pag. 42-
55 i !'editorial d'Escena (1993). «Problemes a les sales». Escena, núm. 3, 
pag. 20-21. 
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Els Comediants van presentar espectacles al CDG- i es van 
recuperar a alguns deis autors vius que havien patit la repres
sió del franquisme -Brossa, Benet i J ornet, Pedrolo. A més a 
més, es van produir col-laboracions entre espais i compa
nyies: Els Joglars i el Lliure van crear I'Operació Ubú (1985) 
--col-laboració que va provocar cert enrenou institucional-,33 
el Lliure va ser escenari del cicle Teatre Obert del CDG i el 
Mercat de les Flors també va ésser utilitzat com a escenari per 
algunes de les produccions del CDG.34 Dins pero d'aquest
cert clima col-laboratiu es destaca l'a"illament del teatre 
Poliorama que, fins a cert punt, malgrat les seves intencions 
inicials de promocionar el regim de coproduccions només en 
porta a terme una en els deu anys que la Companyia Flotats 
va tenir al seu carrec la gestió artística del teatre.35 

Per altra banda, un deis factors evolutius del teatre 
públic a la ciutat de Barcelona ha estat la seva relació amb el 
sector privat. En aquesta primera etapa s'aprecia una certa 
interactivitat entre les empreses teatrals privades com Focus 

33. A causa de la col-laboració del Teatre Lliure amb Els Joglars per
dur a terme 0peració Ubú, Xavier Fa.bregas explica els intents d'aturar 
les subvencions per al teatre de Gracia. Vegeu FA.BREGAS, X. (1981). 
«El día que unos hombres de la cultura llegaron a políticos de oficio». 
Pipirijaina, núm. 21, pag. 94. 

34. Vegeu TEATRE LLIURE (1987). Teatre L/iure 1976-1987. Bar
celona: Institut del Teatre / Diputació de Barcelona, i RAGUÉ ARIAS, 
M. J. (1996). El teatro de fin de milenio en España (De 197 5 hasta hoy).
Barcelona: Ariel.

35. Es tracta de la coproducció Edip Tira de Müller coprodui'da pel
Théatre Vidy-Laussane, Maison de la Culture Chambéry et Savoie, 
Companyia Flotats i Festival de Tardor. Vegeu GENERALITAT DE CA
TALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1993). JO anys de Companyia 
Flotats. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Cata
lunya. Quant a l'ai'llament de la Companyia Flotats són interessants les 
declaracions de Domenec Reixach quan assegura que «mentre ell (Flo
tats) va ser al Teatre Poliorama i jo al Romea, no hi va haver dialeg». 
Dins: SOTORRA, A. (1998). «Entrevistes. Domenec Reixach: "No he 
tingut cap ingerencia política en la meva gestió" », 30-VIII-1998, dis
ponible a: www.andreusotorra.com. 
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o Annexa en el camp de la coproducció d'espectacles, així
com la ja esmentada col-laboració regular entre el teatre pú
blic i les companyies privades. En aquest sentit, el Mercat
de les Flors ha estat uns deis projectes capdavanters, jaque
la seva estructura de producció sense companyia prop\a el
convertí en un espai obert a la producció privada tan nacio
nal com internacional.36

Algunes de les fites aconseguides en 'aquesta primera 
etapa són tan lloables com la creació d'un habit d' anar al tea
tre o la creació d'un públic a la ciutat que comern;;a a reco
neixer les seves afinitats amb diferents espais teatrals. A més 
a més d' aquells aspectes relacionats amb la recuperació de 
dramatúrgies reprimides o oblidades, que ja s'han esmentat 
amb anterioritat. En canvi, una de les tasques més ardues 
del teatre públic ha estat la de correspondre a les expectati
ves que se'n tenien, fet indubtablement relacionat amb el 
seu metode de financ;;ament. 

Com en molts altres aspectes, l'any 1986, any en que s'a
nuncia la candidatura delJocs Olímpics, constitueix un any 
clau per a l'evolució del teatre públic a la ciutat de Barce
lona, ja que es produeix una aposta contundent per la in
tervenció de les institucions en el camp teatral. Les institu
cions se n'adonen llavors que la cultura pot ser un element 
definitiu en la construcció de la imatge internacional de la 
ciutat i la forc;;a creativa del teatre de les companyies de crea
ció col-lectiva, la bona acollida deis projectes institucionals 
durant la decada deis vuitanta, la progressiva consolidació 
de l' empresa privada a Barcelona i l' obertura de la ciutat al 
món són alguns deis motius de la creació deis dos grans cen
tres públics dedicats a les arts esceniques. 

36. Per a la programació del Mercat de les Flors vegeu RAGUÉ
ARIAS, M. J. (1996). El teatro de fin de milenio en España (De 1975 hasta 
hoy). Barcelona: Ariel; i INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA 
(2004). Mercat de les F lors. Memoria 199 5-2002. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona/ Institut de Cultura. 
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Durant aquesta segona etapa, l'evolució del teatre insti
tucional a Barcelona ha estat marcada per alguns factors 
principals: l'augment en el nombre d'equipaments, la rno
nopolització per part deis mateixos de les subvencions pú
bliques, la pressió dels rnitjans de comunicaci6 i els suposats 
capítols d' ingerencia política, els quals han contribui't a do
nar una imatge negativa del teatre públic que tot just es co
men�a a esvair. 

Amb la polemica inauguració del Teatre Nacional de 
Catalunya l'any 1997, la Generalitat acomplia finalment el 
seu proposit de donar a Catalunya un equipament. teatral amb 
unes condicions tecniques més adequades a les necessitats tea
trals d'una ciutat com Barcelona.37 Paral-lelament, el Teatre 
Lliure també veía aprovada la seva ampliació amb la presen
tació del projecte Ciutat del Teatre, on a més a més 
de la Sala del carrer Montseny s'hi afegien dos espais poliva
lents: la Sala Fabia Puigserver i l'Espai Lliure, i el Mercar que
dava també incorporar a la Ciutat del Teatre.38 La proliferació 
d' edificis públics dedicats a les arts esceniques, influencia de 
la política cultural francesa de la decada dels vuitanta duta a 
terme per Miterrand i el seu ministre de culturaJack Lang, ha 
posat en dubte la capacitar real de la ciutat d'omplir-los de 
públic, i ha provocat, com a conseqüencia, el replantejament 
quant al rol d'alguns espais teatrals ja existents, com és el cas 
del Teatre Lliure de Gracia i el Mercar de les Flors.39

3 7. Després del naixement del TNC tant el Romea com el Políora
ma van passar a mans de l' empresa privada: el Romea és a parcir de l' any 
2000 la seu de la Fundació Romea per a les Ares Esceniques a mans de 
Focus, i Annexa i TresxTres s'encarreguen de la gestió del Teatre Polio
rama. 

38. Vegeu PASQUAL, LL. (1999). Projecte Ciutat del Teatre Novembre
1999. Barcelona: Projecce Ciutac del Teatre D.L. 

39. Vegeu les declaracions recents del conseller de cultura de l'A
juntament de Barcelona Ferran Mascarell que opina que «hay un exce
so de producción teatral en la ciudad». Vegeu l'article «El concejal de 
cultura del ayuntamiento de Barcelona no acaba de ver clara la reforma 
eventual del Lliure de Gracia, aunque dice estar personalmente a favor 
de ella». La Vanguardia, l-VI-2005, pag. 50. 
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La creació d'aquests dos grans centres de producció pro
voca un esperar increment d'inversió pública cap a projectes 
de caire institucional, fet que en un context caracteritzat per 
una inversió pública en cultura generalment minsa trqba, 
durant la decada deis noranta, una gran oposició per par\del
sector teatral que no hi estava directament involucrar. A1xí, 
els pressupostos milionaris, i necessaris, per dur a terme 
aquests projectes es van produir paral-lelament a les queixes 
per part del sector alternatiu relacionades amb les deficien
cies economiques dedicades a les sales alternatives, i a les 
crítiques per part d' ADETCA de la monopolització teatral 
duta a terme pel sector públic.40 Opinions tates elles raona
bles, pero que no tenen a veure amb les ajudes dedicades al 
teatre públic, sinó amb la manca de suport economic a altres 
aspectes del sistema teatral que també contribueixen a la 
dinamització teatral de la ciutat de Barcelona. 

Per altra banda, les grans quantitats economiques de
dicades al teatre públic, les quals no són equiparables per 
exemple a les que es dediquen al transport, al comer� o a 
d' altres sectors públics, han posat a aquests projectes en el 
punt de mira dels mitjans de comunicació, els quals han tro
bat cert plaer a posar pressió sobre projectes públics que, en 
certa manera, acaben d' encetar la seva carrera artística. És a 
dir, sembla ser que les expectatives quant a les funcions del 
teatre públic augmenten en relació amb les quantitats eco
nomiques que costa mantenir-lo, fet que suposa un enteni
ment purament mercantilista del fet teatral. 

Finalment, els polemics casos de suposada ingerencia 
política al voltant de figures comJosep Maria Flotats, en el 
cas del TNC, i Lluís Pasqual, en el cas del Teatre Lliure, con
tribui.'ren també a crear una imatge negativa del teatre 
públic barceloní. En aquest sentit, la poca claredat i el «se
cretisme» que envolta la creació del TNC incrementa l' es-

40. Fer a crítiques per part del sector alternatíu vegeu FoNDEVILA, S.
(2003) i per les verbalitzades per ADETCA vegeu FONDEVILA, S. (2001: 
44). 
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cepticisme cap a un model de teatre públic, que afecta
col-lateralment !'obertura del projecte Ciutat del Teatre.41 

Per altra banda, la decada dels noranta també ha suposat
un distanciament progressiu entre els diferents projectes
institucionals i els objectius comuns han estat substitui"ts
per una tendencia a la defensa i la promoció de les estructu
res i les programacions propies. Aquest és un fet parcial
ment produi"t per les diferencies polítiques entre dues de les
institucions que dominen el panorama cultural de la ciutat,
la Generalitat de Catalunya i l' Ajuntament de Barcelona, i
que confirma, per tant, la perillositat de pp)itització que
amenac,;a constantment el sistema teatral. Exemple d' aixo
són per exemple les «inútils rivalitats» entre les institucions
que l'Ajuntament reconeix que afecten a temes de política 

teatral.42 Rivalitats que s'han fet pal-leses en el procés de
creació del TNC i la Ciutat del Teatre, centres que semblen
ser més un factor dissolutiu del teatre a la ciutat que no pas
aglutinador dels professionals de les arts esceniques. A més
a més, també s'han de tenir en compte les característiques
divergents dels dos partits polítics -CiU i PSC- que han
defensat la intervenció pública en el sistema teatral de la
ciutat de Barcelona, les ideologies dels quals han tingut un
impacte dar en el desenvolupament del teatre públic a la 

ciutat, ja que com assegura Maria M. Delgado «the tensions
between the Departament de Cultura and Barcelona City
Council, the Ajuntament, whose cultural division has also 

played a significant part in the funding of theatre in the
metropolis» (les tensions entre el Departament de Cultura i
l'Ajuntament, l'area cultural del qual també ha tingut un

41. Vegeu articles relacionats amb aquests dos casos recollits a la
bibliografia: MONEDERO, M. (1998: 47); FONDEVILA, S. (2001: 44); 
FONDEVILA, S. (1997: 43); LÓPEZ ROSELL, C. (1997: 51), i MOLINA 
Fo1x, V. (1997: 9-10). 

42. lNSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA (1995). Memoria de
l'In stitut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Ajuntament 
de Barcelona/ Institut de Cultura. Pag. 3. 
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paper significatiu quant al subvencio_na��nt del teatr� a �a
ciutat) també es manifesten en la ubicac10 deis dos ed1ficis
institucionals al centre de la ciutat, que l'autora veu com un
simbolisme de llurs enfrentaments.43 A més a més, Delgado 

esclareix alguns dels enigmes que han envoltat la política 

teatral de la Barcelona democratica emfatitzant el fet que les
desavinences polítiques entre convergents i socialistes s'han
traslladat en més d'una ocasió al que l'autora anomena «the
cultural sphere» (l'esfera cultural).44

En aquest sentit, el denominador comú que impulsa la
intervenció política en cultura ha donat pas en aquesta sego
na etapa a una defensa dels projectes individuals que s'ha
manifestat en l'aparició de polemiques rivalitats com le�que separen el sector privat, representat per ADETCA_ �CIATRE, i el teatre públic, o les que han marcat la relacio 

entre el Teatre N acional de Catalunya i la Ciutat del Teatre.

(ONCLUSIÓ 

Finalment voldria concloure aquesta ponencia amb una cri
da cap al �lantejament de les funcions del teatre públic, ja 

que amb l'inici de les activitats de projecte_s com la F�nda
ció Romea l'any 2000, de titularitat essenc1alment privada,
pero amb una prof r�ma�!ó i �ne�. f�r��s d' actu�ci? m?:t 
propera al teatre pubhc, s mtue1x l mic1 d un proces s1mb10-

43. DELGADO, M. M. (2003). «Other» Spani sh Theat res . Erasureand

In sc ription on the Twentieth-century Spani sh stage. Manchester: Manchester

University Press. Pag. 17. 
44. DELGADO, M. M. (2003). «Other» Spani sh Theat res. Erasureand

In sc ription on the Twentieth-century Spani sh stage. Manchest�r: Manchester

University Press. Pag. 17. Aquestes diferencies es �amfestaren clara

ment en el capítol de la financiació del nou Teatre Llmre, en el q�a� l_es

negociacions entre les institucions públiques van ésser llargues, d1ficils

i complexes, i van posar en perill l'obertura del nou teatre. Vege_u FoN

DEVILA, S. (2001). «Seis actores para un drama». La Van guardia, 5-V-

2001, pag. 44 
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tic entre el sector públic i el privar. Per altra banda, penso 
que s'ha de dur a terme la reflexió i l'intercanvi d'idees entre 
professionals i polítics pel que fa a les necessitats teatrals de 
la societat i la capacitar del teatre públic per a cobrir-les, fet 
que només es pot portar a terme amb una analisi del passat, 
dels errors comesos i les fites aconseguides i amb un re
plantejament continu de les funcions del teatre a la societat 
que l'ajudin a mantenir-se com un art viu i l'allunyin de l' es
tancament i la possible «tendencia [. . .] a l'elefantiasi i a la 
superficialitat» .45 Al cap i a la fi, es tracta d' assegurar el pro
cés de creixement del teatre a la ciutat de Barcelona, en el 
qual el teatre públic té un rol definitiu, quant en el nombre 
d' equipaments, pero també en els continguts, sense que es
trategies polítiques limitin la seva natura. 
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Estrategias desde las singularidades: 
«Cabaret Diabólico» de Beth Escudé 

y «Suite» de Carles Batlle 
Análisis, desde la enunciación y su paradigma, 

de dos textos dramáticos catalanes 
que se valen de la teoría de la recepción 

en la singularización de sus textos 

Roberto Matamala Elorz 

Universidad Austral de Chile 

No os fiéis: Eva, la de la piel del diablo, siempre 
miente. Incluida esta última afirmación. 

BETHESCUDÉ 

Pasan cosas. En nuestras vidas. Lo que significan ... 
su significado ... no es claro. 

DAVIDMAMET 

LAS FORMAS DE LA ENUNCIACIÓN DRAMÁTICA 

Bobes afirma que « [. .. ] el discurso dramático procede de una
sola fuente: el habla de los personajes y utiliza como única 
forma de expresión el diálogo [. .. ] . Excepción el monólogo.» 
(1992: 245-246). Los modelos lingüísticos, como el de Ser
pieri, tienden a buscar unidades semiológicas a través de 
unidades sígnicas que abarquen espacios durativos de orien
tación performativa deística del sujeto de la enunciación; no 
corresponden tanto a unidades de información cuanto a arti
culación indicia! sobre la escena. Pese a esto reafirman el diá-
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logo, que supone la puesta en escena del yo/tú, como unidad 
básica (Canoa, 1989: 163-164). 

La situación parece un tanto más compleja, especial
mente después del ensayo de Szondi sobre la crisis del dra
ma moderno, donde el diálogo, hasta entonces indiscutible 
esencia de la relación dramática, es puesta en duda (Szondi, 
1963). El título del apartado dedicado a Pirandello (127-
135) es muy significativo: «Spiel von der Unmoglichkeit des
Dramas.»1 

Por otra parte, las confusiones terminológicas: aparte/ad 
spectatores; monólogo/soliloquio, drama/teatro son frecuentes 
a todo nivel, en parte porque los esfuerzos dedicados a defi
nirlos rigurosamente han sido escasos. La distinción aparte 
/ad spectatores la traté en su momento (Matamala, 2003: 10-
17). El segundo, sigue siendo confuso y busco formular una 
propuesta cismática en base al (o los) destinatario (s) del locus 
de un solo figura!. Finalmente, en relación al par tercero, 
pese a que conceptualmente la distinción de fenómenos está 
meridianamente aclarada, sigue existiendo una corriente 
literalista que basa el análisis sólo en sus aspectos dramáti
cos, leyendo el texto de las acotaciones exclusivamente en 
cla�e mimética, aquella del lector platónico o «medio», y
olvidando al especialista competente que lo lee desde la 
potencia de su virtualidad escénica. 

Lo que me parece cierto es que la enunciación dramática 
es m�cho más rica y compleja que una simple tripartición
en d1alogos, acotaciones y otros fenómenos, llamados anó

malos. E�u
_
n�iaré aquí en principio los grandes grupos en

que he d1v1d1do la enunciación dramática, para luego ver el 
desarrollo de algunas de estas formas en las obras respectivas 
de Batlle y Escudé. 

Una consulta de algunos de los trabajos dedicados a este 
tema (Larthomas, 1972; Cueto, 1986; Spang, 1991), junto 

l. «Pieza de la imposibilidad del drama.»
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a la revisión de un corpus sugerido principalmente por estos 
teóricos, me ha instado a ordenar la enunciación según algu
nos principios rectores. Recogiendo la formulación esque
mática de Hess-Lüttich (1999: 238-240) he determinado 
siete tipos de enunciación dramática (algunos de los �uales 
tienen a su vez su propia analítica) según: 

a) Uso (1, 2, 3, 4, 5, 7)2 o no uso (6) de la verbalidad

figura!. 
b) Alocutor principal en la comunicación dramática pri-

maria. 
bl) Tú (1). 
b2) Yo (3). 
b3) Él excluido (4).

b4) Vosotros de la comunicación dramática secundaria

(5). 
b5) Vosotros de la comunicación dramática secundaria a

través de vosotros de la comunicación dramática primaria,

vistos como si pertenecieran a la secundaria (7).

e) Número de la primera persona locucional.

el) Locutor singular (1, 3, 4, 5, 6, 7).
c2) Locutor coral (2).

La sencilla aplicación de estos tres criterios -código, per
sona alocucional, número locucional- al vasto corpus de tex
tos dramáticos mencionados más arriba, se resume en siete 
formas o tipos basales de enunciación dramática: 

2. Estos números adelantan la clasificación de más abajo con el pro
pósito de facilitar la comprensión de la metodología. 
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* VRB Núm. Le.
ESQUEMA 

NOMBRE COMÚN DE COMUNICACIÓN 

1 Sí Singular yo[][]tú (vosotros) DIÁLOGO 

2 Sí Coral nosotros []vosotros (([])tú) CORO 

3 Sí Singular yo [] yo ([yo], tú, MONÓLOGO 
eso, vosotros) 

4 Sí Singular yo [] tú, yo -/ ![] él APARTE 

5 Sí Singular yo (] VOSOTROS3 . AD SPECTATORES 

6 No Singular YO4 [] TÚ ACOTACIÓN 

7 Sí Singular (yo[][]tú) TEATRO EN EL 
[]vosotros[]vosoTROS TEATRO 

De éstas sólo la uno y la seis, diálogo y acotación, son con
sideradas parte del canon enunciativo dramático. Denomi
naré singularidades a las restantes formalizaciones basales. 

Tenemos pues así el paradigma de la comunicación dra
mática. Con este tan simple punto de partida que, sin em
bargo, se nos revelará como muy complejo en su actualiza
ción escritura!, nos acercaremos a algunos de los fenómenos 
enunciativos presentes en dos obras de sendos dramaturgos 
catalanes contemporáneos: Suite de Carles Batlle5 y Cabaret
Diabolic de Beth Escudé. 6

3. Con las mayúsculas indico persona de la comunicación dramáti
ca secundaria, es decir, en este caso, el público. 

4. En este caso el autor que en la comunicación dramática habla
directamente al lector, en ocasiones en tercera persona, pero también en 
el notable nos de la primera persona del plural. « Vemos al hombre, Marc, 
como cambia ... ». Suite, Escena I. 

5. Publicada el 2000, estrenada el 2001. Uso el texto de teatroautor.
6. Inédita, estrenada en 2004. Uso el texto mecanografiado pro

porcionado por la autora. 
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LA SINGULARIDAD ENUNCIATIVA

EN EL ÁMBITO DE LO POSTMODERNO 

La hipótesis del presente trabajo es que ambos textos asu
men un uso idiosincrásico e ideológico de la singula�idad 
enunciativa como estrategias estructurales de comunicación 
y, por tanto, potencian a través de estas singularidades las 
estrategias autorales que apuntan a la recepción. 

Digo idiosincrásico, puesto que cada uno de ellos utiliza 
de manera muy particular formas enunciativas singulares; y 
digo ideológico, puesto que ambos textos se inscriben en el 
postmodernismo más pleno: el uno, en el contexto de lo·que 
Hauser llama la provincia (1962: 507), ese rescate de lo par
ticular del caos general, de aquella heterogeneidad de los 
juegos de lenguaje descritos por Habermas (Lyotard, 1986: 
11), en este caso, la femenina puesta de cabeza del mundo 
masculino; el otro, en el abandono ideológico de la ideo
logía, ya anticipado por Sarrazac, como el «cara a cara con el 
desencanto actual y el ímpetu utópico prometido del teatro 
servicio público o del teatro crítico de la sociedad de post
guerra» (2000: 11), es decir, «la incredulidad con respecto a 
los metarrelatos» (Lyotard, 1986: 10), que parece ser el ras
go postmoderno por excelencia. 

Veamos como se actualiza esta hipótesis en los textos 
respectivos, dando, dentro del espacio permitido, algunos 
ejemplos. 

«CABARET DIABÓLICO»: LA SINGULARIDAD 
COMO SIGNIFICACIÓN TOTAL 

Nuestra hipótesis de trabajo, decantada al texto de Escudé, 
es que la utilización de las singularidades enunciativas cum
ple una función determinante en la significación del es
pectáculo, desde su misma formalización ante el lector o 
público, ya que implica una constante y total trasgresión a 
los valores masculinos de la sociedad, del arte, del teatro. Y 
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que, esta significación alcanza, por medio de la singulari
dad, una función comunicativa muy fuerte vía trasgresión 
de los códigos. 

En relación al espacio de actuación, al espacio significa
do por el teatro, hay una acotación previa entre paréntesis 
que se refiere a que media hora antes del espectáculo haya un 
«servicio de bar amenizado con temas conocidos de caba
ret». Lo que enlaza con la primera acotación de la primera 
escena: « [. . .] Habla con los espectadores con la ayuda de un micró
fono paseándose entre las mesas en dirección al proscenio. » Lo que 
se quiere entonces es transformar la sala en un cabaret, ha
ciendo significante el espacio de la sala, es decir, leyendo la 
sala como un salón de cabaret y no como el tradicional patio 
de butacas. Uno de lo lóbulos (Ortega y Gasset, 1958), que 
no debe ser significante, por estar destinado a la expecta
ción, se vuelve significante.7

Eva, la primera figura (Spang, 1991), posee el truco 
máximo. Ella será la que representará los distintos persona
jes. Pero no sólo esto, sino que a través de la obra se definirá 
significándose con enunciados diferentes, el primero de los 
cuales, en esta escena será: «Eva quiere decir "la piel del dia
blo". »8 Y se revelará sólo al final, cuando la última de sus au
todefiniciones se nombra «la que conduce el espectáculo», es 
decir la autora, al modo del autor del Gran teatro del mundo, 
calderoniano. Y esto quiere decir claramente que, además de 
conducir, de «autorizar» el mundo, Eva es Beth Escudé, la 
autora, siempre que no atendamos a la paradoja: «No os fiéis: 
Eva, la de la piel del diablo, siempre miente. Incluida esta 
última afirmación.» 

7. La singularidad no es nueva. Por ejemplo, Chejov la emplea con
notable eficacia en su extraordinario monólogo Sobre el daño que hace el 
tabaco, en el que convierte al público asistente al teatro en un público 
asistente a una velada benéfica. 

8. Los juegos semánticos de Escudé son tantos que rebasa los obje
tivos de este trabajo el tratarlos, pero no puedo dejar de llamar la aten
ción sobre ellos. 
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Y si Eva es la autora, ésta se dirige, apela anómalamente 
a los espectadores y, por lo tanto, enunciación y enunciado se 
confunden, la prescindencia del contexto pragmático es casi 
total y aún en presente, sus sucesivas representaciones le 
posibilitan los cambios de tiempo y espacio, cuya má:-¡cima 
elipsis (Lavandier, 1997; McKee, 2003) es la unión, en poco 
más de una hora de representación, del Génesis con la actua
lidad social y política y del mito creacional cristiano con la 
realidad geopolítica contemporánea.9 Ahora bien, los fenó
menos provocados por la singularidad acercan los textos de 
Eva a la narrativa, según el modelo lingüístico comparativo 
de Serpieri (Canoa, 1989), partiendo del hecho, ya demos
trado, que quien habla por Eva es la autora. Lo que implica 
una interesantísima discusión sobre la voz narradora y la 
teoría comunicacional en el teatro. 

En la escena VI en la que Eva representa a un inquisidor 
y a Grazida, la juzgada, las singularidades enunciativas se 
manifiestan en tres planos: en escena, por la presencia de 
una muñeca representando un personaje, mientras la actriz 
presenta otro y emite las voces de ambos. Es la clásica ven
triloquia de los números de variedades, pero que no es pro
pia del canon teatral. Lo curioso es que, en este caso, la sin
gularidad posibilita de alguna manera el diálogo canónico, 
aún cuando desde el punto de vista de la emisión ésta sea 
realizada por la misma actriz. En el ámbito sonoro por la 
emisión de risas grabadas, lo que implica la existencia de un 
público en el juicio de Grazida. Un otro público significado 
sólo por el sonido de sus risas. La ejecución escénica de una 
elipsis de dos semanas mediante el simple recurso de dar 
una vuelta con la muñeca en torno al taburete. La elipsis se 
refuerza y llena de contenido al comprobarse los efectos que 
la tortura ha tenido en Grazida. 

9. «[. .. ] paradiasiquense. Esto es, de una zona por el Oriente. Un
territorio que, desafortunadamente, en la actualidad no habéis olvida
do del todo: Irak, [. .. ] ». Cabaret diabólico, Escena I, Presentación de Eva. 
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Finalmente, en la la escena X, «Las siete vidas de Leni 
Riefensthal» (escapismo), la singularidad presenta cinco va
riantes: el monólogo, el teatro en el teatro (Isabelle, actriz, 
representa a Eva que representa a Leni), la iconía del acuario 
con sus peces vivos, la magia en forma de escapismo y la pre
sencia de un espectador en el escenario. Parece ser una exa
cerbación de la singularidad que tiene en esta escena un 
carácter de clímax sintáctico. Expliquemos un poco este 
concepto. Como el cabaret está hecho de números, la histo
ria, inexistente en el sentido que se le da en lo canónico del 
drama, no existe y por lo tanto tampoco tenemos la clásica 
búsqueda del objetivo por el personaje (Villegas, 1971; To
masevskij, 1925; entre otros). Escudé compatibiliza el rit
mo dramático clásico, que desde el punto de vista de la teo
ría de la recepción es esperado por el espectador, y la falta de 
historia, «climatizando» el espectáculo mediante la exacer
bación acumulativa de las singularidades en la sintaxis, uni
da a la poderosa semanti_zación del personaje de Leni, el más 
cercano al espectador contemporáneo. 

«SUITE» 

Me referiré tan solo a dos escenas que manifiestan con evi
dencia singularidades enunciativas, poniendo atención a las

estrategias del autor respecto de la recepción. 
La primera, escena O, es una tirada (Larthomas, 1972: 

388), un relato, una narración de Anna a Pol. La descripción 
cinematográfica de un momento que volverá en toda la 
obra. De hecho está presente en todas las escenas, menos en 
la primera, que no tiene texto de diálogo. Esta escena pudo 
ser tratada como una matriz textual de representividad, 
según el concepto de Ubersfeld (1997), que es un instru
mento valioso para examinar la desintegración de la fábula 
dentro de la fábula. 

Para facilitar la visualización de la degradación del rela
to de Anna, en términos puramente significantes, numera-
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remos los motivos presentes en esta primera exposición, que 
nos establece el mundo en equilibrio de Anna y podremos 
ver entonces el progresivo deterioro de su fábula. 

NÚMERO MOTIVO 

1 el lugar: terraza, mar, calor, oscuro 

2 hambre, cansancio 

3 extravío 

4 escote 

5 la zona iluminada y la gente 

6 la relación: actitudes 

7 las máscaras: pintor, militar, Pierrot 

8 el marinero 

9 la pipa 

¿Cuál es entonces la matriz resultante? Una degradación 
de la historia a través de la fragmentación de los motivos, 
que pertenecen, ya no tan sólo a Anna, sino que van siendo 
recogidos por los otros tres personajes. En la postrera escena, 
los jirones de la historia son recompuestos y vueltos a degra
dar por última vez. Ya sólo habrá espacio para la casita, des
pués que se ha posibilitado la huída de Berta. La historia por 
lo tanto quedará encerrada y no podrá repetirse. La escena O 
presenta, entonces, la historia vertebral, de la que dependen 
todas las otras historias y los otros desarrollos dramáticos. Es 
un momento «pregnante» como lo llamaba Lessing (Hau
ser, 1962: 19). 

Pero en este momento, el receptor sólo tiene un relato, 
constituido por elementos transtextuales que más tarde se 
agregarán a él, sin completarlo nunca del todo: una peque
ña historia que una mujer madura cuenta a un hombre 
joven, la que, intuye, será importante en el desarrollo de la 
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obra, pero a la vez, no sabe cómo. Además, como la historia 
no concluye, sino parece más bien un prólogo a otros even
tos, a una historia romántica, el suspense se instala vía sus
pensión: en la próxima escena no tan sólo no seguiremos con 
la historia sino que ni siquiera veremos a los personajes rela
tor y auditor de la escena O. 

Siguiendo a esta tirada, sin acotaciones, salvo la inicial: 
Anna y Pol, que simplemente define locutor y alocutor, la 
escena I es de dos personajes, los otros dos personajes, Marc 
y Berta, que no interrelacionan, dialogando verbal o física
mente, puesto que se encuentran en dos espacios diferentes. 
El truco de Batlle es trabajar las oposiciones de las actitudes 
corporales, la gestualidad y el decorado, logrando tensión 
dramática con un procedimiento no verbal, no sujeto al des
arrollo dramático canónico. Veamos: 

sala de estar dormitorio 
hombre maduro mujer joven 
butaca azul cama con cobertor blanco 
casa de muñecas bolso de viaje 
actividad: precisión, silencio, 
sin esfuerzo aparente reposo corporal 

posturas ridículas postura «clásica» 
mirada concentrada mirada perdida 
en lo microscópico en un espectáculo inabarcable 

Por lo tanto, hay aquí dos falsos monólogos: se trata en 
verdad de un diálogo no verbal, que en lo dramático se ac
tualiza como una larga acotación en primera persona del 
plural. 

Presenta de esta manera en esta escena -con una forma
lidad desconcertante, dadas además las diferencias enuncia
tivas con la escena O- dos de los motivos que luego se reve-
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larán como centrales y opuestos: el permanecer y lahuída, arti
culados en torno la degradación de la narración de Anna. Así 
el receptor posee ya los temas centrales y ha ubicado las 
parejas en relaciones axiales madre-hijo, padre-hija. La es
trategia del autor es ahora transitar desde códigos com,unes 
de recepción, es decir, relato y sistemas sígnicos espaciales y 
temporales propios del teatro (arquitectura, gestualidad, 
kinesia, en un entorno dramático identificado en torno a las 
oposiciones), hacia la posibilidad que el receptor cree un 
nuevo código de recepción, más que simplemente transco
difique, que le permita una lectura «ideal» aceptando el 
nuevo lenguaje que se le propone (Lotman, 1982: 37). 
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Capacitats (i responsabilitats) 
dels directors d' escena 

(avui) a Catalunya 
(Report) 

L'objectiu d'aquesta taula rodona, coordinada per Jaume 
Melendres, és determinar en quina mesura el teatre que es fa 
a Catalunya actualment és obra, també, dels directors d' es
cena. Es parlara de capacitats i també de responsabilitats, 
que hi estan molt lligades. 

LES RELACIONS ENTRE ACTORS I DIRECTORS 

Montserrat Carulla, que segons Melendres, és «una actriu 
de tota la vida, que ha estat a les ordres i als desordres de 
molts directors d'escena», explica quina mena de relacions 
establien els actors amb els directors quan va comenc;ar la 
carrera, fa més de quaranta anys, en comparació amb les 
relacions que s'hi estableixen avui en dia. Les coses han can
viat molt, segons Carulla, pero potser menys del que ens 
pensem. Quan va comern;ar eren uns moments difícils per
que el teatre comenc;ava de nou a alc;ar el cap; era una pro
fessió que no donava diners ni fama perque pertanyia a una 
cultura i una llengua marginades, i la relació que s'establia 
entre actors i directors era d'il-lusió i entusiasme per una 
professió i, a més, era molt propera, per la joventut de tots 
plegats i pel fet que ni uns ni altres no vivien del teatre. 

En l'actualitat, afirma Carulla, «els directors estan molt 
més preparats que anys enrere, tot i que aixo no és decisiu a 
l'hora de fer bons directors». Un bon director es caracterit
za per la seva capacitat, sensibilitat, intui"ció, el geni i una 
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manera determinada de ser i de sentir les coses -abans n'hi 
havia i ara també n'hi ha-; una altra capacitat del bon direc
tor és saber fer un bon casting; i una altra és saber escoltar 
!'actor i deixar-lo lliure i potenciar-ne la part positiva i 
minoritzar-ne la negativa. 

Les qualitats que la veterana actriu valora més d'un 
director són, en primer lloc, que !'actor pugui trobar-hi un 
company que, més enlla de les jerarquies, sapiga�ajudar-lo a 
entendre el personatge i, en segon lloc, que no faci ús de la 
seva autoritat per imposar-li una manera d'interpretar el 
personatge. 

LA FEINA DEL DIRECTOR D'ESCENA 
DES DE L' OPTICA DEL CRÍTIC 

Joan-Anton Benach, el crític, el que fa de «dolent de la 
pel-lícula», i -segons Melendres- «segurament, la persona 
que ha vist més teatre en aquest país», exposa quins criteris 
segueix a l'hora de valorar la tasca d'un director d' escena. En 
primer lloc, Benach matisa que no es considera un crític 
sinó un espectador professional, perque la crítica no es pot 
portar amb massa honra, ja que suscita unes reaccions molt 
estranyes. 

El primer criteri de Benach és ideologic. Cal tenir molt 
en compte que un crític sempre ha d'ensenyar les seves car
tes, els seus valors ideologics i que, en definitiva, el crític 
neutral no existeix. Segons aquest criteri, «intento com
prendre si el que ha fet el director s'adiu, o potencia, o con
tradiu el que volia dir !'autor.» L'altre criteri en que es basa 
a l'hora de valorar una obra és de coherencia i de no gratuY
tat. «Perque som humans i el que m'irrita és assistir a ma
niobres gratui

º

tes del director (ganes d'impressionar, de ser 
original...).» 
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LA INFLUENCIA DELS DIRECTORS EN L'EVOLUCIÓ 
DEL TEATRE CATALA 

Benach considera que «el treball del director de teatre és el 
que ha portat el teatre catala a la modernitat». La figura 1del 
director que organitza el «pastís» del teatre sorgeix després 
de la desaparició de l'ADB el 1961 i al comen�ament del 
teatre independent. «Abans anavem al teatre a veure actors, 
pero no ens fixavem en els directors. Avui, en canvi, a !'hora 
de triar una obra ens guiem pel director, sense posar tanta 
atenció ni en autors ni en actors»; per tant, hi ha hagut un 
canvi en la percepció. El que ha canviat molt al teatre han 
estat els directors, pero també els actors: «Hi ha hagut una 
progressió brutal en la seva feina. La professió en general 
ha progressat moltíssim. » 

LA DISTRIBUCIÓ DE ROLS ENTRE L' AUTOR, 
EL DIRECTOR I L'ACTOR 

En teatre els rols estan distribui
º

ts d'una determinada ma
nera: el director fa de pare, !'autor de mare (maltractada, so
vint, pel pare) i els actors són els fills. Oriol Broggi, director 
«jove», explica que quan va comen�ar a fer teatre, es va inte
ressar en autors que pogués respectar al maxim i intentava no 
maltractar-los gaire. Broggi es considera un «transportador» 
o traductor del que vol dir !'autor. «A vegades és inevitable
maltractar l' autor, com pot passar en el cas de les adapta
cions, pero en aquest cas es tracta d'un joc agradable.»

Broggi creu, certament, que els actors han de fer de fills 
i el director ha de fer de pare, «pero sense una autoritat fer
ria, sabent escoltar», com ja havia apuntat abans Montserrat 
Carulla. Maltractar no funciona gaire i les genialitats del 
director són perilloses, perque poden sortir malament -com 
ja havia advertit Benach: «El director ha d'estar en un lloc 
intermedi i no ha de valer destacar; ha de trobar una mesu
ra, i aixo és el que jo intento practicar.» 
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LA PRESERVACIÓ DE LA DRAMATÚRGIA CATALANA 

J oan Castells, director molt experimentat, que ha treballat 
en el teatre amateur (la Passió d'Esparreguera) i en el profes
sional (TNC), també reflexiona sobre la seva tasca en el món 
del teatre. Castells pertany a una generació d'autodidactes 
-a diferencia d'Oriol Broggi- i ha contribui"t al final de l' au
todidactisme amb la creació d' ensenyaments reglats de dra
matúrgia. Castells explica que la seva manera de treballar
dóna importancia al treball que es fa a la sala d'assaig. El di
rector d' avui dia, a més de dominar tots els coneixements
que al segle XX han anat quallant en la direcció d' escena, i
tenir tots els elements possibles a ma, també ha de fer dra
matúrgia des de la sala d' assaig. « Voldria demanar als direc
tors del nostre país de preservar la sala d'assaig i de respec
tar el que s'hi fa (actualment els calendaris d'assaigs són
massa ajustats). Cal preservar molt els processos de creació
dels espectacles; es tendeix a la producció en detriment de la
creació i cal preservar aquesta creació si és que volem conti
nuar fent dramatúrgia catalana.»

D'altra banda, Castells considera que ara és el moment 
de recuperar la nostra tradició «perque el teatre no es pot fer 
si no s 'esta arrelat en una cultura determinada. El director té 
l' obligació de treballar a partir de la seva cultura». Aquesta 
cultura la comparteixen actors, directors i públic i cal, 
dones, que el teatre estigui molt lligat al teixit social, «cosa 
que encara passa a casa nostra, on el teatre amateur és molt 
important». Efectivament, a casa nostra, d'un nou director 
sempre es té molt en compte el fet que de jove hagi fet tea
tre amateur. 

EL COMPROMÍS DELS DIRECTORS I LA CENSURA 

Pere Planella, director i membre fundador del Teatre Lliure, 
afirma que «la feina d'un director d'escena ha d'anar més 
enlla del que es fa a la sala d'assaig. Hi ha d'haver un com-
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promís amb la seva cultura, amb el que hauria d� ser un
tipus de teatre per a un poble, en la seva globahtat, no 
només en teatre públic». Planella és un exemple d' autor 
compromes, que va ser objecte de censura l'any 1979 quan 
el Lliure va programar un text molt irreverent, El concifi
d' amor sobre l' arribada de la sífilis a través del Vatica. La 

' 
. . 

Generalitat va amena<;ar amb la retirada de les subvenc10ns 
si l'obra es representava i Planella va optar per abandonar el 
Lliure per salvar-lo. «És cert que he viscut episodis de cen
sura i em considero un director compromes amb el meu 
temps, no em callo res.» Planella denuncia que no solament 
hi ha hagut censura en temps de la dictadura franquista, 
sinó que també n'hi ha hagut i n'hi ha més enlla d' aquesta 
epoca. Es tracta d'una censura que ja n? és_ �rohibitiva_ sinó
que consisteix a no donar suport o d1fus10 a determrnats 
autors o, simplement, a no programar-los en el teatre pú
blic. Planella considera un tipus de censura el fet que el 
TNC programi classics castellans com Fuente Oveju�a i no 
s'hi hagi estrenar mai l'obra d'autors contemporanis com 
Maragall, Espriu, Rusiñol, Pedrolo, Brossa, Oliver, Lloren<; 
Villalonga, Rodolf Sirera o Palau i Fabre. 

Jordi Messalles, director amb una llarga trajectoria en el 
món del teatre, renovador del repertori i membre del quadre 
pedagogic de l'lnstitut del Teatre també va patir un cas de 
censura amb una de les seves obres, Els Beatles contra els 
Rolling Stones. L'obra va ser premiada i s'havia d'estrenar al 
Romea, pero, una setmana abans de l' estrena, d�s de la 
Generalitat es va decidir que aquella obra no es pod1a repre
sentar en un teatre públic perque podria ofendre els electors. 
«I tots els que havíem patit el franquisme ens trobavem que 
la censura continuava», afirma Messalles. 

ThATRE I POLÍTICA 

Messalles continua la seva intervenció denunciant que els 
aparells ideologics i !'estructura jerarquica del pujolisme 
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havien seguit els models del franquisme i s'havia identificar 
amb els seus mecanismes agressius. Aquests mateixos meca
nismes van impedir que actors i directors tinguessin les 
mans lliures per gestionar la política cultural i concreta
ment la teatral. Per tant, dones, sembla que la censura, d'u
na manera o altra ha anat pervivint « ... fins que hem sigut 
bandejats dels escenaris institucionals». 

Al llarg dels anys del pujolisme «s'ha traficar amb l'a
miguisme i s'han inventat models dramatúrgics fonamen
tats en intentar trac;ar una fractura generacional i estrelles 
(sabeu que el talent i l'exit no tenen res a veure). Amb un 
discurs bastant moralista i un llibre d' estil bastant restric
tiu. » D'aquesta manera, la gent jove que hauria pogut por
tar saviesa i rigor al teatre catala ha estat bandejada i s'ha 
evolucionat cap a un model de teatre de la mercaderia, el 
teatre que ha d'estar ple, sense que importi gaire el que s'hi 
explica. 

J oan Castells replica que no tot ha estat tan negre durant 
els últims anys. El TNC ha fet molta feina i certament en 
queda molta per fer, pero se li ha de donar temps. El TNC 
ha estat un mercat de treball per a la gent de la professió, s' e
diten totes les obres, hi passen molts estudiants i, sovint, 
aquesta tasca no se li reconeix prou. 

Veus del públic assistent apunten la necessitat que la 
cultura es desideologitzi, que es faci un gir en la políti
ca cultural i que l' etica sigui la seva raó de ser. 
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El teatre a Catalunya d'en�a 
de la transició 

(un testimoniatge basicament visceral) 

Guillem-Jordi Graells 

Tot i que les coses han canviat una mica es constata que la 
recerca teatrologica continua centrada majoritariament en 
l'ambit de la dramatúrgia -més encara, el món de «!'au
tor»-, una mica menys en altres camps creatius, sobretot al 
voltant de la direcció escenica, i només de manera molt mar
ginal en els aspectes polítics, institucionals o empresarials 
que condicionen o emmarquen la vida escenica. El programa 
d'aquest simposi n'és, un cop més, una bona demostració. 

La meva pretensió és fer una mirada -dir-ne analisi fóra 
massa pretenciós- a les tres decades darreres per assenyalar 
alguns fets i remarcar algunes constants simptomatiques 
que permetin descriure l' evolució produ"ida en aquest quart 
de segle i escaig, d'ern;a d'allo que hom anomena «la transi
ció». I per no incórrer en confusions ni apropiacions, acla
reixo que la mirada se centra quasi exclusivament en el rea
litat teatral de la Catalunya estricta, entre d'altres raons 
perque no conec amb prou detall i profunditat el que ha suc
ce"it al País Valencia i a les Illes durant aquest temps. 

La meva aportació, que no defuig la polemica i que segur 
que no em fara guanyar gaire amics, si té algun interes 
és que esta feta per algú que ha estat «a dins» d'uns quants 
fenomens d'una certa rellevancia. 1, si no en tots els aspectes, 
al costat, a prop, amb una atenció potser un pel obsessiva. 
Aixo té el valor que té, naturalment. Pero tampoc no és ne
gligible. Com a mínim pot quedar com un testimoniatge 
més o menys aillat, ara que encara m' assisteix la memoria i 
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El teatre a Catalunya d’ençà 
de la transició

(un testimoniatge bàsicament visceral)

Guillem-]ordi Graells

Tot i que les coses han canviat una mica es constata que la 
recerca teatrològica continua centrada majoritàriament en 
l ’àmbit de la dramatúrgia -més encara, el món de « l’au
tor»—, una mica menys en altres camps creatius, sobretot al 
voltant de la direcció escènica, i només de manera molt mar
ginal en els aspectes polítics, institucionals o empresarials 
que condicionen o emmarquen la vida escènica. El programa 
d’aquest simposi n’és, un cop més, una bona demostració.

La meva pretensió és fer una mirada —dir-ne anàlisi fóra 
massa pretenciós— a les tres dècades darreres per assenyalar 
alguns fets i remarcar algunes constants simptomàtiques 
que permetin descriure l’evolució produïda en aquest quart 
de segle i escaig, d’ençà d ’allò que hom anomena «la transi
ció». I per no incórrer en confusions ni apropiacions, acla
reixo que la mirada se centra quasi exclusivament en el rea
litat teatral de la Catalunya estricta, entre d ’altres raons 
perquè no conec amb prou detall i profunditat el que ha suc
ceït al País Valencià i a les Illes durant aquest temps.

La meva aportació, que no defuig la polèmica i que segur 
que no em farà guanyar gaire amics, si té algun interès 
és que està feta per algú que ha estat «a dins» d’uns quants 
fenòmens d’una certa rellevància. I, si no en tots els aspectes, 
al costat, a prop, amb una atenció potser un pèl obsessiva. 
Això té el valor que té, naturalment. Però tampoc no és ne
gligible. Com a mínim pot quedar com un testimoniatge 
més o menys aïllat, ara que encara m’assisteix la memòria i
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que alguns dels que podrien explicar millor certs episodis ja 
no hi són, o bé callen -per conveniencia o comoditat-, o bé 
menteixen vilment, en alguns casos creient-se fins a la mort 
les propies mentides. Pero com que.no vull parlar de casos 
psiquiatrics ... 

És ben probable que, si poguéssim veure per un forat 
com era el teatre de fa trenta anys, pocser no el reconeixerí
em. Un dels pocs avantatges de dedicar-se a un art efímer és 
que el podem mitificar a posteriori i la reinvenció és difícil 
de desmentir. Ja sabem que si veiéssim avui les posades en 
escena naturalistes de Constantin Stanislavski ens sorpren
dria la seva artificiositat, o que si accedíssim a algun títol 
mític del primer teatre independent catala probablement 
ens provocaria una somnolencia ingovernable. Pero no pen
so parlar d'autors, ni de directors, ni de cap altre element 
creatiu. Vull comentar evolucions d'idees i polítiques, 
encara que aquestes darreres hagin estat desqualificades o 
negades, titllant-les d'inexistents. I sé que m'arrisco a tre
pitjar el terreny que haura. fressat abans que jo Jordi Coca 
en la seva conferencia plenaria d' ahir, pero estic convenc;ut 
que tant si coincidim com si discrepem la duplicitat sera 
positiva. 

Allo que més sorprendria si veiéssim pel famós forat la 
realitat teatral de fa trenta anys no seria, pero, la factura for
mal o la bondat artística dels espectacles que es feien sinó, 
molt especialment, la dina.mica del sector que els produfa. 
No ho vull evocar per nostalgia, sinó com a indicador: en el 
trienni 1975-1977, segurament el més accelerat i dinamic 
de la historia recent, no únicament es produeixen dues 
vagues en el sector, una sindical i l'altra de solidaritat polí
tica, sinó que es creen, s'escindeixen i es refonen dues assem
blees professionals, s' elaboren i aproven uns quants docu
ments cabdals d'analisi i projecte de futur de l'organització 
teatral del país, es posen en marxa diverses iniciatives i em
preses teatrals, algunes encara existents, i sobretot hi ha una 
amplia militancia dels creadors que volen protagonitzar i 
establir col, lectivament els camins per on ha d' avanc;ar l' ac-
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dvitat d'un ambit que vol contribuir a la consolidació d'u
na societat normalitzada després de quatre decades d'anor
rnalitat sota el franquisme. 

El protagonisme d' aquest moviment és en el 100%, de 
rots els sectors del món de l' espectacle: accors, directors, 
dramaturgs, escenografs, ballarins, coreografs, tecnics, ges
rors ... De fet, el darrer grup era encara minúscul, gairebé 
sempre una segona especialització o vessant d'alguns crea
dors que assumien, de grat o per forc;a, aquesta funció. El 
sector teatral, a més, era molt majoritariament progressista, 
d'esquerres, com a mínim antifranquista. Hi destacaven dos 
grans corrents majoritaris: els sectors pertanyents o pro�ers 
al Partir Socialista Unificat de Catalunya, amb alguns ahats 
més o menys circumstancials, i el nombrós i virolat sector 
afecte a la divina acracia, o sigui més o menys adjectivable 
de filoanarquista. Encara que pugui semblar inversemblant 
als menors de 25 anys presents, no cree que ningú del món 
teatral d'aleshores se sentís pujolista -ni de lluny!- i els 
socialistes o socialdemocrates eren tan escassos que anaven 
de bracet amb els anarcos per simple i pura aversió o pre
venció davant les manipulacions dels comunistes ortodoxos, 
fossin aquestes reals o suposades. 

En aquells moments d'esperanc;a i fins d'euforia davant 
del nou període polític que s' obria -i no cal dir que quasi 
cochom escava per la ruptura democratica i no pas per l' evo
lució del franquisme- hi havia molts reptes oberts i tothom 
volia participar en la seva realiczació. El repte de convertir en 
professional un moviment teatral independent que fins ales
hores, amb comptades excepcions, escava condemnat a un 
dificil equilibri entre un comportament plenament profes
sional i haver de viure d'altres dedicacions laborals. Aconse
guir els mitjans necessaris que havien desaparegut o s'havien 
degradat després de decades de desertització cultural, entre
bancs administracius, i especulació i corrupció política coali
gades. Toe aixo per accedir a uns públics més amplis, majori
taris. Com es deia en els eslogans de l' epoca, per posar l' art, 
el ceatre al servei de tothom. I quan es deia aquest «tothom» 
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evidentment es pensava sobretot en les classes populars que 
n'havien estat basicament excloses fins aleshores. 

Amb l'evolució política a partir de 1977 i l'establiment 
d'una democracia pactada amb el regim anterior, ben aviat 
es van renovar les administracions existents i se'n va recupe
rar una altra, la propia del país, ni que fos amb un sostre 
molt baixet. Aquesta transformació política obria expec
tatives concretes de reorganització, recursos i possibilitats 
d' aplicar tot allo que havia estat elaborat teoricament en els 
anys anteriors. I aquí cal comern,;ar a concretar. En arren
car l' autonomia «regional» hom disposava de la plataforma 
aprovada per l'Assemblea d'Actors i Directors, deis Docu
ments d'estudi sobre l'ordenació del teatre a Catalunya elaborats 
per l'lnstitut del Teatre i de les conclusions de l'ambit de 
teatre del Congrés de Cultura Catalana, tot producte deis 
anys 197 6-1977, previes a l'histrionic retorn tarradellia i a 
la recuperació provisional de la Generalitat. 

Aquests documents, que em temo que no han estat 
rellegits gaire en els darrers anys, tot i el seu interes, plan
tegen reivindicacions concretes i planificacions precises da
vant del futur, a partir de l' experiencia del moviment inde
pendent i de l'aplicació de models foranis molt diversos. 
Quan, a partir de 1979, es renoven les administracions lo
cals -ajuntaments i diputacions-, i l'any següent entra en 
acció el govern de la Generalitat estatutaria hom disposava 
d'aquest material. Ja puc avanc,;ar que res, o gairebé res, va 
ser dut a la practica per les noves autoritats democratiques. 
Més encara, el grup polític inspirador d'algunes de les ide
es contingudes en aquests documents, el PSUC, que en els 
darrers anys del franquisme i els primers de la transició era 
un partit ampliament hegemonic en els sectors intel-lec
tuals i artístics, va ser !'única formació política que va ar
ticular, el 1979, un programa teatral complet i ambiciós, 
que va inspirar, tres anys després, la redacció d'una propo
sició de Llei de Teatre presentada al Parlament de Catalu
nya, que ni tan sois es va arribar a discutir, ja que la majo
ria parlamentaria d'aleshores (CiU, Centristes i ERC) es va 

546 

oposar a prendre-la en consideració per posar-la a tramit en 
la cambra. 

El conseller de cultura d' aleshores, Max Cahner i Garcia, 
ho va dir clarament: preferia governar a cop de decr�t. I 
aquesta divisa pot resumir quines han estat les políti�ues
teatrals -més ampliament, les polítiques culturals- de les 
diverses administracions, tant les governades per la dreta re
gionalista, amb o sense suports, com per l' autoanomenada 
esquerra deis neoliberals socialdemocrates. Val a dir, perque 
el PSUC no quedi com l'heroi solitari de !'epoca -que no ho 
va ser-, que simultaniament a la seva proposta de legislació 
teatral un deis seus militants era el regidor de Cultura de 
l'Ajuntament de Barcelona i no va aplicar en aquesta a.rea 
d'actuació política cap de les previsions institucionals i/o 
organitzatives elaborades pel seu partit. 

¿Si no hi ha hagut lleis, no hi ha hagut tampoc «politi
ca teatral»? O, millor, «polítiques teatrals»? Ben al contra
ri. Encara que sovint alguns elements del món teatral, amb 
un reduccionisme ingenu, hagin denunciat una suposada 
manca de política teatral, confosos pel fet que no hagi exis
tit una proposta articulada i exhaustiva, amb calendaris i 
compromisos d' execució per part de cap administració, en 
cap deis seus ambits de competencia. Tot i que aixo no és 
ben bé exacte, perque algunes propostes més o menys pun
tuals sí que han existit, i fins algun cop anunciades a bom
bo i platerets, una altra cosa és que les més prometedores 
hagin reexit, o simplement que hagin anat més enlla del seu 
enunciat i oblit immediat. També hi ha aquells anuncis de 
gran ambició que han estat autentics parts de les munta
nyes: ratolins. Ja n'anirem veient alguns exemples. 

El procés d'institucionalització teatral a nivell de tot el 
país, posem per cas. Des del moment d' accedir al poder el 
Molt Honorable Jordi Pujol va escenificar el que era previ
sible en ell: la por a la cultura viva, al món de la creació del 
moment, l'interes prioritari pel passat i una certa obsessió 
per crear bunyols de vent institucionals, sens dubte pensant 
que calia seguir el precedent de la Mancomunitat de Prat de 

547 



la Riba. Només que Pujol no va tenir un Eugeni d'Ors al 
costat ni va fer el que Prat: envoltar-se de gent valida sense 
atendre la seva filiació política. El seu equip cultural estava 
integrat per un editor i investigador del passat, l' esmentat 
Cahner, amb un altre personatge semblant, Albert Manent, 
a la direcció general. Per als temes teatrals van recórrer a un 
altre historiador, Xavier Fabregas, en aquest cas doblat de 
crític atent a la realitat i amb 1' aura de teoric del moviment 
independent. La breu acció de govern de Fabregas -no va 
arribar a durar un any en el carrec, es va escapolir així que va 
poder- va consistir en la creació d'un Centre Dramatic, és a 
dir un model completament distint del que proposaven al
guns deis documents que ell mateix havia ajudat a confegir. 
Un model, d' altra banda, molt vague, que no anava més 
enlla d'una denominació que havia de ser suficient per de
finir els continguts, per deducció a partir de realitats ho
monimes de la vei'na Frarn;a. Tant li feia que, mentrestant, 
s'hagués creat una institució, el Teatre Lliure, seguint el 
model dels teatres estables italians o que els documents 
esmentats plantegessin una estructura més propera a un 
model «federal» a 1' alemanya que no pas la centralització 
barcelonina ferotge, pecat original que un quart de segle de 
penitencia i lamentacions més o menys sinceres no han 
aconseguit encara superar ni redimir. 

De fet, el model real de Centre Dramatic, després de 
«!'espanta» de Fabregas, el va concretar el seu primer direc
tor, Hermann Bonnín, amb una estructura centralitzada 
pero que volia atendre diversos plans d'acció, que sempre 
van estar limitats per les insuficiencies pressupostaries. 
Dones bé, a aquest model adoptat pel govern regional ben 
aviat li va sortir la competencia ... a dins de casa. No havien 
passat dos anys del funcionament real del Centre Dramatic 
que el conseller Cahner i la primera dama Ferrusola van 
«descobrir» a París un il-lustre exiliat professional, !'actor 
Josep Maria Flotats. L'haurien pogut descobrir abans en una 
producció del Teatre Lliure si cap dels dos hagués estat 
mínimament assidu als espectacles teatrals. El procés fou 
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lmparable: invitació a la Comédie-Franc_;aise al Liceu perque 
l'actor hi pogués lluir la sevagrandeur, i menys d'un any des
prés, lloguer d'un local i obres de reforma per tal que el 
recuperar Florars hi assentés la seva companyia. Cont que 
calia justificar d' alguna manera la despesa i la manca de.¡,ro
cediment administratiu, algú amb bona fe es va inventar 
uns Teatres Públics de Gestió Concessionada, inefable i ad
mirable fórmula de la qual mai més es va sentir parlar. Per
que «el tema Flotats» es gestionava al marge de la conselle
ria de Cultura en les grans decisions, directament des de 
Presidencia, tot i que les males llengües asseguren que els 
temes es despatxaven en el llir conjuga! presidencial gracies 
a 1' ascendent de la primera dama autonomica sobre l' as
sumpte. 

L' any 1984 hi ha noves eleccions autonomiques i J oan 
Rigol substitueix Max Cahner. Rigol va tenir un gran en
cert: durar poc com a conseller, anar-se'n a través d'una 
dimissió -la cosa més exotica en el món de la política cata
lana- i deixar la sensació que llenc_;ava la rovallola perque no 
podia aplicar un aspecte cabdal del seu programa, el Pacte 
Cultural que havia aconseguir que signessin en un termini 
record les diverses administracions per fer front coordinada
ment als grans reptes culrurals pendents. Com que el pacte 
fou un dels tantíssims papers mullats que van quedar obli
dats en algun calaix ha pogut ser objecte d'una mitificació 
generosa, derivada de creure que hauria estar una solució 
taumatúrgica, definitiva per als deficirs culturals seculars 
del país, accentuats i agreujats sota la dictadura. En tot cas, 
no es pot negar a Rigol el plantejament ambiciós i fins 
alguns compromisos concrets en l'ambit teatral, com ara un 
pla per establir una xarxa de locals a tot el territori que havia 
d'arribar a la rehabilitació i programació de vínt punts en 
quatre anys. Una altra assignatura que va quedar pendent 
o que només s'ha aconseguit, si és que surten els compres, a
copia d'anys i sense cap organització coordinadora mínima
ment potent i activa pel que fa a la producció, per manca de
dotació suficient.
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A més, Rigol va haver d' empassar-se que Flotats con
tinués la guerra al marge i pel seu compte amb la creació 
d'un comissariat per al projecte de Teatre Nacional de Cata
lunya, que simptomaticament va ser atribu"it a Max Cahner, 
tot i el seu persistent analfabetisme en la materia. Tota la 
gestació i desenvolupament del projecte, és prou sabut, es 
va fer de manera opaca des de Presidencia, amb pressupostos 
ofensius fins per a la propia institució teatral de la Genera
litat, el Centre Drama.tic, i al marge totalment de la políti
ca o polítiques del Departament de Cultura. Per aixo no és 
estrany que els successius consellers culturals, la recula dels 
notabilíssims Joaquim Ferrer, Joan Guitart o Joan Maria 
Pujals topessin més o menys obertament amb el diví actor. 
El següent conseller d' aquesta saga immortal d'honorables, 
Jordi Vilajoana, s'ho va estalviar perque el seu predecessor 
va acabar el colobrot Flotats abraonant-se-li de manera 
inconvenient i «desistint» del substanciós contracte que 
havia aconseguit el «fundador-director» del Teatre Nacio
nal. Pero, ironies a part, subratllem que si el model de Cen
tre Drama.tic, el 1982, s'havia allunyat prou de les propos
tes sectorials dels anys 1976-1977, el model d'institució 
teatral propasada per Flotats retrocedia directament un 
parell de segles, a la més pura tradició del segle XVIII, amb 
un desesperar, absurd, i cahneria intent d' es borrar dos segles 
d'historia per veure si aconseguíem creure' ns que som un 
«país normal». Normal ni que sigui dos segles després de 
quan tocava ser-ho. 

També cal recordar que, malgrat els diversos i periodics 
episodis de protesta contra la prepotencia flotatsiana, la res
ta del món teatral ja no estava en condicions, després de la 
seva desmobilització constant i sistematica, d'oposar-se 
amb forc;a dissuasoria al projecte. A més, una habil política 
d'atracció d'alguns noms significatius per part del divo 
-tanmateix, no podia pas fer teatre tot sol!- va produir la
paradoxa del comediant més notable de Diderot enc;a: quan
el cessament com a director del TNC, molts dels que havien
reclamar sovint la seva reexpedició a Franc;a defensaren ales-
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hores Flotats «davant les intolerables ingerencies dels polí
tics». Naturalment, la reacció era massa tardana. I no pas en 
referencia a l'episodi concret sinó com a dina.mica col-lecti
va professional enfront de l' acció política o de certs polítics. 

Perque aleshores, vint anys després d'acabat el proc�s de 
reflexió i elaboració col-lectiva durant el trienni del canvi, a 
més de la incidencia dels polítics s'hi havia sumat la d'una 
altre especie zoologica sorgida per mutació o derivació d' a
quests. La dels gestors i tecnics de les administracions pú
bliques, en uns pocs casos nodrits per la reconversió de gent 
formada en la gestió teatral i en molts més fabricats a partir 
d'una selecció feta a les millors famílies d' aspirants a po
lítics, economistes, advocats i fins i tot gent amb un passat 
amb pretensions intel-lectuals. Tota la meva simpatia i ad
miració per a aquests benemerits salvadors de patries cultu
rals, materialitzadors d'utopies, gent d'imaginació prodi
giosa i de veracitat a prava de bomba i malvolences. I he dit 
que són una mutació dels polítics perque aquests famosos 
«carrecs de confianc;a» practicament només se' n diferencien 
pel fet que no se sotmeten als enutjosos processos electorals 
ni han de donar compres a ningú més que als seus senyorets 
(i alguna senyoreta). El més entendridor d'ells és quan xis
clen ofesos que són també agents de creació artística i cultu
ral quan se semen agredits amb el qualificatiu de burocrates 
i mandarins, que sens dubte no mereixen. 

Un altre llarg camí d'institucionalització il-lustra prou 
bé les polítiques teatrals de les diverses administracions i, 
en aquest cas, amb l' avantatge que les inclou totes. Em refe
reixo, és dar, al Teatre Lliure. Nascut de l'esforc; d'un petit 
col-lectiu de gent formada en el teatre independent en els 
anys del canvi, la solvencia de la seva feina teatral s' imposa 
aviat i la seva peculiaritat de gestió en féu un model possi
ble de futur, no sense imitadors més o menys afortunats. 
Amb la consolidació aparegué aviat el repte d' aconseguir 
més mitjans per a una feina fins aleshores d' abast limitat per 
les característiques fundacionals. A partir del model italia 
deis stabile, i singularment del Piccolo Teatro di Milano, en 
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el moment que es planteja un projecte de futur i es decidí 
per part dels membres del Lliure que la via inicial coopera
tiva era insuficient per a la nova etapa, hom opta per una 
nova fórmula que pretenia fondre el model italia -presencia 
de les diverses administracions públiques en el suport eco
nomic a les institucions teatrals- amb un model anglosaxó 
d'amplia presencia de la societat civil en la seva gestió i en el 
suport economic. D' aquí la creació d'una fundació que volia 
ser l' instrument legal d' aquesta nova fórmula. 

Estalviaré el detall del calvari que s'ha desenvolupat des 
del 1988 fins ara, ja ho faré en una altra ocasió i n'hi haura 
per sucar-hi pa. I die fins ara perque el tema no esta resolt i 
genera tensions periodiques, fins al punt que sembla que 
alguns pretenen un desgast sistema.tic que acabi amb el pro
blema a través del sistema «mort el gos, s'ha acabat la 
rabia». No he parlat de calvari per excés retoric, ja que en el 
transcurs d'aquests disset anys no només va haver-hi la des
aparició de Fabia Puigserver -pero d'aixo en va tenir la cul
pa la sida- sinó també la crucifixió de J osep Montanyes, que 
va morir afeixugat pel fet que els més acarnissats dels seus 
botxins fossin precisament els seus companys de partit. 
Aquest cada.ver va saber tant de greu als victimaris que feren 
immediats proposits d'esmena ... que s'han anat esvaint a 
mesura que s'allunyava l'espectre que els devia torturar de 
nits. De manera que, a hores d'ara, continua pendent la 
solució a un projecte incomode, perque no es de cap admi
nistració en exclusiva, perque cap polític ni tecnic no pot 
penjar-se'n ell sol les medalles ni exhibir les seves capacitats 
de protecció als artistes complaents. 

La su posada solució actualment esta a l' espera que es 
concreti un altre dels bunyols de vent que periodicament 
s'inventen per sortir del pas, o sigui la concreció d'un fan
tasmagoric Ens dels Teatres Públics de Catalunya, anunciar 
fa vuit mesos i sobre el qual no hi ha a hores d'ara gaire més 
que un foli i mig poc presentable. És ben cert que fer encai
xar una institució llíure en una administració jerarquica i de 
model jacobí és difícil. Sobretot quan la diversitat i l'hete-
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rodoxia espanten i l' exercici del servei públic derivat dels 
processos electorals democratics es confon amb una dina.mi
ca perversa caracteritzada per cicles quadrienals dels quals 
mig any és de demagogia i promeses i tres i mig de despo
tisme il-lustrat i absoluta manca de participació, a part\r de 
!'axioma que en l'acte electoral s'ha rebut de la ciutadania 
un xec en blanc del qual només s'ha de respondre al final del 
període. O sigui quan torna a tocar que apareguin mascares 
i promeses. 

Lligat estretament a aquesta aventura del Lliure hi ha un 
altre procés paradigma.tic, el del projecte Ciutat del Teatre. 
Fruit d'una de les atzagaiades conegudes amb l'apel-latiu de 
«maragallades», en l'epoca municipal de l'actual Molt Ho
norable, aquest encarrega la seva formulació a un professio
nal teatral, Lluís Pasqual, pero va posar al seu costar per a 
facilitar el projecte el regidor de cultura, Ferran Mascarell. 
El qual ben aviar es va veure que no estava d'acord amb el 
comissionat ni, sobretot, que aquest no estigués sota la seva 
dependencia jerarquica. Després d'uns treballs d'elaboració 
que van ser molt criticats -i no faltaven pas raons per ser
ho- el document que va presentar Pasqual acaba essent 
assumit públicament i de manera «íntegra» per !'alcalde 
següent, el senyor J oan Clos, en vigílies electorals -allo que 
deiem de les mascares i les promeses- pero immediatament 
fou arxivat i no se n'ha executat ni una sola ratlla o previsió. 
Després d' algunes enutjoses preguntes periodístiques recur
rents s'acaba constituint un consorci entre Ajuntament i 
Diputació, s'hi posa al davant Montanyes i se li va impedir 
que fes absolutament res tot el temps que va dirigir-ho 
sobre el paper. Ara el consorci subsisteix i fins i tot té dues 
persones que hi treballen. Dels continguts futurs d' aquesta 
ciutat, més enlla del vefoatge físic de tres institucions que 
van cadascuna a la seva, no se' n sap gran cosa. Un edifici de 
la pla¡;;a major d' aquesta ciutat teatral ha estat enderrocat i 
algun dia diuen que es foradara un parquing i s'aixecara un 
nou edifici, la funció del qual va variant cada cop que se'n 
parla. Així ha acabar, ara com ara, un projecte que havia de 
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ser emblema.tic per a Barcelona, i que sobretot havia de 
compensar l'erratica i insatisfactoria política teatral munici
pal, amb tants episodis dignes de record que sobta que enca
ra ningú no n'hagi escrit el colobrot corresponent. 

Pero potser allo més irritant que s'ha produ1t en aqueste� 
tres decades ha estat la perversió sistematica dels conceptes 1 

les denominacions, el confusionisme escampar deliberada
ment per aconseguir que, finalment, ja res no vulgui dir allo 
que designa. Per exemple, el procés de convertir un concepte 
noble i positiu com el de «teatre públic» en una mena �e v�r
gonyosa i vergonyant denominació d'allo que calcina dir
ne «teatre oficial» o potser «teatre institucional» o fins i tot 
«teatre dels polítics». Un teatre ben legítim pero que no sem
pre respon als parametres del teatre entes com a servei públic, 
dirigir i protagonitzat pels professionals, sense servituds polí
tiques, amb una absoluta transparencia de gestió i absencia 
d'anim de lucre. Avui, el concepte autentic de «teatre 
públic», a més del teatre que n'ha intentar mantenir la ban
dera des del 197 6, esta representar sobretot per les sales alter
natives, per algunes realitats no barcelonines, mentre que les 
institucions teatrals directament gestionades per alguna de les 
administracions públiques són aixo, teatres oficials. 

En canvi, les sales alternatives, sense distinció ni mati
sos, hom les fa engruixir l'heteroclit i confús sector anome
nat genericament «teatre privar», tot i la claríssima vocació 
i practica de teatre públic de mol tes d' elles, per exemple la 
Sala Beckett, i la distancia abismal que les separa de les 
empreses de parets programadores, de les companyies priva
des amb un legítim afany de lucre, i sobretot de les grans 
empreses d'ambició monopolística i de trajectoria com a 
mínim curiosa. Un dels grans temes pendents d' investiga
ció de la historia dels darrers trenta anys és precisament el 
creixement d' alguna d' aquestes empreses. És ben curiós que 
alguns periodistes incisius, despietats en els seus interrog�
toris als responsables de teatres públics o oficials, no s'hagrn 
sentit atrets per aquest misteri contemporani. Per cert, un 
parentesi de rigorosa actualitat. Aquests dies ha acabar les 
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seves tasques la comissió parlamentaria que ha investigar 
l'afer del Carmel i, se suposava, el del famós 3%. Es veu que 
d'aixo darrer no se n'ha trobat cap rastre. Ja és ben curiós, 
perque jo mateix podria explicar algunes estranyíssimes cir
cumstancies quan l'Institut del Teatre va emprendre les 
obres de millora dels teatres al carrer de Sant Pere més Baix 

,

allo que va acabar essent anys després el Teatre Adria Gual i 
la renovada Cuina. És dar que no podria precisar l'import 
del percentatge que s'escolava darrere uns enderrocs inexis
tents, pero projectats i adjudicats, ni qui n'era el beneficia
ri, que sospito, perque el contractista no em va valer regalar 
aquestes dades precioses. I ja que ha sortit el tema de la 
corrupció o, si ho preferiu, del financ;ament no gaire regular 
dels partits polítics, ¿que hi deu haver de cert dels persis
tents rumors que el tracte més que favorable que ha rebut 
alguna empresa teatral fins a esdevenir el gegant del sector 
es deu a les tarifes ridícules, simboliques o directament 
inexistents que aplicava a algun/s partit/s en epoca de cam
panyes electorals? Lloguer de focus, equips de so, empostis
sats, cadires, tecnics, en fi, l' organització d' actes de captació 
del vot. Segur que són difamacions, és dar. Segur que quan 
les administracions han donat un suport, obert o amb meca
nismes més dissimulats, a aquesta empresa ha estat per 
enrobustir la producció artística i, en conseqüencia, les pos
sibilitats de feina del sector, les condicions de treball dels 
professionals, la creació cultural en definitiva. I com que la 
gestió d' aquests grans empresaris ha estat més que eficac; per 
aixo han esdevingut un colós que, després de produir legí
tims i abundosos beneficis, fins es pot permetre el luxe de 
crear una fundació en un teatre historie emblema.tic i, per 
tant, pretendre pertanyer al mític club del teatre públic, 
amb vocació de servei i sense cap afany de lucre, només per 
donar oportunitats a artistes de gran valua. 

Perque en el fons, i ara sí que anem arribant no només al 
final de la ponencia sinó també a trabar el desllorigador, en 
el fons de tot hi ha un problema de diners, de peles, de pas
ta. No som catalans? Dones com podria ser altrament? I és 
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ben cert que aquest és un dels factors que ha determinat 
moltes coses en el teatre catala de la transició ern;a. És nor
mal que les persones del carrer s'esgarrifin quan senten cer
tes xifres. Ja no ho és tant que alguns polítics fingeixin, ben 
malament, que s'escandalitzen. Allo que els hauria d'escan
dalitzar, i algun d' ells ho ha reconegut alguna vegada, és la 
migradesa, la ridiculesa fins i tot dels recursos economics 
que s'han aplicar per part de les administracions, i molt 
especialment la del país o regió, a tractar de recuperar, dotar 
i expandir l'activitat cultural i artística en general i l'esceni
ca en especial durant aquestes trenta anys. 

Quan la nova administració regional després del canvi de 
regim ha anunciar que en els quatre anys de legislatura es 
proposava duplicar els recursos destinats a la cultura ja tenim 
un indici de la miseria i companyia que el nacionalisme de 
dretes rampant hi ha destinat durant quasi un quart de segle. 
I aixo omplint-se la boca quan calia d'alirets per als que 
havien guardat els mots en epoques difícils i havien con
tribu"it essencialment a mantenir la «identitat nacional». 
Dones bé, aixo ha estat recompensat amb alguna medalleta, 
pero no pas amb l' esforc; «nacional» que calia per tractar de 
compensar els efectes funestos de segles d'abandó i decades 
d'intent de genocidi cultural. En aquest aspecte, com en 
tants d'altres, !'estafa de la retorica pujolista ha estat absolu
ta, immensa. Pero val a dir que des de les altres administra
cions no hi ha hagut tampoc cap aposta destacable. Si des
comptem les accions justificades pels grans tinglados que 
han esdevingut la dina.mica del nostre creixement nacional i 
ciutada, s'ha fet ben poc, i amb retard. ¿Cal recordar, per 
posar l' exemple més sagnant, que per als fastos olímpics no 
va estar enllestit cap ni un, pero ni un!, dels equipaments 
culturals previstos que, en el millor dels casos, es van posar 
en marxa anys després? I no vull aprofitar l'ocasió per mos
trar-me cruel amb el més sublim i recent dels bunyols de 
vent parits per la facúndia dels nostres polítics, el Forum 
U ni versal -UNIVERSAL, senyores i senyors- de les Cultures i 
el seu brillantíssim balan<; en infraestructures culturals: zero. 
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És ben cert que pot semblar que és molt facil donar la 
culpa de tots als polítics, els electes i els de confianc;a, i trac
tar així de defugir les responsabilitats que en aquesta trajec
toria tenim la gent de teatre. Jo dormo relativament tranquil 
al respecte perque, bé o malament, encertat o profundaJ¡I1ent 
equivocar, he maldat per fer que avancés un concepte teatral 
de servei i una practica coherent i no només no m'hi he fet ríe 
sinó que m'hi he guanyat tan poques simpaties que, ara 
mateix, tinc una pinta de prejubilat fon;ós que jo mateix me 
n'espanto quan em miro al mirall cada matí. No sóc pas l'ú
nic ni cap heroi en especial, hi ha altra gent que encara ho 
passa pitjor. Pero sí, la gent de teatre hi hem tingut moltes 
responsabilitats, i algun dia haurem d' entonar el mea culpa 
corresponent. Pero potser que comencin els que han estat ft!és 
responsables, i no pas amb cap acte públic de contricció sinó 
amb un canvi de rumb que compti amb la participació de les 
bases o anant-se'n a caseta. 

Es fets són tossuts i les hemeroteques farcides de dades, 
paraules, mentides, bunyols, promeses i realitats. I amb l'a
fany provocador i polemic que m' escau quan em toquen mas
sa seguit allo que no sona m'ha semblat que aquesta aporta
ció visceral, i potser parcialment injusta, era la millor manera 
de contribuir a aquest simposi. Sobretot pensant en la gent 
jove que es vol dedicar a investigar que ha estat, que és aquest 
món del teatre, de l' espectacle, de la cultura. Si he aconseguit 
desvetllar l'interés per resseguir, documentar, analitzar i 
explicar més fredament i objetiva algun dels fets que he 
apuntar, fins i tot per contradir-me, si és fet des de l'honeste
dat, em donaré per satisfet. I, per cert, potser que els que 
tenim materials, experiencies i memoria de tot aixo que ha 
passat valdría la pena que ho comencem a articular per escrit 
o com sigui, que tots ja anem tenint una edat. Fem-ho abans
que els cucs o les flames incineradores no ens dissolguin en la
companyia eteria de tants amics i adversaris com ja ens han
abandonat. Per a ells el meu record i el meu agraYment, que
faig extensible a tots vosaltres per la vostra paciencia.
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El lloc del teatre: Barcelona fi de segle 

Antoni Ramon Graells 
Universitat Politecnica de Catalunya 

Situar els teatres dins l'espai urba, tot cercant els vincles de 
la seva ubicació amb projectes de transformació urbanística, 
i estudiar el paper de !'arquitectura com a transmissora 
d'idees són dos dels objectius d'aquest escrit. El treball, 
malgrat que es concreta en l' espai de Barcelona i es concen
tra en l'analisi d'algunes operacions exemplars, s'inicia 
fixant-se en l'any 1966, una mica abans de !'estricta franja 
temporal d'aquest simposi, al nord d'ltalia, fora dones del 
territori catala. I aixo perque aleshores i alla es produí una 
reflexió certament significativa per l' estudi que es presenta. 

Fou aquell any quan Aldo Rossi, arquitecte nascut a 
Mila l'any 1931, publica L'Architettura della citta. 1 En el lli
bre, que ringué una rapida difusió a Catalunya i a Espanya, 
Rossi defensava una arquitectura autonoma, que tenia un 
valor per si mateixa. Pero a la v'egada entenia l' obra arqui
tectonica com un aspecte més d'una realitat complexa, una 
dada material, un factum huma. que conformava el món 
segons una concepció estetica. Aquesta valoració de les qua
litats formals i materials de !'arquitectura, s'acompanyava, 
en la teoría de Rossi, d'una consideració de la memoria com 
a tret definitori de la humanitat. Una optica que permetia 
destacar tant el monument: singular, testimoni d'una civi
lització; com el tipus arquitectonic: corrent, destil-lació del 
pas del temps, síntesi de tradició i innovació. Rossi elabora-

l. RossI, Aldo (1971). La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Edi

torial Gustavo Gilí. 
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va un utillatge mental que li era especialment operatiu a 
l'hora d'enfrontar-se amb el projecte. Per exemple el del 
Teatro del Mondo per la Biennal de Venecia de l'any 1979; 
una construcció efímera que establia analogies tant amb els 
teatres flotants com amb !'arquitectura de la ciutat. 

Precisament una part de la fortuna de la teoria de Rossi 
venia de la seva capacitar d'entendre !'arquitectura dins la 
ciutat; d'una ciutat que es constru:ia en el temps. En l'ideari 
de Rossi els edificis possei"en -o havien de posseir- una qua
litat urbana, bé fossin monuments grandiloqüents, bé tipus 
de factura anonima. 

Aquell mateix any, Guido Canella publica Il sistema tea
trale a Milano,2 com a resultar del curs d'Elements de com
posició a la Facolta di Architettura del Politecnico di Mila
no, on Canella -com Rossi- era professor. Després d'un 
assaig breu entorn de la historia de !'arquitectura teatral, el 
llibre situa el teatre dins l' estructura i el desenvolupament 
urba de Mila. Inventa els teatres, els ubica en el planol, cer
ca descobrir les logiques de la seva aparició i desaparició. 

Actualitzant el metode de Canella farero quelcom de simi
lar a Barcelona, tot partint de la hipotesi, no generalitzable, 
que el mapa deis teatres d'una ciutat no solament reflecteix 
la historia del teatre, sinó també la urbana. La geografia tea
tral pot ser interpretada com el resultar d'una relació amb la 
ciutat, a vegades harmoniosa, d'altres difícil, tensa. Un vin
cle que en el cas de la ciutat comtal vindria caracteritzat per 
un tret: reiteradament els teatres se situen en els marges de 
la ciutat, pero sembla que ensumin el sentit del desenvolu
pament urba. 

Així, la primera Casa de Comedies se situa a les Rambles 
quan les muralles convertien aquell lloc en la frontera entre 
la ciutat i el seu raval. La ubicació de la sala havia estat for
tuYta, en uns horts donats a !'Hospital de la Santa Creu, que 
des del 15 79 tenia el reial privilegi de gestionar les funcions 

2. CANELLA, Guido (1966). Il sistema teatrale a Milano. Bari: Dedalo.
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teatrals de les company ies de comics i líriques que arribaven 
a Barcelona. Pero aquell límit va esdevenir centre, i segura
ment l'activitat teatral, al formar part de la vida pública 
burgesa, hi va contribuir. 

El mateix que succeí en el Passeig de Gracia, via privil�
giada dins la qual en el pla de Barcelona unia la ciutat amb 
les viles de la primera corona periferica. A la segona meitat 
del segle XIX, en aquell passeig hi havia «més teatres que 
gent per anar-hi», si fem cas de les paraules de Pitarra. Pot
ser no sigui pas exagerar dir que aquell espai esdevingué una 
heterotopia.3 Jardins, camps elísis, teatres d'estiu i de pedra, 
eren llocs d'esbarjo, de fugida o d'encontre. Un ambit apte 
per a la construcció d'una comunitat, com la deis cors d' en 
Clavé. Un lloc de trobada interclassista, abans de la confor
mació de la consciencia de classe. Amb l'Eixample la hete
rotopia es transmuta en el «quadrat d' or». 

I el teatre es refugia al Paral-lel. Altra vegada un espai 
fronterer, on la ciutat encara no havia arribar. Altra vegada, 
també, un espai de cohesió d'una ciutat que a la vegada que 
annexionava els municipis del pla de Barcelona perdia part de 
la seva continuYtat, ja que l'Eixample no deixava de ser sinó 
un buit en bona part de la seva extensió. No és pas estrany que 
Alejandro Lerroux, espavilat com era, endevinés que al Pa
ral-lel les seves arengues populistes trobarien el seu públic. 

Al llarg de la segona meitat del segle XIX i a comern;;a
ments del segle xx el teatre també es va instal-lar a les viles 
del pla de Barcelona. Alla, en la vila i en les seus de les enti
tats, tant les obreres com les catoliques, el teatre tenia un 
lloc important. El teixit associatiu i amb ell els teatres, es 
difonien per l' espai urba. Davant de l' estructura més lineal 

3. El terme, que simplificant podríem definir com una utopia
construi"da, és encunyat per Michel Foucault en el prefaci de Les parau
les i les coses editat l'any 1966. El tema que apuntava el desenvolupa en 
una conferencia al Centre d'études architecturales de París, amb el títol 
«Espaces autres. Utopies et hétérotopies». Una bona part es publica en 
castella a Carrer de la ciutat. Revista de arquitectura, núm. 1 (gener de 
1978), pag. 5-9. 
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que les Rambles, el Passeig de Gracia i el Paral-lel donaven 
al sistema teatral barceloní, en aquest cas el model formal 
era el de la disseminació més o menys uniforme dels teatres 
a !'interior d'un espai relativament ben definit. 

Per que comenc;ar amb aquest relat historie? No és pas, 
cree, per una mentalitat historicista -tot i que com deia el 
meu pare «no hi ha cap geperut que es vegi el gep»-sinó 
per la convicció que passat el temps de gloria i esplendor, en 
cadascun d'aquests indrets de la ciutat han quedat rastres 
del pas del teatre. Una especie de posit, una memoria més o 
menys afeblida. Més present encara a les Rambles. Consu
mida, irrecuperable, al Passeig de Gracia. I cada cop més 
debil al Paral-lel. No hauríem de dir quelcom de la perdua
assassinat del Teatre Arnau? 

A finals del segle xx la institucionalització cultural arriba al 
teatre. Un procés que després d'un període inicial d'aprofi
tament d'edificis existents sense gairebé intervenir-hi, es 
proposa construir emblemes. A més de parlar de l'eloqüen
cia de les arquitectures, es tractara de valorar en quin grau la 
construcció de l'edifici teatral participa, potser per primera 
vegada a Barcelona, de la reforma de la ciutat. Amb quines 
intencions, explícites o no, i amb quins resultats. Les opera
cions a estudiar seran tres: El Gran Teatre del Liceu, El Tea
tre Nacional de Catalunya (TNC) i el conjunt de l'anome
nada Ciutat del Teatre. 

No hi ha d'haver dubtes a l'hora d' afirmar que el projecte de 
reconstrucció, reforma i ampliació del Gran Teatre del Liceu 
-redefinit després de l'incendi, pero en marxa abans-s'inse
reix en els de renovació del Nucli Antic, ocupant el punt de
sortida del rosari de places, carrers, i vells i nous equipa
ments de l'itinerari «Del Liceu al Seminari»,4 i ajudant el

4. Sobre aquest projecte vegeu AJUNTAMENT DE BARCELONA
(1983). Plans i projectes pera Barcelona. 1981-1982. Barcelona: Ajunta
ment de Barcelona. 
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desenvolupament estrategic del Pla Especial de Reforma 
Interior del Raval. 

Des del pla Cerda fins als anys setanta el planejament 
urbanístic municipal havia vist el Nucli Antic com una a.rea 
obsoleta, a quarterar anib unes amplies avingudes. L'objec, 
tiu explicitat era sanejar, permeabilitzar, modernitzar, i 
l'objectiu implícit, generar unes rendes diferencials del sol 
i unes operacions financeres gens menyspreables per a l' es
cala economica local. En els anys vuitanta, les noves condi
cions polítiques es donaven en paral-lel amb l'ascens d'un 
nou gust que valorava les qualitats dels teixits histories i, 
per tant, considerava «lleig» destruir-los excessivament;5 

no obstant aixo, els objectius del planejament no havien pas 
variat gaire. 

El projecte del Liceu es planteja en aquest context. L'in
cendi del 31 de gener de 1994 va crear un marc condicional 
nou a uns estudis que ja estaven en marxa des de 1988. Les 
flames van reforc;ar el caracter institucional del projecte, 
convertint-lo en una empresa nacional. «El farem igual i de 
pressa», va venir a dir el Molt Honorable president de la 
Generalitat quan les cendres encara fumejaven. 

El programa artisticoideologic �el Liceu tenia punts en 
comú amb el de l'Ópera La Bastille al París de Miterrand 
i de Jack Lang. Alla, l'any 1981 es publicava el discutible, 
pero molt extens, ben documentat i justificar treball de la 
Mission Opera Bastille. 6 L' argumentació d' aquell informe 
encadenava d'una manera indissoluble la democratització 
de l'opera amb l'alternanc;a d'espectacles, i aquesta amb la 
tecnificació. El raonament condufa, entre d' al tres coses, a l' in
crement desmesuradíssim de les superfícies i volums del 
conjunt arquitectonic i fonamentalment de la caixa escenica. 
Tenir muntades simultaniament un parell o tres d'operes per 

5. En aquest resorgiment dels nuclis antics, la cultura italiana, i en
concret Aldo Rossi, va tenir un paper important. 

6. Vegeu CHARLET, Gerard (1989). L'Opéra de la Bastille. Genese et
réalisation. París: Electa. 
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tal de poder alternar les seves representacions demanava te
nir una reserva d' espai considerable. A La Bastille fins a onze 
escenes -si no m'he descomptat- que configuren una especie 
de cub de Rubick. Al Liceu, malgrat es recluís extremada
ment !'escala de la intervenció -no era pas gaire difícil, dona
da la megagrandeur francesa- les dimensions físiques i econo
miques de l' empresa no deixaven de ser discutibles, i amb el 
temps ja ens han anat acostumant a empreses d'aquest tipus. 
Pero l' objectiu era tenir l' equipament necessari per tal de ser 
una ciutat moderna. Per aquells anys Londres havia endegat 
la remodelació del Covent Garden i calia seguir les seves pas
ses, i a més guanyar a la Scala de Mila, que estava rumiant que 
fer, al ritme lent de les administracions italianes. 

A Barcelona es tractava de restaurar, reformar i moder
ni tzar simultaniament. 

Refer sense valer reproduir literalment el passat. La sala 
del nou Liceu aparenta ser l'antiga i en realitat té bastants 
elements diferents. Alguns, més visibles, han portat a re
cluir substancialment el nombre de llotges o a canviar el sas
tre, la Iluminaria i les pintures. Altres, més subtils, a alterar 
el pendent per millorar-ne la visió. 

Completar un programa funcional inacabat. Cal no obli
dar l' estretor del Gran Teatre del Liceu, que producte de la 
burgesia barcelonina relativament limitada en els seus recur
sos, de gran, solament en tenia el nom. Ampliar vestíbuls, sa
lons de descans i escales, pero sobretot sales d'assaig. Ampliar 
espais d'oficines i !'imprescindible merchandising. 

Modernitzar la tecnología de l'escena, i també els mit
jans audiovisuals d' enregistrament de les representacions. 

Acceptar els límits de la caixa escenica a la italiana com 
a marc condicional de les posades en escena, i entendre que 
els problemes de fer opera no tenen perque venir donats per 
la granda.ria es feia difícil de ser acceptat pels gestors cultu
rals de les institucions, i continua essent-ho. 

Regenerar, requalificar eren objectius municipals dels 
plans del Nucli Antic. Pero quin acaba essent el paper del 
Liceu en aquest procés? 
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En el seu temps va ser una de les primeres operacions 
emblema.tiques. Com el Centre de Cultura Contemporania 
o el MACBA. Actuacions més publicitades que no pas la
ubicació de facultats universitaries, que segurament varen
ser més eficaces a l'hora de regenerar el teixit social del barrí.
Des d'un punt de vista ideologic, obres com la del Liceu per
metien anar fent creYble a la població la naturalitat d'un
procés de modernització que necessita intervenir en !'arqui
tectura existent per posar al dia activitats que es consideren
arrelades a una tradició. Segurament el paper del Liceu en la
reforma del Nucli Antic ha estat més aquest que no pas el
d'atraure un públic; tot i que aixo, sens dubte, també s'ha
produi"t. No és pas massa agosarat afirmar que les estatues
vivents instal-lades al llarg de les Rambles són un reclam
més poderós per als ulls dels vianants, tant per al turista
com per al barceloní, que no pas el Liceu.

De les Rambles a les Glories. L'operació del Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC) té més d'un vincle amb la del Liceu. 
Sabíeu que es va estudiar la possibilitat de portar el Liceu a 
l'edifici del TNC, i que va anar de p;ls que no es fes?; dones 
així m'ho varen explicar -pero ja deveu coneixer el refrany: 
«Si vols mentir <ligues el que sents dir. » 

Més interes que aquests intringulis té el programa artis
ticoideologic que Josep Maria Flotats escrivia a Un projecte 
per al Teatre Nacional, un llibre publicat el 1989 per les edi
cions de la Revista de Catalunya. Amb prefacis de J ordi 
Pujol i Pasqual Maragall i introdui

º

t per Max Cahner el pro
jecte en marxa assolia conciliar, almenys en les aparences, 
espais polítics que per aquell temps es mostraven enfron
tats. Tant el Teatre Nacional, com el Liceu, es revestien amb 
la fon;a d'un inusual consens institucional, sols assolit en les 
grans ocas10ns. 

«Una ciutat i un país que no tenen gran teatre produi"t 
localment i en la propia llengua estan mancats d'una escala 
quasi tan important com la mateixa escala regular» afirmava 
Pasqual Maragall, aleshores alcalde. Les paraules introdui"en 
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una certa confusió, tal vegada volguda. A quin gran teatre es 
refería Maragall? A una gran literatura o a una gran arqui
tectura. 

«Aixo matara allo. » La frase, posada en boca de l' arxidia
ca Claude Frollo per Victor Hugo el 1831 aNostra Senyora de 
París, enfrontava l'una-l'arquitectura- amb l'altra-la lite
ratura. Amb matisos, tot s'ha de dir, ja que no al-ludia tant 
a la literatura en si mateixa, com al llibre impres: assassí de 
l'edifici. Tal vegada aixo va succeir en algun moment de la 
historia de la civilització occidental, pero a Catalunya, a 
finals del segle xx, l'edifici es va revenjar. 

En el somni de Josep Maria Flotats, el Teatre, el Nacio
nal, no s'insereix dins un procés de reforma, renovació, mo
dernització ja en marxa, a la manera com l'Ópera de París de 
Charles Garnier havia fet en el París del Segon Imperi del 
baró Haussmann, sinó que a Catalunya és la ciutat la que 
s'altera per la voluntat del Teatre. El Nacional no sols havia 
de «significar el naixement d'un veritable barri de Barcelo
na», sinó que havia d' esdevenir el focus radiant, la corona de 
la ciutat. 

Fins i tot sembla que Flotats faci broma quan senyalitza 
els recorreguts per arribar-hi. L'accés dels vianants partiría 
de la plac;a de Cacalunya i de la Rambla amb unes fites en 
forma de periactes grecs. La ruta en autobús seria la de «la 
comedia», la del metro la de «la tragedia» i «la dansa» do
naría nom a l' espai dels aparcaments. 

La relació amb la Sagrada Família és especialment acla
ridora. El Teatre esdevé el Temple. No explícitament tem
ple expiatori, redemptor, sinó «servei públic», educador del 
ciutada, si hem de fer cas de les paraules de Flotats. El teatre 
reuneix, aplega, relliga la comunitat, i per tant, esdevé, sig
nificativament, temple. 

Antoni Gaudí en la manera de considerar el monument 
en relació a la ciutat, pero Jean Vilar en la fraseología i en la 
tipografía. El TNC al-ludia, o més ben dit dit plagiava el 
Théatre National Populaire (TNP). O potser al-ludia Richard 
Wagner, ja que la sala és, certament, la del Festpielhaus de 
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Bayreuth; un amfiteatre on aparentment l'espectador indivi
dual es dilueix conformant el públic, és a dir, el poble. Certa
ment la sala mare de l'opera wagneriana ofereix un model 
facilment comprensible. Pero ja se sap, el món de les imatrges 
no és sinó un univers d'aparences. Pura ideología. 

El resultat urba és decebedor, tot i ser coherent amb l' es
trategia urbanística, o pocser millar la tactica, que orienta el 
planejament urba de Barcelona durant un determinat perío
de. A manca de proposta global per la ciutat, les arees de nova 
centralitat plantejaven la intervenció puntual en zones, toe 
confiant especialment en l'activitat comercial i les oficines.7 

Al marge de qüestions estrictament estilístiques, for
mals, un enyora a les Glories un projecte urba de conjunt, 
un master plan, com el del Lincoln Centre a Nova York. Alla, 
el conjunt format per la Metropolitan Opera House, la New 
York Philarmonic i el New York State Theater genera una 
plac;a que actua de vestíbul urba que acull el públic de les 
diverses sales. A Barcelona, pel contrari, l'Auditori i el TNC 
més aviar sembla que es donin cops de colze. 

L'Auditori és contenidor ins1gnificant en el seu llen
guatge arquitectonic, i no pel que fa a les dimensions. El 
TNC és un monument amb excés de significació. Ambdós 
estan preocupats per delimitar el seu territori. Al Nacional 
fins i tot es planta una tanca verda al límit de la parcel-la 
com si es tractés d'un xalet en una urbanització. Cap espai 
comú es tanca, a no ser el de l'aparcament subterrani.8 És 
veritat que les arquitectures de Rafael Moneo i de Ricard 
Bofill aparentment no cenen massa en comú, pero aixo no 
hauria de ser cap justificació per la pobresa urbana de l'en
torn. Tan sols faltava la torre de les aigües. «Eramos po
cos ... ». O potser el problema és que no he entes que allo que 

7. AJUNTAMENT DE BARCELONA (1987). New downtowns in Barce
lona. Arees de nova centralitat. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 

8. La idea l'he presa de Joan Castells en una conversa a l'lnstitut del
Teatre durant les jornades del Simposi. 
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es pretenia amb aquest conjunt d'obres a l'entorn de les 
Glories era arrelar-se amb el genius loci: els Encants. 

Dins d' aquesta repassada pel lloc del teatre a la Barcelona de 
finals del segle xx s'ha de parlar del recinte on ens trobem: 
La Ciutat del Teatre. Dinamitzar l'area urbana dels voltants 
de la Ciutat del Teatre és un dels objectius basics del primer 
avene;; del projecte que Lluís Pasqual presenta l'any 1997. 
«Aquest barri popular s'ha mantingut, per ara, forc;;a al mar
ge de la renovació social i d' activitat economica que ha 
caracteritzat d'altres zones de Barcelona. Les actuacions que, 
arran de la implantació de la Ciutat del Teatre, s'hi puguin 
fer han de contribuir a revitalitzar-lo.»9 La intenció sembla 
bona, malgrat que no se sap si el millor que li pot passar a 
un barri és que no es fixin massa en ell -com el que deien 
que passava a «la mili», tot i que us haig de confessar que no 
la vaig fer per «inútil total». 

El terme ja l'havia emprat Giorgio Strehler per definir el 
projecte del Piccolo Teatro d'Arte di Milano, en una empre
sa més publicitada que no pas concretada.10 A finals dels 
anys vuitanta, la realitat del Piccolo donava una certa ver
semblanc;;a a la idea. En aquell moment la companyia man
tenía la sala historica de Via Rovello, utilitzava el Teatro 
Lírico, renovava l'antic Fossati convertint-lo en Teatro Stu
dio i escala, i estava endegant, a empentes i rodolons, les 
obres de la nova seu. La proposta espacial de Strehler més 
que no pas crear un recinte tractava de difondre l' espai tea
tral del Piccolo-grande Teatro per un sector sense delimitar 
de la ciutat central de Mila. Malgrat que utilitzi el terme 
encunyat a Italia no és aquest el model del projecte de Bar-

9. PASQUAL, Lluís (1997). Un projecte de ciutat del teatre. Barcelona:
Pag. 3. 

10. Vegeu STREHLER, Giorgio (1987). Yo, Strehler. Conversaciones
con Ugo Ronfani. Barcelona: Ultramar editores. Traducció al castella de 
la versió original italiana de 1986 prologada precisament per Lluís Pas
qual. 
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celona, que malgrat la voluntat dinamitzadora no crea sinó 
un recinte prou ben delimitar. 

«Aquest nou espai a Barcelona necessita una mirada de 
conjunt que li doni un sentit general. L'opció de partida 
d'aquest projecte és la creació d'un conjunt o complex 1es
tructurat comú enfront de l'altra opció possible: la de man
tenir ai1lats els seus elements.»11 

Més que reestructurar l' entorn, un objectiu que es delega 
obviament a l'Ajuntament, el que pretén el projecte Ciutat 
del Teatre és estructurar un conjunt organic amb un cert grau 
d'unificació. Dues funcions basiques constituirien aquest 
nou ens: la formació quedava en mans de l'lnstitut del Tea
tre, i la producció i exhibició, en mans del Mercat de les Flors 
i del Teatre Lliure. «Tots dos elements tenen unes lleis pro
pies i, al mateix temps, cadascun es nodreix de l'altre.»

Segons Lluís Pasqual, els espais, els recursos humans i econo-, 
mies de la Ciutat del Teatre haurien d'estar concebuts d'una 
manera transversal donant-se suport els uns .J,ls altres. « Una 
serie d' equi paments que la societat posa a disposició dels cre
adors i del ciutada. » Aixo havia de ser la Ciutat del Teatre, 
pero el projecte es va aturar. Tal vegada els organismes d' a
quell cos acabaven d' arribar al lloc i volien fer-se'l seu tot 
sols. Potser ... «entre todas la mataron y ella sola se murió». 

El sentit urba de les arquitectures de la Ciutat del Teatre 
és hereu de l'Exposició Internacional de 1929. Un certamen 
que en el cas del recinte del Palau de !'Agricultura no havia 
resolt, ans al contrari, la trabada amb el teixit de carrers de 
la ciutat. Un i altre es donaven l'esquena, en una situació 
encara present quan es convoca el concurs de la nova seu de 
l'lnstitut del Teatre, ja que tampoc l'episodi olímpic, mal
grat la quantitat de la inversió feta i l' activitat generada pels 
edificis constru:its, havia incidit en la reconfiguració de la 
trabada física de la ciutat amb la muntanya pel vessant del 
Paral,lel. 

11. PASQUAL, Lluís (1998). Projecte Ciutat del Teatre. Document tecnic de
discussió per a ús intern. Barcelona: [Projecte Ciutat del Teatre]. Pag. 13. 
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«Roda el Món i torna al Born», la disposició de l'Insti
tut del Teatre defineix un espai obert semblant al del con
junt del Palau de !'Agricultura de l'Exposició del 1929 i 
cerca treure profit de la posició del desaparegut bloc d'habi
tatges per situar-se en un pla una mica endarrerit en relació 
a la plac;a Margarida Xirgu, com si es volgués que la plac;a de 
l'Institut assolís una entitat propia. 

En comú amb les operacions tractades fins ara, també es 
pot apreciar la voluntat comunicativa d'algunes de les ar
quitectures del conjunt, encara que satisfeta amb llenguat
ges diferents a la dels exemples anteriors. Emprant-ne un de 
modern amb aparenc;a tecnologica, la fac;ana, diguem-ne 
principal, de l'Institut del Teatre ofereix una imatge espec
tacular. L'atre, tenuement cobert amb unes lames, és !'em
blema que dóna imatge a la institució. Poderós, ens afecta i 
ens enfronta a l'edifici com a espectadors. Tant per les di
mensions, com per l'insolit de l'espai que crea, aquest punt 
es carrega d'al•lusions diverses. D'una banda, els autors del 
projecte volien que recordés el frons scaenae d' alguns teatres 
romans. D'una altra, les lames recorden la pinta d'un esce
nari i la biga en gelosia que les suporta, un pont de llum; en 
una referencia al teatre a la italiana que es reforc;a gracies a 
les dues columnes que sostenen la biga formant una espe
cie de boca d'escena. De fet, aquest element no és tan sols 
una meta.fara teatral, ja que podria arribar a ser emprar 
com una autentica maquina escenica que convertís la plac;a
atri, mig coberta i mig oberta, en un teatre. I finalment, 
parser, la fac;ana de l'lnstitut també pot ser vista com un im
mens aparador. 

De cara al Poble-Sec, !'arquitectura mostra uns certs pro
blemes d' escala, certament difícils de solucionar donada la 
magnitud del programa funcional per encabir en la parcel
la disponible. L' alc;ada de l' edifici crea més aviar un fans que 
no afavoreix la continu:itat dels teixits del Poble-Sec amb la 
muntanya. Tal com és avui dia, tampoc !'entrada per la ram
pa és adequada per establir una connexió cornada entre el 
barri i la plac;a. 
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Sense dedicar massa espai a l' analisi dels teatres de la 
Ciutat del Teatre, ja que el seu emplac;ament fa que tinguin 
un paper poc transcendent en relació amb la ciutat, tal vega
da calgui destacar-ne algunes característiques que els posen 
en sintonía amb el que s'ha afirmat sobre d'altres project1es i 
que defineixen unes certes maneres comunes. 

Així, !'exterior del nou L liure confia a l'arquitectura del 
Palau de !'Agricultura la capacitat significativa. El projec
te de l'Exposició Universal de 1929, que es va comenc;ar a 
construir l'any 1927, era obra dels arquitectes Josep Maria 
Ribas i Manuel Mayal. Era monumental en les dimensions, 
rotunda en la volumetria i nua pel tractament de la superfí
cie dels murs, la seva arquitectura era, a la vegada, eclectica 
en els detalls, inspirats a mitges entre !'arquitectura de Bru
nelleschi i el barroc andalús, i noucentista en la tria i l'ús de 
materials, com la terracota aplacada sobre murs estucats a 1� 
manera de la cartoixa de Pavia. El Palau estava ple d'aspec
tes contradictoris. En aquest lé"s maneres de compasar pro
pies de l'École des Beaux-Arts, tendents a la jerarquia, la 
simetria i l'ordre, es flexibilitzaven en un edifici irregular, 
encara que cerqués dissimular-ho. 

El Lliure accepta aquest exterior, pero el retoca, i buida 
!'interior per fer el seu teatre. Tampoc hi entrarem del tot, 
pero en aquest, altra vegada s'hi pot descobrir la voluntat 
d'unir modernitat i tradició: modernitat en la tecnica, que 
fa transformable l'espai escenic de la sala, i cita historica, en 
aquest cas al Teatre Farnesio de Parma, en la pell -la masca
ra- de l' interior. Menys carregat de significació és el Mer
car de les Flors, en el fans l'origen d'aquesta historia. No 
deixa de ser curiós el paper de l' atzar com a desencadenant 
de la situació actual.Ja que pot semblar que fas l'atzar allo 
que va concluir, l'any 1983, aJean-Guy Lecat, l'explorador 
del Centre lnternational de Créations Théatrales -la com
panyia de Peter Brook- als Tallers Municipals de Montju:ic 
quan cercava el lloc escenic on representar la Tragédie de Car
men a Barcelona. Pero en aquest cas l'atzar havia estar propi
ciar per un treballador de l'Ajuntament de Barcelona, Biel 
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Moll, el qual, coneixedor de l' obra de Brook, va sospitar que 
aquella nau plena dels més variats objectes, des de cadires i 
empostissats fins a carrosses de la rua de Carnaval, oferia un 
bon recer al treball del grup. Els tallers tenien una historia 
que es podia llegir en els seus murs. La seva arquitectura res
sonaria amb l' espectacle, en seria un bon suport, ajudaria a 
crear l'atmosfera especial que el fet teatral necessitava. A 
més a més, la situació en els marges del centre, en la perife
ria dels llocs habituals del teatre, tal vegada faria viure la 
representació com un esdeveniment; tal com va succeir. A 
Montju'ic, prop del Paral-lel, el teatre renaixia en una de les 
naus de l' antic Palau de l' Agricultura. 

La ciutat va posar els ulls en aquell lloc. I finalment el va 
institucionalitzar, tal com hem vist. 

Amb uns projectes convertits en realitat i situant-nos al 
nivell de l'analisi urbana i de la crítica ideologica a !'arqui
tectura, s'han plantejat els vincles, i alhora, els límits d'unes 
obres amb la planificació urbanística. Pero el teatre a Barce
lona és molt més que unes operacions institucionals. Obli
dant en aquesta ponencia que la propia ciutat pot ser un 
espai escenic, fixem-nos que en una escala més menuda de 
l' estudiada, el teatre busca espais on poder representar. I 
també, com a finals del segle XIX i comen�aments del segle 
xx traba aquests espais en barris: a Gracia, Sants, Harta, 
Poble Nou ... En aquests espais es refugia el teatre indepen
dent en la transició política, pero avui encara és més difícil 
que hi trobi abric. Tot allo que no és productiu economica
ment, o que pot ser-ho més és precari, esta amena�at. El tan
cament de locals, com el Malic i l' Artenbrut, per exemple, 
ho demostren. 

Ja que s'ha parlat de la polis, en aquesta ponencia se li 
podria suposar una certa intenció política -la relació etimo
logica de polis i política esta tan grapejada que em feia ver
gonya utilitzar-la, pero no m'he pogut reprimir. Plantegem, 
dones, la necessitat d'una línia d'intervenció de les institu
cions públiques, que no vol dir un intervencionisme. Cal-
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dria una política que deixés de banda opcions concentrado
res per establir-ne altres de redistributives; financeres, pero 
també espacials, urbanes. Es necessitaria una política que 
potenciés l'existent i n'evités la desaparició, que tingués 
com a criteri conservar la memoria; i no pas per nostalgia, 
sinó per la convicció que la vida urbana s'empobriria si per
déssim els rastres d'un sistema teatral que s'ha anat creant al 
llarg del temps i que és el correlat de la historia de la ciutat 
i de la seva gent. 
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Teatre Nacional de Catalunya. 

Gran Teatre del Liceu: planta i fa�ana. 
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La Ciutat del Teatre: el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors i l'Insticut del Teatre. 
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Institut del Teatre: fa�ana principal. 

Institut del Teatre: fa�ana del Poble-Sec. 
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Idea/es de cultura i arts esceniques 

Patricia Trapero Llobera 
Universitat de les Illes Balears 

Si consultam l' epígraf corresponent al terme cultura als dic
cionaris d'ús hi trobam habitualment les següents accep
cions: l. Conjunt de coneixements intel-lectuals i artístics no 
especialitzats, adquirits per una persona mitjan\ant l'estudi, 
les lectures, els viatges, etc. 2. Conjunt de coneixements, for
mes de vida i valors que caracteritzen un col-lectiu huma. 3. 
Coneixements adquirits que enriqueixen l'esperit i afirren 
el sentit crític i el gust. 4. Conjunt de coneixements, grau 
de desenvolupament científic i industrial, estat social, idees, 
art, etc. d'un país o una epoca i 5. Conjunt d'actituds i com
portaments adquirits en un col-lectiu huma. 1 

Les accepcions esmentades descriuen, des del nostre 
punt de vista, dues idees de cultura que són complemen
ta.ríes. Per una banda, el fet cultural és entes com a procés 
individual que la persona assoleix al llarg de la seva vida i 
que es relaciona amb les manifestacions humanes i intel-lec
tuals de la seva epoca i entorn. I, per una altra, la cultura és 
definida en el seu sentir antropologic,2 tal com feren, entre 

1. Diccionari descriptiu de la llengua catalana de l'lnstitut d'Estu
dis Catalans. http://dec.iecat.net/ddlc/index.asp i MoLINER, María 
(1979). Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. 

2. Vegeu els treballs de Bronislaw MALINOVSKY en obres com The
Scientific Theory o/ Culture (1922) o The dynamics o/ culture change (1961), 
on establira un panorama dels distints estrats culturals dels usuaris (tri
bals en aquest cas) segons les necessitates biologiques i alimentaries 
que establiran un determinar sistema de pensament i de creences que 
van des del coneixement fins a les arts i cerimonies, tot passant per la 
magia i la religió. També són importants les aportacions de GEERTZ, 
Clifford (2000). The interpretation o/ Cultures. Nova York: Basic Books. 
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d'altres, Malinovsky o Geertz, de manera que la cultura o 
civilització és aquella totalitat complexa que inclou el co
neixement, les creences, l'art, la moral, el dret, els costums i 
tots els ha.bits i capacitats adquirides per l'home com a 
membre de la societat, és a dir, com a conjunt integral cons
titu'it pels béns en el sentit més ampli del terme i les normes 
que regeixen els distints grups socials. Aquesta segona visió 
sera promoguda per la UNESCO en el seu Informe mundial de 
la cultura3 de 1998 on es planteja una nació extensa de dia
leg que serveix per a caracteritzar les societats a partir d'uns 
determinats trets distintius. No hi ha, dones, un únic con
cepte de cultura sinó que parlam de cultures ja que, en defini
tiva, ens referim al conjunt de valors que defineix cada una 
de les comunitats-societats existents. 

Aquesta rapida introducció ens serveix per a plantejar 
els elements que donen títol a la nostra exposició i que hem 
concentrat en les relacions entre les idees de cultura i arts 
esceniques en el seu vessant de recerca teorica i practica que 
hem agrupat de manera diguem-ne operativa en tres para
metres que se superposen i interactuen de manera constant: 

a) No podem separar els models d'analisi del fenomen es
cenic de les dues idees de cultura exposades i que han donat 
lloc a una especie d' evolució teorica que podríem denominar 
com el «pas de la semiotica als estudis interculturals». 

b) No podem deixar de banda els distints plantejaments
que es donen conceptualment entre l'anomenat teatre (com a 
sinonim d' es pectad e en el sentit occidental-western) i les per
forming arts, terme de difícil traducció i que suposa ampliar 
considerablement l'espectre d'actuació de les activitats sus
ceptibles de ser considerades espectaculars. 

c) No podem obviar el fet que els avan�os tecnologics, la
rapidesa dels sistemes de transmissió de la informació i el 
fenomen de les indústries culturals són aspectes que afecten 

3. UNESCO (1998). Informe mundial de la Cultura. Cultura, creati
vitat i mercats. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. 
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les manifestacions esceniques des d'esquemes economics, 
pero també estetics, metodologics i de configuració de no
ves professions per als integrants de les anomenades nomines 
teatrals o nomines de l' escena. 

Per tal de visualitzar cada un d'aquests aspectes, co
men�arem per fer una simulació bastant simple pero efec
tiva que habitualment realitzam als nostres alumnes amb 
dues preguntes sense cap altre valor que l' anecdotic: 1. Com 
definiríeu la cultura? i 2. Suposem que ocupau un ca.rrec po
lític en una institució pública (nacional, autonomica, uni
versitaria) dedicat a la gestió de la secció cultural, quins 
continguts li donaríeu? 

Les respostes a la primera pregunta salen correspond,re 
als presupossits intel-lectuals, és a dir, a la definició propa
sada per la UNESCO en el sentit de la reafirmació de les 
identitats geografiques, lingüístiques o comunitats espiri
tuals en el sentit més ampli del concepte i que veiem repe
tir sístematicament en els temaris de la gran quantitat de 
masters, postgraus i seminaris als quals podem assistir i que 
contenen en el seu títol el concepte de gestió cultural. Pero 
les seves aplicacions, és a dir, la segona resposta, es veuen 
concretades en la seguretat d' epígrafs com teatre, cinema, 
música (classica i etnica preferentment), literatura o arts 
plastiques com a sinonims d'una visió unívoca de la cultura 
en una concepció eminentment europea i refrendada pels 
estudis estetics de la classificació de les arts en general i de 
les ciencies de l' espectacle en particular, com podem trobar 
en les aportacions d' Anne Ubersfeld en la seva separació 
entre arts de l'espectacle, arts de la representació, arts esce
niques i arts de la reproducció mecanica, o en l' aportació de 
Tadeusz Kowzan amb la seva classica dissecció de les arts, 
tot atenent a criteris espaciotemporals,4 entre d'altres autors. 

4. AuTORS DIVERSOS (1987). Théatre. Modes d approche. Brussel-les:
Klincksieck/Labor. I KOWZAN, Tadeusz (1975). Littérature et spectacle. 
Varsovia: PWN/Mouton. 
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Així, sembla que les programacions culturals conceben 
la cultura com un sistema autonom d'acció, com un conjunt 
de codis que conformen una globalitat per a cada un dels 
elements artístics sense cap tipus de relació amb la resta de 
disciplines, tot donant-se una especie de «preservació» dels 
models culturals «tradicionals» sense cap voluntat de dina
mització o transformació culturals, amb un sentiment gaire
bé de por per la perdua d'uns hipotetics valors socials propis. 

Aquesta primera opció la podem lligar a la idea de cultu
ra-sistema, propasada analíticament pels estructuralismes i 
la semiotica de la cultura al llarg de la segona meitat del 
segle xx,5 on els fenomens escenics o, més ben dit, teatrals, 
seran disseccionats en els seus components o codis, des de 
mecanismes narratologics, des de perspectives comunicati
ves, significatives, productives, en les aproximacions a 1' es
tructura externa, en els seus factors de recepció des de para
metres significatius i així successivament.6

Tates aquestes possibilitats es concentraran en una úni
ca idea, la de posada en escena, plantejada habitualment com 
a conjunt dels mitjans d'intepretació escenica, com a activi
tat consistent en la disposició d'un determinat espai i temps 
de l'acció d'una obra dramatica i concebuda com a mecanis
me aglutinador dels elements analitzats i disseccionats pre
viament. 

La posada en escena sera sinonim de «visionat d'un text 
drama.tic sobre l'escenari», sense que el text hagi de ser 
necessariament l' element prioritari. Aquest plantejament, 
sorgit de la cultura-sistema, resultara absolutament inno
vador per als estudis teatrals que fins al moment es con
ceritraven únicament en les histories de la literatura drama
tica. D'aquesta manera, entre els anys setanta i vuitanta es 
publiquen al territori nacional una serie de textos de caire 

5. LüTMAN,Juri (1979). Semiótica de la Cultura. Madrid: Cátedra.
6. No mencionam cap bibliografia en aquest punt ja que corres

pondria a cada un dels textos de la semiotica teatral i, per tant, excedi
ria la brevetat que demana una nota a peu de pagina. 
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semiotic que introduiran les aportacions d' aquesta escala, 
així com la reivindicació del fet teatral com a quelcom més 
que un fenomen literari. En aquest sentit volem remar
car que, des del nostre punt de vista, s' observa una clara dis
secció entre investigadors de parla castellana enfront dels 
investigadors catalans. Si els primers continuen generant 
treballs textuals, els segons propasen una revisió conceptual 
i assequible per al públic del sentit de l'espectacle amb les 
aportacions, a tall d'exemple (amb la data inicial de 1972) 
d' autors com Xavier Fabregas,7 Ricard Salvat8 o J oan Abe
llan,9 la tasca editorial de Gustavo Gili en la seva col-lecció 
«Comunicació Visual», 10 la publicació de la revista Eutopías 
de la Universitat de Valencia, dirigida per Antoni Torciera, 
o Estudis escenics de l'Institut del Teatre de Barcelona11 (des
del número 21, primer volum en catala que incorporara
articles dels principals investigadors nacionals i interna
cionals). Tots els noms esmentats, a diferencia de l'ambit
castella, tendran com a característica essencial el fet de tenir
una llarga i consolidada tradició professional en l'escena,
com a dramaturgs, directors, crítics, a més d' estar, la majo
ria d' ells, relacionats amb la creació d' escales d' art drama.tic
o d'estar en contacte directe amb les institucions superiors
de docencia escenica. No volem deixar d' esmentar en aques
ta rapida revisió la celebració del Congrés Internacional
de Teatre a Catalunya que tengué lloc entre el 19 i el 25 de

7. FA.BREGAS, Xavier (1972). Introducció al llenguatge teatral. Barce
lona: Edicions 62 i (1979). Iconología de l'espectacle. Barcelona: Edicions 
�- u 

8. SALVAT, Ricard (1983). El teatro, como texto, como espectáculo. Bar
celona: Montesinos editor. 

9. ABELLAN, J oan ( 198 3). La representació teatral. I ntroducció als llen
guatges del teatre actual. Barcelona: Monografies de l'Institut del Teatre.

10. El consell editorial de la col-lecció estava formar per Roman
Gubern, Tomas Llorens, Albert Rafols Casamada, Ignasi de Sola-Mora
les Rubió i Yves Zimmermann. 

11. A partir especialment del núm. 22, on ja consta el nom d' Estu
dis escenics (1983). 
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maig de 1985, que reuní un nombre importantíssim de par
ticipants i que es convertí en un espai essencial d'intercanvi 
d' experiencies teoriques, pero especialment de les practiques 
esceniques mundials, en un sentir que, en terminologia 
actual podríem qualificar com a interculturals12 i el seminari 
«Escriure per a l' escena», coordinar per Antoni Torciera i 
Francesc Nel-lo que rengué lloc a Barcelona el 1984, patro
cinar per la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
amb la participació de noms en aquell moment representa
tius de les noves tendencies investigadores com Jean-Marie 
Pradier i de !'escena, com és el cas d'Esteve Grasset o mem
bres de la primera Fura dels Baus i on ja es comern;aven a 
apuntar elements de gestió cultural aplicats a la recerca de 
les arts esceniques. 

Pero, tornant al fil argumental d' aquest treball, podem 
dir que, de manera general, les aportacions teoriques aplica
des basicament a les posades en escena occidentals es veuen 
contradites per la practica teatral (i també cinematografica) 
on trobam referencies constants al concepte d'integració de 
les arts i de les diferents cultures per tal de configurar noves 
propostes estetiques esceniques. 

Les aportacions aparegudes al primer ter<; del segle xx 
amb postulats com el de Meierhold, amb la seva idea d'Stu
dio; el dels representants de la FEKS (Fabrica de l' Actor 
Excentric); les estetiques, els trainings i les coreografies dels 
ballets russos; les visions antropologiques d'Artaud i Ei
seinstein, i la visió filosoficopolítica d'inspiració asiatica de 
Brecht; les distintes fases del treball de Grotowsky; el Ter
cer Teatre de Peter Brook, o les investigacions esceniques 
d'Eugénio Barba amb la incorporació de conceptes econo
mics com a intercanvi d'experiencies pedagogiques, esteti
ques i antropologiques, insistiran en la necessitat d'assimi
lació d'altres idees i models culturals per a l'evolució de les 

12. El congrés fou organitzat per l'Institut del Teacre de la Dipu
tació de Barcelona i comissariat per Jordi Coca. Les acres foren publica
des el 1989 en quatre volums per la Diputació de Barcelona. 
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anquilosades estetiques occídentals que, paradoxalment, no 
tendran una benedicció institucional fins a l'aparició de !'in
forme de la UNESCO de 1998. No hi ha dubte que, entre 
els anys vuitanta i noranta, es comencen a produir canvis 
teorics respecte de la idea de cultura ja que aquesta sera1con
siderada com a entitat viva i activa que fusiona, crea, adqui
reix i reinventa significats a partir de la seva immersió en un 
món complex, on el desenvolupament economic, el tecnolo
gic, els mercats i les indústries culturals, 13 les reivindica
cions de sectors fins aleshores marginats, i els moviments 
migratoris transformen el món en un constant i rapid flux 
informatiu, on sorgeixen nocions noves en el vocabulari de 
les ciencies socials (com ara els d'hibridació i complexitat cul
tura[) que afectaran el món de les arts esceniques. 

Així, enfront de la idea de posada en escena i d'especta
cle, es desenvolupa la idea de performance14 i de performance 
studies-cultural studies definits com a forma de comporta
ment comunicatiu que forma part o és subsidiari de cere
monies rituals, reunions públiques i diversos sentits d'in
tercanvi d'informacions, béns i costums, 15 així com la idea 
d'escenologia, terme proposat per Grotowsky i plantejat com 
a mecanisme d'analisi, on es produeix l'abandó de les estra-

13. En aquest sentir, en són mostres les creacions d'instituts de
noves professions de la cultura, la insistencia de la Organització Inter
nacional del Treball (OIT) a prioritzar els treballs derivats de la cultu
ra i, finalment, reflexionar sobre les disti,g.tes fases de la professió a 
Catalunya on el trajecte ha estar el de creativitat-consolidació de com
panyies i del mercat-creació d'indústries. Aquest últim punt és dife
rent en el cas de les Illes Balears on, des del nostre pune de vista, 
actualment, s'estan posant en evidencia les conseqüencies de la trajec
toria creativitat-creació d'indústries o empreses, consolidació pendent. 

14. BERGHAUS, G. (2001). New approaches to Theatre Studies and
Performance Analysis. Tübingen: Niemeyer. 

15. SCHECHNER, Richard (2001). «What is "performace studies"
anyway?». Dins: BERGHAUS, G. (ed.). New approaches to Theatre Studies 
andPerformanceAnalysis. Tübingen: Niemeyer. Pag. 1-11. Vegeu tam
bé (2002). Performance Studies, an introduction. Nova York i Londres: 
Routledge. 
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tegies unidimensionals de recerca per a adoptar una pers
pectiva transdisciplinar que inclou les ciencies neurocogni
tives i planteja un dialeg entre els experts científics i els 
actors-performers, de manera que les arts de l'espectacle for
maran part de les anomenades ciencies del viu, tal com es va 
poder veure a l' exposició amb aquest nom en el marc del 
Festival d'Avinyó de 1984. 16 

El desenvolupament de plantejaments conjunts entre 
els investigadors i els practics teatrals amb els exemples pa
radigma.tics especificats anteriorment i fomentats des d' ins
titucions-laboratori com l'ISTA (International School of 
Theatre Anthropology), 17 el Teatre Laboratori de Wroclav, 
el Centre Internacional de Creació Teatral, o d'institucions 
universitaries com el Performance Studies Department de 
Nova York, dirigit per Richard Schechner, 18 i secundats 
parcialment per les universitats europees com Bologna amb 
Marco de Marinis, l'Aquila-Roma3 amb Nicola Savarese o 
París-VIII amb Patrice Pavis iJean-Marie Pradier separada
ment, no té una translació a l'ambit nacional, encara amb un 
fort dogmatisme literari1

9 o d'explicació literaria dels es-

16. PRADIER,Jean-Marie (2001). «Ethnoescenology: Flesh is Spi
rit» . Dins: BERGHAUS, G. (ed.). New approaches to Theatre Studies and 
Performance Analysis. Tübingen: Niemeyer. 

1 7. El treball de l'ISTA (International School of Theatre Anthro
pology), fundat el 1979, és definit de la següent manera: «Is a mul
ticultural network of performers and scholars living life to an itine
rant university whose main field os study is Theatre Anthropology.» 

http://www.odinteatret.dk . 
18. Richard Schechner, a l'article esmentat anteriorment, explica

la problematica de creació de departaments «estranys» per als investi
gadors dogmatics. 

19. Cal destacar els treballs liderats per José Romera Castillo amb
el Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (Seli
ten@) de la UNED, centrats en la reconstrucció de la vida teatral 
espanyola des de parametres de la representació, amb recollides de 
dades historiques per tal de coneixer quina era la vida teatral al territo
ri nacional. Aquests aspectes són absolutament necessaris per refer les 
histories del teatre actual des d'altres perspectives que són, en la seva 
definició, descriptives. 
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pectacles20 fomentat, sens dubte, per la manca d'arees de 
coneixement esceniques des d'ambits ministerials, així com 
una regulació de les «personalitats academiques» de les es
cales superiors d'art drama.tic que sembla que seguirart for
mant part del sistema educatiu no universitari, aspectes1que, 
des del nostre punt de vista, consolidarien i afavoririen la 
consideració social i investigadora de les arts esceniques.2 1 

Uns plantejaments resolts a bona part del territori europeu, 
nord-america i iberoamerica i que han ampliat les perspec
tives investigadores dels fenomens culturals en general i de 
les arts esceniques en particular, tot seguint cinc línies teo
riques fonamentals:22

a) Performance i procés cultural: el fet de repensar la cul
tura com a verb i no com a concepte, del procés en lloc del 
producte, com a experiencia viva. 

b) Performance i practica etnografica: quina és la relació
que s'estableix entre !'observador i l'observat, entre el conei
xement i el coneixedor. 

c) Performance i hermeneutica: quins tipus de coneixe
ments es potencien o desplacen quan una activitat humana 
és considerada com a via de saviesa, un metode de qüestio
nament crític, un mode de comprensió. 

d) Performance i recerca: hem d'entendre la recerca com a
dades teoricamenr empíriques subministrades per l' investi
gador o si aquest ha d'ésser un,Eransmissor-filtre de les expe
riencies dels processos de creació. 

20. Com es pot veure en la majoria de comunicacions del Simposi
que ocupen aquestes pagines i que són bona mostra de la nostra reflexió 
panoramica. 

21. El tema que proposam sobre les escales d'art dramatic i la seva
adscripció, o no, a la universitat excedeix les pagines que ens ocupen, 
pero és fonamental per al plantejament de nous mecanismes de recerca 
conjunt entre teorics i practics de les arts esceniques. 

22. Seguim l'exposició de CONQUERGOOD, Dwight (1991). «Re
thinking ethnography: Towards a critical Cultural Politics». Communi
cations Monographs, vol. 58, pag. 190. 
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e) Política de la performance: quina és la relació amb el
poder; com poden servir les activitats artístiques per a 
reproduir, sostenir, reptar, subvertir o criticar les ideologies. 

Part d' aquestes línies teoriques, que qüestionen el pa
per de l' investigador en arts esceniques i pro posen un nou 
model de recerca, ja les trobam als anys setanta quan, al si 
dels debats semiotics, es planteja una tendencia de base sígi
na peirceana i morrisiama que incideix directament en la 
necessitat de reflexió sobre els processos de creació dels ano
menats fins aleshores fenomens artístics, i avui coneguts com 
a productes culturals. En l'anomenada semiotica de la produc
ció que es desenvolupara de manera exclusivament teorica, ja 
que els elements d'analisi seran basicament productes aca
bats, posades en escena basicament, bé en el seu desenvolu
pament linial des de punts de vista d' emissió o de recepció, 
pero no en el seu procés evolutiu. 

Els apropaments solen ser externs, de manera que l'in
vestigador subministra dades empíriques tot oferint vísions 
subjectives-deductives del producte acabar que por coinci
dir, o no, amb la realitat del procés de creació. De tal manera 
que les recerces solen convertir-se en possibilitats de models 
analítics o mecanismes d' explicació del fenomen teatral des 
de perspectives combinades23 i que podem trobar de forma 
explícita al manual La representació teatral,24 on es fa una 
aportació sintetica teoricopractica que afavoreix la com
prensíó general del fenomen escenic per a lectors no neces
sariament especialistes en la materia i que rambé trobam en 

23. I aquí hem de mencionar la nostra propia tesi docto�al Bases
para un análisis del espectáculo (teoría y práctica). Universitat de les Illes 
Balears, Palma de Mallorca, 1995, on analitzavem el producte final del 
muntatge La vida del reí Eduard II d Anglaterra de Christopher Marlo
we i Bertolt Breche, dirigir per Lluís Pasqual per al Centro Dramático 
Nacional. 

24. BATLLE, Carles i altres (2003). La representació teatral. Barcelo
na: Editorial UOC. 
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treballs introductoris a l'art escenic d'investigadors de parla 
castellana com la Historia básica del arte escénico de César Oli
va i Torres Monreal. 25 Igualment podem parlar en aquest 
sentir de distintes formes de reconstrucció de la vida escenica 
tant des de perspectives sincroniques com diacroniques, amb 
mostres d'ambit internacional com el projecte Performance in 
History de la Universitat de Nova York, o nacionals, com és el 
cas de les tesis doctorals sobre la vida teatral a les distintes 
comunitats dirigides des del Seliten@ de la UNED, o els 
exemples més propers com el del Diccionari del Teatre a les Illes 
Balears, promogut pel Govern de les Illes Balears des del 
2001, o projectes de recerca com el dirigir per José Antonio 
Sánchez Creación de un archivo audiovisual, sitio en la red y edi
ción multimedia de una historia de las artes escénicas (2002-2004), 
així com els distints repertoris biografics i treballs promo
guts des de la Asociación de Directores de Escena de Españ,a 
(ADE),26 des de parametres absolutament escenics. 

Les cinc coordenades plantejades pels performance studies 
proposen, dones, una nova visió de les arts esceniques dins 
l'ambit cultural no com a concepte sinó com a experiencia 
viva, com a procés. I és en aquest punt on ens hem de referir 
al canvi que es produeix a partir dels anys vuitanta entorn 
de la recerca dels fenomens escenics. Si als inicis de la semio
tica els debats es centraren en la d:iscussió de la licitud de 
l'estudi del fenomen teatral (cosa que no succeí amb altres 
arts de l' espectacle com és el cinema) constatam que l' inves
tigador dels fenomens performatius és considerar com a 
transmissor o filtre de les experiencies en el procés que duen 
a terme els creadors escenics. En aquest sentir, es produeix 
una amplificació dels tipus de fenomens potenciats, ja que 

25. ÜLIVA, C. I TORRES MONREAL, F. (1990). Historia básica del arte
escénico. Madrid: Cátedra. 

26. MAs,Joan i altres (2003). Diccionari del Teatre a les llles Balears.
Palma de Mallorca: Edicions de l' Abadía de Montserrat / Lleonard 
Muntaner editor. HORMIGÓN, J. A. i altres (2004). Directoras en la his
toria del teatro español. Madrid: Publicaciones de la ADE. 
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les arts esceniques són considerades com a vies de transmis
sió de coneixement, o d'ideologia en el sentit més ampli del 
terme, així com a metode de qüestionament crític. I és en 
aquest punt on la combinació de la teoría i la practica es fa 
més efectiva i del que és bona mostra l'anomenada Univer
sitat de Teatre Eurasia, amb investigadors con Lluís Mas
grau i performers com Toni Cots entre d' al tres, o el projecte 
Laboratorios Teatrales Europeos como innovadores culturales for
mat per l'Odin Teatret, el T héátre du Soleil, la Atalaya
TNT, el centre Grotowsky i el Teatro Tascabile de Bergam. 
En qualsevol cas ens referim a aspectes de les arts esceni
ques fomentades des d' institucions europees que consideren 
les arts esceniques (si bé hem de lamentar no poder gaudir 
de programes equiparables als audiovisuals com és el cas de 
projecte Media 11) com a eines de dinamització cultural en 
el seu vessant investigador, l' exemple que hem comentat, 
com a productiva amb exemples paradigma.tics a nivell 
escenicoteoric com el de Fura dels Baus. 

I és en aquest punt on hem de fer referencia a dos con
ceptes fonamentals que incideixen en els plantejaments es
cenics actuals: interculturalitat i globalització, que poden ser 
considerats com a peces clau dels anomenats cultural studies,
tendencia consolidada en el món anglosaxó (amb projectes 
modelics com el de Rustom Barusha, Maria Shetsova, Susan 
Bennett o Bonnie Marranca),27 amb esquemes amplíssims 
pel que fa a la immersió de les manifestacions artístiques i 
humanes, no des de perspectives exclusivament estetiques o 

27. Podeu consultar part dels treballs d'aquests autors al text de
BERGHAUS, G. (ed). New approaches to Theatre Studies and Performance 
Analysis. Tübingen: Niemeyer. Igualment és imprescindible la lectura 
del llibre de BHARUCHA, Rustom (1990). Theatre and the world. Perfor
mance and Politics of Culture. Londres i Nova York: Routledge. Final
ment és important la tasca de Bonnie Marranea a les edicions del MIT

Press J ounals amb la publicació del «Performing Arts J ournal». Un dels 
textos fonamentals és el de MARRANCA, B. r DASGUPTA, G. (1991). 
lnterculturalism & Performance. Nova York: Performing Arts Journal 
Publications. 
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etnografiques, sinó emmarcades en un fenomen global que 
és la cultura. Una cultura polifacetica tant en les seves mani
festacions practiques com en el resultat de la investigació.28

U na primera mostra que incideix en el plantejament 
d'interculturalitat el trobam en els anomenats estudis cultu
rals globals, és a dir, la delimitació de quins són els mecanis
mes de recepció d'un producte cultural tot atenent les seves 
circumstancies politicosocials concretes, en especial el que 
s'ha anomenat model postcolonial o de mescla dels processos 
performatius, que serviran per a matisar la separació con
ceptual entre el western i el no-western, amb apJicacions espe
cífiques a les performances domestiques de l'lndia i el nord 
d' Africa i que, en certa mesura, s'han fet resso de les propos
tes esceniques de la dansa del seg le xx, com la d' Arianne 
Mnouchkine i, especialment, la de Peter Brook amb els seus 
muntatges del Mahbarata i el Hamlet, amb tots els seguidors 
de l' estetica oriental com a tactica de marqueting de vestir 
un producte occidental de manera semblant als productes 
culturals orientals en un ús indiscriminat d'una forma ex
terna interculturalitzada, cosa que no succeeix per exemple 
en el cinema o en el fenomen de la música-fusió.29 

En qualsevol cas, els estudis culturals globals posen en 
evidencia l' extrema relació entre la idea de performance i els 

"-

28. Volem fer notar que, en l'a.mbit nacional, els culturals studies es
traben en una fase identica als primers moments de la semiotica, és a 
dir, de recel per part dels investigadors canonics que consideren que les 
tematiques d'aquests tipus d'estudis són excessivament oberts i patei
xen de metodologies científiques i rigoroses per als temes que tracten. 
En cerra mesura, es repeteixen cada una de les fases de la primera semio
tica. 

29. Varem fer una reflexió sobre els mecanismes de la intercultura
litat i la globalització a TRAPERO, P. I MARTORELL, M. (2004). «Teatro
y cine: ¿nuevos ejemplos de interculturalidad y globalización?», co
municació presentada a l'XI Congrés Internacional de 1' Associació
Espanyola de Semiotica, organitzat per la Universitat de Las Palmas. 
Igualment és interessant el plantejament fet per GILBERT, J. I PEAR
SON, E. (2003). Cultura y políticas de la música dance. Disco, hip-hop, tech
no, drum'n'bass y garage. Mexic: Paidós. 
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conceptes de polítiques de la cultura, de manera que es co
menc;a a evidenciar no només el fet que les arts esceniques 
serveixen per a potenciar, negar, transgredir o matisar les 
polítiques culturals, sinó que la realitat globalitzadora duu 
implícit un pluralisme cultural on es trenca la visió eurocen
trica per la perspectiva de l' anomenat Tercer Món. 

Així, les línies de ruptura també es concentraran en el 
canvi de la supremacía del teatre textual en favor d' altres 
maneres d'explicar el fet escenic, i insistim en el concepte 
d' explicar, perque les practiques esceniques ja recollien els 
esquemes intel-lectuals de les actualment anomenades dra
matúrgies no verbals, poetiques del cos i la imatge provinents 
de l'art conceptual dels anys setanta, la dansa-teatre, la ví
deo-dansa, els trainings actorals interculturals o el nou con
cepte circense o del món dels titelles i que compten amb 
les investigacions, entre d'altres, de José Antonio Sánchez o 
Merce Saumell.30 Podem dir, dones, que en aquests mo
ments es produeix una sorprenent correspondencia entre la 
practica escenica i els seus consegüents teorics, o si es prefe
reix, s'ha anat de la mera especulació intel-lectual a la rela
ció amb el món real de l'escenari. Una correspondencia que 
no trobam, pero, en el cas de l' estudi de l' actor des del seu 
aspecte creatiu, ni en els plans d' estudi de les escales supe
riors d'art dramatic31 amb propostes necessaries, pero abso
lutament estandaritzades en materia interpretativa. 

I si fins aquí ens hem referit a l'epígraf d'interculturali
tat, ara ens hem de referir per finalitzar el nostre resum a un 
altre aspecte que matisa i afecta les arts esceniques: el con
cepte economic de globalització, i com a conseqüencia d' a
questa, la visió tecnologica mundial a partir de les xarxes de 
comunicació i de l'ús comú de les etiquetes «digital» i «vir
tual». Per una banda, es plan tejara el concepte de ciberteatre 

30. SÁNCHEZ, J. A. (2002). Dramaturgias de la imagen. Cuenca:
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

31. Llevar d' alguns casos com són determinades assignatures opta
tives o tallers que s'han centrar basicament a l'lnstitut del Teatre. 
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o teatre digital, amb un suport de recerca diferent a l'utilitzat
fins al moment, ja que és basicament tecnic i que sera defi
nit per la Fura dels Baus com a «suma d'actors i bits O i 1
que es desplacen per la xarxa»,32 on, hipoteticament, !'es
pectador es pot convertir en actor virtual i els actors podran
interactuar sense que sigui necessaria la seva presencia al
mateix lloc i hora. Remarcam la idea d'hipotesi perque en
molts casos el ciberteatre no és més que una estetica amb un
ús tecnologic de transmissió. Igualment, trobam una serie
de treballs d'aplicació de la realitat virtual (VR) al teatre,
com són les realitzades per les universitats americanes, que
normalment són aplicacions informa.tiques aplicades al dis
seny escenic i que habitualment fan part dels plans d'estudi
dels centres de tecnologies de l' espectacle, pero que també
han donat lloc a un nou vessant del treball actoral, una am
pliació en les perspectives interpretatives o, si es prefereix,
un nou ti pus d' actor, l' actor tridimensional o electronic, que
no té un referent als plans d' estudis d' art drama.tic, com sí
tendra el treball de l'actor davant la camera,33 així com el
nou paper de l' animador o el supervisor d' efectes especials
per al teatre de titelles,34 de tal manera que aquests elements

32. Independentment dels postulats teorics de la Fura dels Baus, és
important el text següent: BoRELLI, M. I SAVARESE, N. (2004). Te@tri 
nella rete. Arti e tecniche dello spettacolo nell'era dei nuovi media. Roma: Ca
rocci editore. 

3 3. El treball de l' actor amb éssers no presencials es pot contemplar 
a distints making o/ de pel-lícules com T he lord o/ the rings o I, Robot. En 
aquest sentit va ser interessant sentir com l'actor nord-america Will 
Smith en la seva entrevista del programa Inside the Actors' Studio plante
ja que als actors no se'ls ensenya com interpretar seguint només una veu 
que els diu el que se suposa que sortira posteriorment al film. 

34. Varem tractar el tema de les relacions entre el teatre i el cine
ma d'animació a TRAPERO, P. (2003). «Cine de animación: los nuevos 
titriteros», ponencia presentada al XIII Seminario Internacional del 
Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tec
nologías, amb l' epígraf Teatro, prensa y nuevas tecnologías ( 1990-200 3), 
organitzat a Madrid per la UNED. 
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ja formen part, juntament amb el dialogue coach televisiu de 
les noves professions de les arts esceniques. 

Al llarg d'aquestes pagines hem volgut posar de mani
fest el moment d'estancament que s'esta produint dins 
l'ambit catala (i dins l'ambit espanyol en general) en mate
ria de recerca en arts esceniques. Si els anys vuitanta suposen 
l' entrada de nous models de reflexió sobre el món del teatre 
amb les aportacions semiotiques, principalment italianes, 
que donaren lloc a la celebració d'una multiplicitat de cur
sos i encontres d'intercanvi de propostes provinents en la 
majoria de casos del món de la practica teatral, el final del 
segle xx es caracteritza per una manca de reflexos per part 
dels investigadors davant la rapidesa dels canvis culturals, 
tecnologics, estetics i socials que no s'han sabut traslladar 
als resultats de la recerca. Temes com la interpretació des 
dels parametres creadors, !'enorme distancia que separa els 
teorics dels practics teatrals i a ambdós del món de la crea
ció audiovisual, la convergencia interdisciplinaria de la dan
sa, la interculturalitat en les relacions del western i no-western, 
i també en el propi ambit geografic urba o en les noves for
mes avantguardistes de l' art que han arribat als audiovisuals 
pero no al teatre. Són punts de partida que postren la neces
sitat d'intentar establir i crear correlats metodologics de re
flexió i analisi oberts a la realitat que ens envolta que, sense 
dubte, oferiran noves perspectives a l'estudi de les arts esce
niques, noves formes de col-laboració professional i podran 
servir, per que no, perque les teories i les investigacions aju
din les arts de l' espectacle a evolucionar esteticament. 
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Els espais del «jo» 
Suggeriments per a una recerca 

Jaume Mascaró Pons 
I nstitut del Teatre / U niversitat de Barcelona 

Aquesta comunicació no és el producte d'una recerca siste
ma.rica ni el resum d'un treball sobre el teatre catala con
temporani. És només una breu exploració de les possibili
tats d'una idea, o millar d'una intui:ció, que podria orientar 
algunes recerques futures sobre teatre. També és important 
subratllar que la perspectiva des de la qual es propasen 
aquests suggeriments no és el de la historiografia teatral, ni 
el de la filologia ni, per descomptat, el de la dramatúrgia, 
sinó el de l'antropologia o, potser per dir-ho amb més am
plitud, el de les ciencies socials. No 0rec que calgui demanar 
disculpes per atrevir-se a fer incursions en camps aliens, per
que la perspectiva interdisciplinaria és un valor ampliament 
compartit amb els amics i col-legues de l'Institut del Teatre 
i, per aixo mateix, estic segur que comprendran alguns dels 
atreviments conceptuals i discursius que segueixen, així 
com el fet que tingui la gosadia de recordar coses que per a 
molts dels que m' escolten deuen ser prou conegudes i fins i 
tot trivials. 

I. 

La recerca que vull suggerir pren com a premissa la tesi que 
«els individus, en la nostra societat, construeixen la seva 
identitat social de forma semblant a com els actors cons
trueixen els seus personatges». Una tesi semblant pressupo
sa, des de la tradició antropologica, acceptar, en majar o 
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menor grau, la línia de reflexió construccionista, 1 desenvo
lupada en diferents formes per un grup de teorics i investi
gadors que, preocupats inicialment pels temes de margina
ció social, van donar una especial importancia a l' analisi de 
les «situacions» i als processos de socialització, afirmant que 
«és la comunitat o el grup social qui proporciona a l'indivi
du la seva unitat de personalitat». Per tant, el que anome
nem «jo», o més exactament el «mi mateix» (en angles, 
sel/), no és només un fet biologic individual, sinó un procés 
dinamic d'autoreconeixement, que és directament depe
nent dels processos de socialització. Una línia particular 
derivada d'aquestes reflexions fou la coneguda com a «in
teraccionisme simbolic», la forma més popularitzada del 
qual és la desenvolupada els anys seixanta i setanta per 
Erving Goffman (1922-1982), a través dels seus textos 
sobre interacció i �es seves propostes d'una sociologia de la 
vida quotidiana. Es en aquest autor on trobem de forma 
explícita una teoría dramatúrgica de la comunicació huma
na i de la construcció del «jo».2 Tant a la seva primera obra 

publicada, The Presentation o/ Self in Everyday Life, de 1959, 

1. Aquesta línia de reflexió, més que «escala», fou esbossada en
sociología per Simmel, fonamentada en el pragmatisme social de Peir
ce (1839-1914), W. James (1842-1910) i Dewey (1859-1952) i desen
volupada en sociopsicalogia, entre 1920 i 1932, pel grup canegut cam 
Escala de Chicago, en el qual destaquen Thomas (1863-1947), Park 
(1864-1944) i molt especialment G. H. Mead (1863-1931). 

2. També podríem fer referencia al corrent de la sociología fenome
nologica d'Alfred Schütz (1899-1959) i la seva obra La construcción sig
nificativa del mundo social, publicada a Viena el 193 2 i reeditada el 1960. 
Aquesta obra inspira directamente la de Peter Berger i Th. Luckman, 
The social construction of reality (1966), de la qual hi ha una edició catala
na de 1988. En una línia semblant, pero més influi't per Wittgenstein, 
caldria citar a Rom Harré, El ser social; una teoría para la sicología indivi
dual (1982). Cf..Vegeu també HARRÉ, R. (1986). The social construction 
of emotions. Oxford: Blackwell. 

Alguns autors voldrien aproximar al construccionisme, les posi
cions de Foucault sobre els processos historicoculturals de subjectivació. 
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com, sobretot, a Frame Ana!ysis, de 1974, es descriuen amb 
detall les estructures, mecanismes i processos de les rela
cions comunicatives humanes, en les quals els individus 
despleguen el repertori de rols que la societat ha estructurat 
com a formes de comportament i, a través dels quals, els 
individus poden ser «reconeguts» i, per tant, es poden «re
coneixer». La comparació entre la interpretació d'un actor i 
la interpretació d'una persona en la vida quotidiana és for
mulada de forma explícita per Goffman (i cita com a exem
ple a John Gielgud interpretant Hamlet). La diferencia, 
diu, és que el personatge que interpreta l' actor és fictici, i 
els personatges que interpretem cadascun de nosaltres són 
«reals». Podríem dir que !'actor pot distanciar-se dels seus 
papers, dels seus personatges, pero no sembla tan senzill fer 
el mateix en alguns dels rols a través dels quals despleguem 
la nostra vida i a través dels quals projectem la nostra «iden-, 
titar». Les respostes habituals a mol tes preguntes sobre la 
nostra vida o activitat salen tenir un caracter identitari: «Jo 
sóc professor a la Universitat de Barcelona», «s'oc mecanic», 
«sóc. .. ». Aquests tipus de resposta que actualitza en el temps 
la primera pregunta per la identitat social: «I tu quan siguis 
gran, que seras?», és avui en franca regressió, i cree que per 
dos motius principals: el primer perque avui l'activitat pro
fessional ja no és vista com a forma exclusiva d'identitat i, 
segon, perque aquesta era una pregunta típicament mascu
lina, vinculada a l'antiga i classica divisió sexual del treball, 
per la qual la vida pública perranyia als homes i la vida 
domestica a les dones. 

No voldria, pero, allargar aquestes reflexions previes al 
tema que pensava desplegar en aquesta comunicació. Per 
aixo parser es podrien esquematitzar les similituds i dife
rencies que, segons Goffman, hi ha entre la vida social i el 
teatre, o més ben dit, quines són les limitacions de l'analo
gia dramatúrgica de la vida social: 
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ThATRE 

fets ficticis 
preparació tecnica de l' actor 
dualitat actor-personatge 
públic fora de l' escena 

lNTERACCIÓ SOCIAL 

fets «reals» 
espontaneYtat (improvisació) 
identitat actor-personatge 
el «públic» forma part 
de !'escena 

A aquestes diferencies basiques, caldria, pero, afegir-hi 
una matisació important, ja ben assenyalada per Diderot a 
la Paradoxa sobre el Comendiant: en la construcció tradicional 
del personatge, en la convenció dramatica classica, el perso
natge no és constru:it per l' actor sinó per l' autor, el qual crea, 
elabora i/o defineix els personatges que l' actor encarnara, 
«encorporeitzara» ,3 fara cos visible, pero aquesta corporei'tat 
sera modelada, vestida i ajustada per un «sastre» (o «cirur
gia», segons el grau d'intervenció que hom imagini), ano
menat «director» d'escena. Podem trobar quelcom sem
blant en el procés de construcció dels subjectes socials? Qui 
és aquí l'autor i qui és el director? És en aquest punt on la 
metafora teatral de la vida social comenc;a a fer-se inquietant 
i, alhora, problematica. El somni de la construcció de nosal
tres mateixos com a autors i actors de la nostra identitat 
esclata, per poc que analitzem els sistemes de regles socials 
que fan possible que les persones siguin «normalitzades» en 
la seva cultura (i no parlem de la possibilitat de reconeixe
ment en contextos culturals aliens). Els processos de socia
lització són els mecanismes d'aprenentatge dels individus 
en el «correcte» desenvolupament dels papers socials, diri
gits per «directors» socialment reconeguts, que construei
xen l'adaptació social en positiu (pares, mestres, etc.) o re
gulen, en negatiu, les inadequacions no assumibles per la 

3. Aquest terme substitueix expressament el que seria més logic,
incorporació, per subratllar la idea de configuració corporal. Corres pon al 
terme embodiment, habitual avui als textos de llengua anglesa. 
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societat (aparell coactiu social: sistema policial-judicial i 
aparell regulador psicosocial: xaman, capella, psicoleg, psi
quiatre, o equivalents).4 Quin és, aleshores, el grau real d'au
toconstrucció? 

Pero no es tracta ara de plantejar de nou el problema i el 
debat del determinisme social, sinó d'invertir els termes i 
aplicar-los a la construcció teatral propiament dita, per veu
re si tenen alguna utilitat per a l' analisi del nostre teatre. Per 
aixo, cal anar ja a la qüestió que ens importa: les regles de joc 
psicosocial es tan directament vinculades a factors d' espai i 
temps. L'escenari social és el marc en el qual el «jo» rep les 
seves determinacions. I com que el públic forma part de l' es
cena, és la seva mirada, en darrer terme la que acaba esta
blint l'adequació i l'ajust del paper a interpretar. Aquesta 
idea condueix a la formulació clau: hi ha tants «jo» com 
escenaris socials en els quals despleguem la nostra activitat. 
Goffman recull un text de W. James, en el qual afirmava 
que «podem dir que [cada individu] té tants "si-mateixos" 
com grups diferents de persones de qui l'interessa l'opinió. 
En general, mostra una fase de si mateix diferent a cada ún 
d'aquests grups. Molts joves, seriosos davant els seus pares i 
mestres, gallegen i s'expressen com a pirares davant els seus 
amics "durs"» (Goffman, 1959: 49). 

L'afirmació de la multiplicitat de «jos» en funció de l'es
pai relacional dels individus, per altra banda prou coneguda 
i observada en la vida social moderna, ha esdevingut un dels 
elements basics de la reflexió antropologica contemporania. 
«Jo» (sel/), en la seva forma reflexiva, designa un constructe 
personal d'unitat identitaria, que dóna coherencia i senti
ment unitari de «mi-mateix», només en tant que cadascú 
pot integrar en un discurs coherent (autodiscurs, estructura 
narrativa del jo) la diversitat de «jos» que hom desplega en 
els diversos escenaris de la seva vida. Pero ates que el «jo» 

4. La reflexió sobre els «dispositius» del poder i la seva influencia
en els processos de construcció del subjecte és uns del capítols més 
importants de l'obra de Foucault i els seus seguidors. 
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que es desenvolupa en cada escenari té les seves propies
regles de desplegament, vinculades a la «mirada» dels altres 
(és a dir, al joc relacional comunicatiu), com més deslligats 
o ai1lats uns dels altres estiguin els escenaris de la nostra
vida, més difícil sera construir la «historia» unitaria de
nosaltres mateixos.5 Descrit així el procés de construcció del
jo social, el drama de la nostra societat no seria el risc d'es
cissió interna, la famosa, per repetida, tendencia esquizoide
d'uns individus reclamats a satisfer pulsions contradicto
ries, sinó la dispersió de la propia identitat en la multiplici
tat desintegrada dels espais desconnectats de la nostra exis
tencia. Si tota identitat es fonamenta en l'alteritat que la
confronta i Ii serveix de mirall de reconeixement la societat
contemporania haura d'assumir cada vegada més !'existen
cia d'individus que són i viuen com a molts, en la línia del
poeta de la multiplicitat de sí, que escrivia «cada umo e
muita gente». Pessoa, és dar.

II. 

És per aquesta via, que la «construcció social del jo» esdevé 
«construcció dramatúrgica del jo», en tant que tots estem 
fors;ats a voler ser autors de nosaltres mateixos, i ningú re
nuncia a poder contar, ni que sigui als néts (o als companys 
d'asil geriatric, si estan disposats i en condicions d'escoltar), 
la historia, més o menys coherent, de la nostra vida. 

5. En aquesta qüestió caldria poder aprofundir en el fet de no con
fondre !'estructura múltiple dels rols socials i el procés de construcció 
d'identitat personal, considerant que sovint la identitat no és altra cosa 
que la substantivació d'alguns dels rols socials. Aixo em sembla mole 
evident en el procés historie pel qual s'estableixen les identitats de gene
re, masculí/femení, que depenen de la divisió social de funcions produc
t�va i reproductiva, respectivament. En el moment en que aquestes fun
c1ons es veuen historicament alterades, les formes d' identitat es veuen 
fori;ades al seu replantejament. 
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Podríem ampliar l'abast de la metafora teatral aplicada a 
l' analisi de la vida social, pero per que no assagem el procés 
contrari, i analitzem la vida teatral a la llum de les analisis 
socials que hem esbossat? 

Com es construeixen els espais dramatúrgics en el tea
tre? Ens ajudaria aquesta analisi a comprendre millor el 
valor del nostre teatre i fins a quin punt és un bon reflex de 
la societat en la qual apareix? (Fixeu-vos que la deformació 
professional em porta a veure en el text-representació teatral 
un «document» per a l'analisi social, tot menystenint el seu 
valor cultural «artístic». Caldra retornar a aquesta qüestió!) 

Hauríem, per tant, ara, de mostrar com opera la construc
ció d' aquests espais dramatúrgics i posar alguns exemples 
concrets del teatre catala actual, a l'espera d'una recerca més 
amplia i detallada, si és que val la pena i algú s'anima a des
envolupar tal recerca. 

Ni que sigui amb caracter de constatació, que per a la 
majoria de vosaltres sera trivial i obvia, valdría comens;ar 
distingint tres nivells de l' espai drama.tic: 

a) L'espai teatral: És l'entorn físic i material en el qual és
desenvolupara 1' acció drama ti ca. Aguest espai té un efecte 
determinant, en tant que marca els límits de les possibili
tats representatives i condiciona, per tant, els altres espais. 
Aquest espai teatral pot ser obert o tancat, construi"t o no, 
pot ser un edifici o un espai públic, específic per a l'activitat 
teatral convencional o no. 

b) L'espai dramatúrgic: És l'espai on l'autor (i/o el direc
tor) situa l'acció representada. És un espai que pot presentar 
moltes formes, en funció de l'estil i tipus d'obra. 

e) L'espai escenic: És el conjunt de dispositius materials
(visuals, optics i acústics) que fan possible la comprensió de 
l'espai de l'acció drama.rica, el concreten. Aquí els criteris 
estetics i les possíbilitats tecniques són determinants. Hi ha 
una clara analogía entre la relació personatge,-actor i la relació 
entre espai dramatúrgic-espai escenic. 
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Una historia del teatre pot ser confegida a partir de l'e
volució d'aquesrs tres nivells d'espacialitat i de la seva inter
acció, pero jo he de referir-me sobretot a l'espai dramatúr
gic, tot aplicant algunes de les distincions que Goffman va 
aplicar a l' analisi de l' espai social. 

En primer lloc, caldria disringir l' espai físic de l' espai rela
cional. El primer és l'espai on es situa l'acció dramatica i que 
correspon a les indicacions de les acotacions de l' autor. Per 
exemple, Manuel Veiga, a 16.000 pessetes, indica: «Capvespre 
de Sant J oan. L' espai escenic és un típic quart de casa ( 3 O m2) del 
barrí de la Barceloneta. A la dreta hi ha la porta ... » En can vi, 
Sergi Belbel, a Forasters, diu: «ESPAI: Un pis gran del centre 
d'una ciutat. Sala menjador i dormitori, separats per una porta ... » 

La determinació de l'espai físic és en ambdós casos sem
blant, una casa, tot i que varia el grau de precisió en la seva 
determinació. Aquest grau de precisió pot comportar a ve
gades, com és en aquest cas, un valor simbolic afegit, ja que 
la indicació precisa d'un barrí de la ciutat de Barcelona, li 
dóna una significació social més concreta, que la generica 
«un pis gran del centre d'una ciutat». 

Un altre exemple, podría ser Raccord, de Rodolf Cirera, 
on es diu a les acotacions generiques inicials: «L'acció, en una 
platja imprecisa i en un temps canviant. » Pero a partir de la 
segona escena, l'espai es va concretant: «Ens trobem a la vora 
de la mar. Una duna. Al fons, cap a la dreta, la casa petita d'es
tiueig que hem vist a la fotografía ... » I a les escenes següents, 
l' espai anira canviant, en una estructura de canvi de pers
pectives lligada a la situació dels personatges: «La casa llun
yana del fons, que abans es trobava a la part dreta de l' escena, ara 
la veiem a !'esquerra ... » A !'escena 5: «Se suposa que la casa és 
ara més enlla del prosceni al !loe deis espectadors ... »

En els tres exemples esmentats l' espai físic és una casa, 
amb les connotacions sociosimboliques que aquest implica, 
de classe social i contextualització cultural, pero també en 
els tres casos l' espai físic serveix de marc a un espai de re
lacions que podríem anomenar «domestiques», ja que els 
personatges que s'hi mouen mantenen lligams derivats de 
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vincles familiars i/o vefoatge, coherents amb el que els 
espectadors podrien esperar del tipus d'historia que sol pas
sar en aquests espais físics. Pero en alguns casos els espais 
físics i els espais relacionals poden entrar en contradicció, o 
servir de marc a relacions que serien més propies d' al tres 
espais. L' espai relacional, més que l' espai físic, determina en 
bona part el tipus d'obra. Així, Manuel Veiga subtitula el 
seu text com a «Melodrama social en un acre», i Belbel com 
a «Melodrama familiar en dos temps». L' analisi més deta
llada d' aquestes dues obres permetria veure dues maneres de 
jugar amb l'espai: en el cas de Belbel mantenint una estruc
tura dramatúrgica on els espais són contextualitzacions tem
porals de personatges que repeteixen, al llarg dels temps, 
conflictes similars. En canvi, en el text de Sirera, els canvis 
de perspectiva espacial, li donen una configuració caleidos
copica d'una notable complexitat drama.rica. 

A vegades, l' espai físic pot ser clarament indeterminar, 
pero en canvi l' espai relacional permet a l' espectador «situar» 
l'acció. Pero em sembla que no s'hauria de confondre l'espai 
físic indeterminar amb l' espai «anonim». Amb aquest terme 
intento indicar l' existencia d' espais relacionals, en els quals 
les persones queden despullades de les seves característiques 
individuals, per esdevenir simples entitats o presencies físi
ques anonimes. Una de les característiques principals dels 
espais públics urbans que solen destacar els estudis antro
pologics és el caracter anonim que tenen els centres de les 
grans ciutats, per oposició a !'estructura de reconeixement 
dels pobles i els barris. El sentiment de llibertat que sembla 
oferir un espai en el qual «ningú em coneix», és clarament 
paradoxal, ja que la relació possible es construeix sobre la 
previa abolició de les característiques que constitueixen 
la meva identitat personal. Gidderfs ha parlar de «relacions 
pures» per referir-se a les relacions humanes basades en 
aquesta estructura. En un sentir una mica diferent, Augé ha 
parlar de «no-llocs», per referir-se a aquells espais on les 
relacions humanes es caracteritzen per la no-relació. Exem
ples d'aquests espais podrien ser els espais de transir i es-
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pera, com aeroports, sales d'espera d'hospitals i serveis 
públics, etc. Confesso que no sé si hi ha en el nostre teatre 
utilitzacions dramatúrgiques d'aquests espais, pero penso 
en la recent pel,lícula Lost in translation, con un bon exem
ple de construcció ·dramatica basada en aquesta realitat 
socioespacial. 

Podríem encara afegir algunes distincions més en l'ús 
dramatúrgic de l'espai i parlar d'espais virtuals, per referir
nos a la representació visible-audible de processos no lligats 
a l'acció dramatica «real», en el sentit d'actual, de present. 
Una forma d'aquest ús de la virtualitat són els espais mentals 
o psíquics, que permeten visualitzar el que pensen els perso
natges, el que somnien o les seves al-lucinacions. Trobaríem
bons exemples d' aquests estructures espacials en algunes de
les obres d'autors joves, com algunes de les que he sentit els
darrers anys en les lectures dramatitzades a l'Institut. Pen
so, per citar-ne només un, en l'obra que Victoria Szpunberg
va presentar com a text de final de carrera, i que ni tant sols
sé si la va arribar a estrenar.

Fins ara he esmentat algunes formes de representació de 
l'espai vinculades al teatre de text. Tot un altre món és l'es
pai del teatre espectacle, el teatre visual, el teatre ritual, la perfor
mance, etc. En tots aquests casos, l'espai dramatúrgic tendeix 
a abolir de manera clara qualsevol construcció de personali
tat individualitzada, construint espais que posen l'emfasi en 
el nosaltres, com a fonament de la propia identitat i aquest 
seria el cas de la majoria de propostes de teatre ritual, o 
diluint la individualitat en contextos de celebració col-lecti
va, subratllat en construccions d'impacte estetic, la desapa
rició de qualsevol referencia al «jo» possible. En tots aquests 
casos, els espais escenics salen tenir un caracter «abstracte», 
en el qual l'espai físic és un recurs estetic o l'espacialitat 
queda referida a la «pura» corporalitat dels actors. En aquest 
camp s' obren mol tes línies de reflexió sobre les noves formes 
de teatralitat i la seva relació amb la construcció de la sub
jectivitat contemporania. Pero aixo desborda de molt la pre
tensió d' aquesta comunicació. 
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En aquest repas de formes de representació de l'espai, hi 
ha latents tot un munt de qüestions de tipus general, algu
nes de les quals ja han estat apuntades, pero que m' agrada
ria recordar. 

Són els espais definitoris d'un tipus de teatre? Hi ha un 
espai tragic i un espai melodrama.tic? Per que el teatre euro
peu o occidental en general, i el teatre catala actual, segueix 
situant les accions en uns espais preferents i recurrents, els 
domestics, malgrat la ruptura de les convencions represen
tatives, l' aparició de formes de teatre textual basades en 
la fragmentació, com assenyalava l' altre dia Carles Batlle, 
i la desaparició del personatge? ¿Hi ha una correlació possi
ble entre la construcció teatral del «jo» i la construcció 
social del subjectes en la nostra societat? No tinc una res
posta a aquestes qüestions, que desborden l'ambit de les 
meves ocupacions professionals, pero des de la perspectiva 
d'un observador de la societat, cree que el nostre teatre ana
litza els problemes emergents de la construcció social dels 
individus, com per exemple és el cas de la immigració o del 
reconeixement de l'altre, des de plantejaments aparentment 
«tradicionals», on els escenaris dominants són escenaris 
<;domestics», característics del teatre burges convencional. 
Es aixo producte d'una inercia de la convenció representati
va o una estrategia deliberada i conscient? Quasi preferiria 
deixar la resposta als futurs investigadors del nostre teatre, 
per als quals aquestes reflexions són només un apunt i un 
suggeriment. 
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Els miralls de la dramatúrgia 
catalana contemporania 

Joan Abellan 
I nstitut del Teatre 

En el meu recent estudi sobre els espais de les obres de la 
companyia Els J oglars, hi ha un capítol de la introducció de
dicat a esbrinar els temes més habituals del seu teatre. En un 
moment donat, a l' esmentat capítol, comparo l' exuberancia 
tema.ti ca d' aquella companyia amb la de l' auto ria drama.cica 
convencional del mateix context, tot fent algunes afirma
cions les quals deixo, cal reconeixer-ho, sense argumentar. 
Intentaré fer-ho en aquesta comunicació. 

Comenc;aré referint-me a l'esmentada exuberancia te
matica d'Els J oglars. El teatre d' aquesta companyia presen
ta un ventall de continguts d'abast ben ampli. L'estudi al 
qual m'he referit revela un seguit de temes, els quals, en el 
seu conjunt, recullen i reflecteixen una imatge forc;a com
plexa del món. I forc;a ambiciosa, tractant-se, com es tracta, 
de teatre. Segons el meu rastreig i per ordre d'aparició, la 
companyia, en la seva llarga trajectoria ha tocat els següents 
temes: els mitjans de comunicació, el sentit de la vida, la 
competitivitat, la relació de parella, la feblesa de les estruc
tures, el bandolerisme, la justícia, la destrucció del planeta, 
els mites mediterranis, el progressisme, el poder personal, 
les psicopatologies quotidianes i les febleses humanes, les 
religions, els tapies nacionals, el poder personal, els poders 
factics, el genocidi<espanyol a America, el teatre, el naciona
lisme, !'artista, l'art, els entabanadors, etc. 

Un repertori tema.tic que constata tres grans tendencies 
de fons: una d'arrel diguem-ne existencial, on s'aborden qües
tions més relacionades amb les problema.tiques dels indivi-
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dus; una altra d'arrel més social i política, amb incidencia 
sobretot en l' estructuració de la vida que fa el poder i una 
darrera d'arrel més cultural, on s'especula sobre realitats més 
simboliques. I a aquestes tres grans línies tema.tiques, hi 
podríem afegir alguna incursió puntual d' especulació més 
metafísica. 

Sota aquests grans temes generics, hi apareix sistemati
cament el que podríem denominar la tematica recurrent, 
utilitzada sobretot en nivells de figuració mole immediata 
com ara el comportament deis personatges. Són, per exem
ple: la luxúria, el domini masculí i el femení, la tortura, els 
ha.bits gastronomics, l' estultícia, etc. 

I sota arguments, personatges i tematica recurrents, 
flueix sempre el corrent d'una visió profundament universal 
dels mecanismes d'alienació social sobre els quals s'alimen
ta i es perpetua el poder: en el fons, el teatre d'Els J oglars 
parla sempre del poder a través de totes les variants d' opres
sió que exerceixen uns individus sobre els altres, unes socie
tats sobre les altres, unes ideologies sobre les alcres. I ho fa 
sempre, mostrant el poder en termes de frau humanament 
irrisori. Sota els seus temes recurrents, Boadella, com molts 
grans autors, sempre torna a parlar del mateix, del seu gran 
tema: l'individu sobrevivint o claudicant en un univers 
regit per uns poders factics, de vegades concrets i propers, 
fins i tot vulnerables; de vegades, abstractes, interioritzats, 
assumits i imbatibles. 

Val a dir que el que es fa difícil d'establir és un ordre 
jerarquic per importancia de la presencia deis temes esmen
tats. En general, aquest teatre tendeix més aviat a fer con
fluir distintes línies tema.tiques en el fons d'un mateix ar
gument i a fusionar materials referencials reals i inventats, 
configurant una dramatúrgia de tematica eminentment 
poliedrica. Els continguts del teatre d'Els J oglars són, en tot 
cas, un exemple demostratiu de com localisme i universali
tat poden arribar a alimentar-se mútuament. 

I a continuació exposaré les afirmacions sense demostrar 
que assenyalava al comenc;ament: 
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«Difícilment trobarem una varietat i una ambició sem
blants pel que fa a la representació del món en la nostra dra
matúrgia contemporania. Llevat deis casos d'autors de textos 
teatrals convencionals com Sergi Belbel, qui ha demostrar 
cambé una versatilitat tematica considerable en la seva, com-
parativament, curta carrera, o com José Sanchis Sinisterra, 
també molt ambiciós en les seves recurrencies tema.tiques, 
en general, la resta de la dramatúrgia catalana i espanyola 
dels darrers quaranta anys no ha fet servir gaire el teatre per 
a l'especulació intel-lectual, més enlla de la política i de les 
relacions humanes.» 

Reconec que aquesta és una generalització producte 
exclusivament de la meva intu'.ició o tal vegada d'un preju
dici. Per aixo, he volgut comprovar si tal afirmació suporta
va una analisi rigorosa consultant la base de dades que recull 
els continguts de la dramatúrgia catalana deis darrers tren
ta anys. El diagnostic resultant és el següent: 

Sistematitzant els continguts tema.tics del conjunt d'o
bres registrades, fent-hi un hit parade de, per exemple, els 
quinze principals, tindríem: en el quinze lloc, l'engany; en 
el catorze, la relació pares-fills; en el tretze, la insatisfacció i 
la frustració; en el dotze, la infidelitat; en l'onze, el sexe; en 
el dese, la solitud, aquests dos practicament empatats; en el 
nove, la família (que si la suméssim a la relació pares-fills, se 
situarien en un esplendorós segon lloc); en el vuite, el pas 
del temps; en el sete, el conflicte social; en el sise, l'amistat; 
en el cinque, el poder (també practicament empatats); en 
el quart, la mort; en el tercer, el materialisme; en el segon, la 
parella i en primer lloc, encapc;alant amb tots els honors 
la llista, tenim l' amor, encara que en empat tecnic amb la 
parella, per bé que si al tema amor se li sumessin les entra
des passió i desig, l' encapc;alament seria certament destaca t.

Si centrem l' estadística exclusivament en la collita del 
2004, el diagnostic general, es confirma: el primer lloc l' os
tenta la família i la relació pares-fills; en el segon, empaten 
l'amor, la solitud, el temps, la mort, la infidelitat, la parella 
i el matrimoni i, en el tercer, empaten també el sexe, la vio-
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lencia i l' engany. Sota aquests primers llocs i cap a la cua, 
van apareixent en degoteig el materialisme, la condició de la 
dona, la vellesa, el maltractament, el masclisme, el misteri, 
el poder, la hipocresía, l' església, la creació artística, la por, 
l'aprenentatge, la prostitució, el conflicte social, el trian
gle amorós, la immigració, la frustració, l'homosexualitat, 
la marginalitat, la tra'ició, la guerra, l'amistat, l'odi, el som
ni, la diferencia, la gelosia i el treball. 

Quedi dar que aquesta exploració no pretén pas aferir 
cap afirmació incontestable; vol ser només un tast metodo
logic per a una recerca més en profunditat de la qüestió, en 
la línia de la realitzada amb la dramatúrgia d'Els Joglars. 

No obstant aixo, podem extreure d'aquests indicis una pri
mera idea: tot sembla indicar que a l' imaginari de la nostra 
dramatúrgia mes recent, deixant a banda el cas d'Els J oglars, 
hi predomina una representació del món on preferentment 
pugen a escena reflexos de problema.tiques d' arrel existencial 
que mostren l'individu ubicat en el seu propi medí i enfrontat 
seriosament a la insatisfacció o al desig frustrant. 

Die en el seu propi medí perque, pel que fa als paisatges 
reflectits, les accions drama.tiques d'aquestes obres són si
tuades al cinquanta per cent en els espais privats dels seus 
protagonistes (pisos, estudis, menjadors, saletes) i en espais 
públics del seu context (presó, bar, urinaris d' estació, caixer 
automatic, sala d' espera, un barre en una pla<;a, una galería 
d'art, un edifici religiós, una passarel-la de moda i un res
taurant), llocs perfectament típificables en ambdós casos, 
apareixent en tres obres un espai exterior periferic, un edifi
ci que acaba de caure (l'obra esta escrita abans dels fers del 
Carmel) i un espai indeterminat. 

Aquí faltaría, per acabar de visualitzar de la manera més 
completa aquest acostament a les representacions del món 
que els nostres autors i les nostres autores imaginen per a ser 
reflectides a l' escena, les edats, el genere i la condició social 
dels personatges presentats, arribant fins i tot a establir les 
preferencies en els usos lingüístics més presents en aquests 
mons de ficció. 
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Cenyint-me a les dades d'aquest primer acostament, el 
resultat de l'exploració fins i tot relativitza, encara que no la 
nega del tot, l' afirmació que vaig fer en comparar l' abast 
tema.tic del teatre d'Els Joglars i el deis autors Belbel i San .. 
chis Sinisterra. Val a dir que, si bé al teatre de Sergi Belbd 
apareixen temes tan novells en el nostre panorama com la 
problema.ti ca de l' aparen<;a física de les persones al món 
actual (Sóc !letja), la ciencia (El temps de Planck), l'atzar (Morir) 
o el terrorisme (La sang) -aquest últim relativament novell,
només-, aixo es dóna en casos molt puntuals, sent també en
el seu cas en la primera línia de les seves recurrencies te
ma.tiques, la incomunicació, la relació familiar, la parella,
la mort i la frustració, tan comunes, com hem vist, a tota la
dramatúrgia catalana recent.

El cas de Sanchis Sinisterra és potser el que més s' allu
nya de la tonica general de la problematica psicologica dels 
individus per abordar aspectes més filosofics i simbolics 
de l' existencia. Així, en el seu teatre, apareixen com a temes 
més presents el pas del temps, el materialisme, la solitud, la 
por, la memoria, la guerra, la vellesa, i encara que puntual
ment, hi apareixen temes com la creació artística, la tortura, 
la historia d' America i fins i tot els fenomens paranormals. 

Convindrem que també la distancia i el to que tria l'au
toria per a la teatralització del seu imaginari són factors de
cisius en les construccions formals que faran que un tema ar
ribi al públic en un sentit precís. El genere adoptat o adaptat 
és l' optica del reflex del món qu"-e ofereix l' obra drama.ti ca. 
Dir que una obra mostra la vida de parella no diu gaire cosa. 
En canvi, si diem que una obra mostra una visió tragica o 
comica de la vida de parella, ja ens situa amb una mica més 
de precisió davant del que veurem. 

En el cas d'Els Joglars, l'elecció d'un tema porta sempre 
inherent la idea d'un tractament drama.tic i d'un tractament 
escenic particulars. En la construcció i la recepció del seu 
teatre, tan decisiu com l'arrel existencial, sociopolític, cul
tural o metafísic d'un tema, és el tractament teatral de que 
el món concret mostrat pugui ser objecte. L'humor, és aquí 
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un signe d'identitat omnipresent. Un humor, pero, que 
transita per camins ben diversos: des de la practica de la ca
ricatura més directa i del pur gag, al realisme més hiperbo
lic i provocatiú., passant per la violació parodica dels codis 
culturals i la transgressió del decorum en situacions i en 
l' expressió. És a dir, gairebé totes les formes de distorsió que 
l'humor i la irania proporcionen a l' art com a eina d' obser
vació i representació crítica o cínica de la realitat. 

I juntament amb !'humor, en el cas d'Els J oglars es veu 
clarament la recurrencia formal a codis coneguts. Els meca
nismes de la comedia, de la farsa en tots els seus vessants 
(satíric, esperpentic, grotesc), del teatre epic, del teatre docu
ment, dels rituals parateatrals del món de la festa, de la co
municació i de la mística són presents, entre d'altres, en la 
seva dramatúrgia, integralment o fragmentats. 

Les preferencies dels nostres autors i les nostres autores en 
tractar els seus arguments en aquest territori dels codis tea
trals, segons el meu test a partir de les fitxes de la base de da
des, són les següents: a les 14 obres fitxades el 2004, tenim ex
clusivament drames, comedies i comedies dramatiques; amb 
un predomini d'un 71 % de la regulació en to de drama, és a 
dir 1 O de les 14; un 15 % de comedia i un altre 15 % de come
dia dramatica, és a dir, dues de cada de les quatre restants. 

No sé si a aquestes alc;ades de l'exposició algú ja ha parat 
esment, com jo vaig fer-ho en arribar a aquest punt, al fet 
que amb aquests llistats de paraules potser estic barrejant 
conceptes molt heterogenis sota el criteri comú de tema o 
molt convencionals sota el de genere.

Jo mateix, de sobte, em vaig fer la pregunta: creació ar
tística, frustració, amistat, hipocresía, mort, tortura, feno
mens paranormals, triangle amorós, terrorisme, historia d'A
merica, somni, conflicte social, relació pares-fills, etc., són 
conceptes rigorosament agermanables en un mateix calaix 
que no sigui de sastre? 

Em temo que, efectivament, aquest esbós d' estadística 
parteix d'algunes definicions que probablement no tinguin 
tota la coherencia desitjable, almenys per a tothom. Un cop 
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fet, m'he adonat que el meu treball de camp partía d'un cert 
problema d' imprecisió en la descripció, al meu parer, dels 
dos ambits, tema i genere, que han estat els meus camps de 
recerca per al test. 

A l'obra, per exemple, Virtuosos de Fontainebleau el tema 
que se li adjudica és la música, quan en realitat, el tema d'a
questa obra no és la música, malgrat que els seus prota
gonistes siguin músics i que el context situacional de la seva 
acció sigui un peculiar concert de música classica. Els in
cidents satírics i al-legorics que els autors inventen a partir 
d'aquella realitat protagonitzada pels músics d'una l'or
questra de cambra i el públic que assisteix al concert, no els 
provoca la música, sinó el seu chauvinisme, és a dir, els este
reotips nacionals de les idiosincrasies enfrontades: la música 
i els topics són, en aquest cas, només el mirall indirecte que 
reflecteix molt obliquament una confrontació entre idiosin
crasies en termes gairebé socioantropologics. 

Permeteu-me, dones, que faci derivar la comunicació 
cap a un territori més teoric i aprofiti aquesta trobada d'es
pecialistes per posar sobre la taula algunes consideracions al 
respecte. 

Que quedi dar que no es tracta de posar en qüestió la 
completa base de dades de dramatúrgia catalana contempo
rania, una eina important i útil per al treball de recerca sobre 
la nostra dramatúrgia. Val a dir que jo mateix vaig donar la 
conformitat a les claus tematiques que se li van adjudicar als 
textos de la meva autoría que en'° el seu moment hi van ser 
introdui'ts. De fet, tampoc era conscient d'aquest problema 
de sistematització en la meva exploració de la dramatúrgia 
d'Els Joglars. 

Pero, a posteriori, un cop vist el resultar estadístic del 
meu peculiar sondeig per a una lectura ideologica dels con
tinguts de la dramatúrgia catalana actual que us he volgut 
exposar, em sembla que aquests territoris podrien acotar-se 
d'una manera un xic més matisada. 

Vista l'heterogenia naturalesa dels conceptes que em 
coincideixen als llistats que us he exposat, entenc que pot-
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ser fora més productiu per a la descripció, si la noció tema 
d'una obra drama.rica es destriava distingint-ne almenys els 
tres nivells d' extracció. 

a) El context que tipifica els personatges i dóna cos als
rituals en que interactuen: el periodisme, la cuina, la uni
versitat o la quotidianitat domestica. 

b) Els factors de motivació dels conflictes en el nivell de la
trama: la gelosis, la gana, el desig imperiós, la frivolitat, 
la decencia, etc. 

e) Els factors ideologics de fans que impulsen la mecani
ca dels arguments, enunciables des d'una construcció fun
cional amb la qual l' autoria conscient o inconscientment 
acota una zona de les seves preocupacions en termes més 
arquetípics o més abstractes, per exemple: les confronta
cions entre l'individu i la societat, entre l'amor i la por, entre 
la fe i la necessitat ... O els constructes ontologics intempo
rals com la vocació, el fanatisme, la necessitat, la fe, la por o 
l'amor en les seves infinites varietats. 

Si apliquem aquest principi descriptiu a una obra com 
Després de la pluja, de Sergi Belbel, la qual, segons la fitxa, té 
com a referent la noció personatges urbans, v.t. ciutat i com 
a temes el treball, la incomunicació i la ciutat, la tema.rica 
resultant passaria a ser: 

a) En la perspectiva del context, l'element descrit és el
món laboral urba contemporani (les paraules clau per a la 
cerca podrien ser treball o urba). 

b) En la perspectiva dels conflictes dramatics, els factors
motivadors són clarament les relacions sentimentals i com
petitives entre adults de diferent genere i edat (amor, compe
titivitat, intergeneracional, podrien ser les paraules clau). 

e) I en la perspectiva del tema de fans hi interpreto que tot
plegat ho determina la necessitat individual de la felicitat 
(paraules clau: supervivencia o capitalisme). 
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Val a dir que és logic que no sigui pas racil, en elaborar 
la fitxa de l'abast tema.tic dels arguments drama.tics, donar 
en la diana de la síntesi d' allo que un text teatral vol trans
metre. 

Senzillament, perque pot ser que la visió de la vida que 
un autor o una autora aspira fer arribar a l' espectador amb 
les seves representacions particulars, el text l'expressi direc
tament, la reflecteixi de forma esbiaixada o la filtri d'una 
manera molt subliminal. Pero obvietat, obliqüitat o subli
minalitat en !'evidencia performativa del tema o dels temes 
d'una obra dramatica en la seva dimensió textual és, sens 
dubte, una decisió -o una indecisió- autora! determinant 
que caracteritza ja en la seva dimensió textual la performa
tivitat d'un text. 

En el cas d'Els Joglars, un aspecte que particularitza la 
seva dramatúrgia és precisament la franca claredat ideologi
ca amb que són reflectits els temes abordats, per compro
mesos que siguin: la nitidesa del mirall. En les seves obres, 
el punt de vista de l' autoria es transparenta al cent per cent 
i els seus temes trasllueixen una voluntat progressiva d'a
puntar a objectius cada cop més propers, si més no menys 
abstractes i més identificables amb una realitat concreta. 

O sigui que, si el que hom vol és reflectir el contingut 
general d'una obra, potser fora pei¡tinent informar també 
del grau de transparencia de recepció de la seva tematica. 

Em direu que aquesta condició ja va implícita en citar el 
genere o la forma teatral particular aplicada en cada cas per 
tractar els continguts tema.tics i argumentals. Aquesta és, 
en definitiva, la funció essencial dels generes, filtrar la ideo
logia i coaccionar la implicació del receptor en una determi
nada modalitat. 

Pero quan avui descrivim la forma d'una obra mitjan
�ant el genere -comedia drama.rica, per exemple-, que vol 
dir, que ens en fa pressuposar aquesta definició? 

El més probable és que tractant-se de dramatúrgia con
temporania, la denominació no reflecteixi sinó només par
cialment algun aspecte del tractament teatral d'allo referit 
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que propasa cada text i no garanteixi tampoc endevinar al 
cent per cent els nivells de permeabilitat tematica de la seva 
acció concreta. ¿És una comedia, Després de la pluja? No pas 
per a mi. 

Més aviat sembla que la nostra dramatúrgia contempo
rania, en general, ja no es planteja tractaments que seguei
xin al cent per cent les reglamentacions d'un genere, cosa, 
d' altra banda, logica, atesas els referents i la formació que 
guien els gustos deis autors i les autores del nostre panora
ma dramatúrgic. 

Quina podria de ser, dones, la terminologia adient per 
proporcionar una descripció el més entenedora possible de 
la mediació formal utilitzada per l'autoria? 

Potser el més efectiu fóra deconstruir els generes i ela
borar un mapa deis seus components formals característics, 
els quals, un per un, avui resulten més comprensibles i re
veladors de les convencions que reglamenten i poden ser, a 
més, objecte de múltiples combinacions. Em refereixo a la 
dramaticitat o l' epicitat de la clau de representació sugge
rida en un text; a les distintes estructures de desenvolu
pament argumental (tancada, oberta, antiestructures); a les 
categories deis fets presentats (tragic, drama.tic, comic, ab
surd); al repertori de graus de realitat tí pies de cada genere 
en el tractament deis personatges (tipus, estereotip, arque
tip, al-legoria); als tons de la presentació performativa de 
l'acció (realista, caricaturesc, grotesc, al-legoric); als siste
mes característics d' expressió verbal (parlat, cantat, culte, 
col-loquial); a les estructures espaciotemporals de la conti
nu1tat de l'acció (linial, episodis, esquetxos, cronologia con
tínua, discontínua, flashback, fragmentació), i finalment, a 
les modalitats d'implicació efectiva de !'espectador (potser 
aquí sí que ens servirien drama, melodrama, comedia, farsa, 
tragedia). 

Alguns intents de descripció d'obres teatrals com l'abor
dat ja fa alguns anys per Michel Vinaver han plantejat abans 
aquesta qüestió encara que amb altres termes i aleshores 
sense la constricció d'haver d' adaptar el llenguatge a les pos-
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sibilitats de processament informa.tic -constricció d'altra 
banda prou interessant pel que té d'esforc; de síntesi. 

Aquesta és, per descomptat, una qüestió que potser val
dría la pena sotmetre a una revisió teorica rigorosa i fer-la 
objecte d'un seminari específic. Jo, de moment, he arribat 
només fins aquí. 

Agraeixo la seva atenció i la seva benevolencia a escoltar
me i suportar la desviació que he fet de la tematica predo
minant en el simposi. 

Moltes gracies. 
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Y el mundo se convirtió en fábula. 
Las metáforas del teatro 

en «La desaparició de Wendy» 
de J osep Maria Benet i J ornet 

Jennifer Duprey 
Universitat de Cornell (Gran Bretanya) 

En una novela, en un cuadro, en un drama, 
celebramos al autor que nos persuade, gracias 
a la pericia con que maneja las palabras, Jas 
imágenes, los diálogos, de que aquellas fabu
laciones reflejan la vida, son la vida. 

MARIO VARGAS LLOSA 

La historia que se cuenta en La desaparició de Wendy (1973)1 

de Josep Maria Benet i Jornet, se articula a través de dife
rentes metáforas sobre el teatro. Estas metáforas quedan 
reunidas en la parte firi°al de la obra; un fragmento del texto, 
bello por su expresión lírica, que testimonia no sólo la 
pasión del dramaturgo por el teatro sino también una parti
cular poética sobre el mismo. 

La desaparició de Wendy es un texto de múltiples niveles. 
En principio, se cuenta la historia de la puesta en escena de 
Peter Pan con todos los problemas que la misma implica. La 
obra de Peter Pan no puede hacerse por lo que los actores se 
ven forzados a improvisar la historia de La Cenicienta (lo que 
nos ubica enseguida en el espacio del teatro dentro del tea-

l. La obra se estrena profesionalmente en 1985 en el Teatro Villa
rroel y está dirigida por J aume Villanueva. 
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tro, es decir del metateatro). En un segundo nivel narrativo, 
se encuentran las re-escrituras escénicas de los relatos de La 
Cenicienta y Peter Pan, relatos que paulatinamente se mez
clan entre sí. A este nivel narrativo se suma un tercero, el de 
las historias de vida de los personajes (la Hermanastra, el Pa
dre, la Madrastra, la Madrina) con especial detenimiento en 
la del Ceniciento-Peter Pan. En La desaparició de Wendy Be
net i Jornet crea una estética que oscíla entre lo lírico y lo 
grotesco; entre el humor y la angustia. 

En esta comunicación quisiera desarrollar tres metáforas 
del teatro que están recogidas en el último fragmento del 
texto y que se reiteran en las páginas de La desaparició de 
Wendy. 

Este último fragmento se lee de la siguiente manera: 

INTRODUCTOR: Voy a recrear para ti el más delicuescente de 
los recuerdos [. .. ]. Tu padre avanzaba hacia ti, sonriente, 
con su regalo, un pequeño teatro, un escenario de cartón que 
quedó depositado ante ti, encima de las mantas, Tenía el telón 
caído y te invitaron a que tú mismo lo levantaras, De esta for
ma descubriste, como nosotros lo descubrimos ahora, un mundo de 
rompimientos, de telones pintados, el mar y el cielo, un paisaje 
infinito dentro de una caja, Cantidad de personajes habitaban 
aquel ámbito, hieráticos pero movibles gracias a unas varillas de 
cartón. El juguete2 era tuyo, podías disponer de él, repetir 
la historia de La Cenicienta, que Francisqueta te había 
contado, o la de Peter Pan, que tu madre te había leído 
mientras estabas enfermo. Decorados y personajes recibirían 
tu impulso y la representación comenzaría. Así lo querías, 
aquella mañana, entonces por primera vez. Apunto de 
dar la orden, un instante antes decirla, contemplabas el 
escenario, como lo contemplas ahora, y resolvías que el 

2. En la traducción al español no se utiliza la palabra juguete sino
teatro. Sin embargo, en el original en catalán sí se utiliza, lo cual me 
parece muy importante por la reiteración metafórica en el drama del 
teatro como juego. 
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enredo incipiente de volúmenes, de colores y de figuras podía ser 
la cosa más bella del mundo. Y así fue como te perdiste,porque 
te habías metido demasiado hacia dentro, y cuando el telón cayó, 
como lo hace ahora, cayó detrás de ti. 

Las tres metáforas que propongo son las siguientes: 

PALIMPSESTO 

En La desaparició de Wendy transpira lo que he de denominar 
un aura de palimpsesto. 

En su definición original el palimpsesto es un manuscri
to cuya escritura ha sido borrada y reemplazada por otra. No 
obstante, en el palimpsesto quedan huellas de la escritura 
que ha sido borrada. Asimismo, en la teoría poste�tructura
lista el palimpsesto se ha asemejado con la memona.3 Como 
la memoria, el mismo es una superficie en la que se puede 
escribir y (re)escribir constantemente y en la que quedan 
siempre reminiscencias de la escritura anterior. El palimp
sesto sugiere la idea de que toda escritura se lleva a cabo en 
la presencia de otras escritutas. Para Gerard Genette el 
palimpsesto es un texto (en este caso dramático) compuesto 
de una fusión de varios textos y realidades que se injertan 
unas sobre otras. El palimpsesto es, en mi opinión, como un 
contrapunto; un juego musical que ejerce una llamada a 
varias voces (textos) sobre otra voz (texto).4

3. Ver el texto de DERRIDA,Jacques (1978). «Freud and the Scene
of Writing». En: Writing and Difference, Alan Bass, tra� .. �hicago: U�.

4. La palabra contrapunto es una técnica de compos1c1on que consis
te en escribir varias melodías (voces) independientes entre sí y super
puestas para que se oigan simultáneamente. El término proviene del 
latín punctus contra punctus, lo cual signific� 'punt_o contra punt,o', es
decir 'nota contra nota'. El contrapunto se d1ferenc1a de la armoma por 
su proceso «horizontal». El compositor_Johann Sebas�i�� Bach (1685-
1750) dio todo su esplendor a esta técmca de compos1oon. 
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La desaparició de Wendy sugiere la metáfora del teatro 
como palimpsesto, primero porque su escritura se lleva a 
cabo en la presencia de otras escrituras: La Cenicienta y Peter 
Pan, siendo esta última cancelada, borrada, por la imposibi
lidad de su puesta en escena, pero de la que quedaran hue
llas o más bien marcas en la improvisación de La Cenicienta. 
Segundo porque el drama se encuentra en la re-escritura, 
fusión y confusión de dos textos y realidades: La Cenicienta y 
Peter Pan. Tercero porque en el texto dramático hay una lla
mada (para seguir con la idea del palimpsesto como contra
punto) a la estética del teatro de Bertolt Brecht. 

Uno de los elementos importantes de la estética brech
tiana era el énfasis sobre los elementos teatrales para, de esta 
manera, recordarle a los espectadores-lectores que ellos se 
encontraban en el teatro, lo que ocurre constantemente en 
La desaparició de Wendy. Al momento de iniciar la función, 
por ejemplo, el Introductor le señala al Tramoyista que el 
decorado de la obra no es el de Peter Pan sino que es el de La 
Cenicienta: 

INTRODUCTOR: Tramoyista, aquí hay una equivocación. Este 
no es el decorado de Peter Pan. 

'TRAMOYISTA: No hay decorado de Peter Pan en el taller y no 
hay presupuesto para hacer uno nuevo. 

INTRODUCTOR: ¡Pero que catástrofe! Nos veremos obligados 
a unas ligeras correcciones. Tendremos que unir Peter Pan

y La Cenicienta.

Este conflicto con el decorado de la obra le deja entender 
a los espectadores-lectores los problemas reales que conlleva 
realizar una puesta en escena. Como consecuencia la obra ha 
comenzado con una especie de enredo. 5 La desaparició de 

5. En este sentido, es necesario señalar la etimología de tramoyista.
Tramoyista viene de tramoya que significa 'la maquinaria de la escena', 
pero su significado original es el de 'enredo' o 'trampa'. 
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Wendy se caracteriza por tener una conciencia de la teatrali
dad. Los personajes se reconocen en el mundo del teatro, del 
que, además, pueden salir para opinar sobre ellos mismos 
como personajes: «Me han dado un papel que es una mier
da» [35] declara, por ejemplo, Roberto, quien hace de Win
netou, el indio con el que juega Ceniciento en la obra. Asi
mismo, Wendy declara los cambios que ha habido de papel: 

Hola, soy Wendy. Tendría que haber salido al principio, pero 
con todos estos cambios, hala, a esperar. Lo que más me fasti
dia es que me han cortado una escena muy dramática, de 
mucho lucimiento, cuando mi padre se suicidaba «No padre, 
no, ¿qué vas a hacer?» le decía yo. ¿Véis? La escena estaba 
marcada así. Aquí el padre. Yo aquí, así, como estoy [40]. 

Este aura de palimpsesto elabora una estética lúdica y 
paródica, sin embargo, cuando empieza la parodia, empieza 
la tragedia en la medida en que, tras una parodia se encuen
tra un argumento muy serio. ¿Cuál es la tragedia que se 
cuenta en La desaparició de Wendy? ¿Cómo ese mundo lírico
grotesco que crea Bene't: i J ornet junto con la estética brech
tiana ayuda a entender lo que se quiere contar en el drama? 

Sugiero que lo que se quiere contar es la tragedia de la 
precariedad y el olvido en que se encontraba el teatro al 
principio del los años setenta. La tragedia de «un mundo de 
rompimientos» [65] como le señala el Introductor a Ceni
ciento al final de la obra; de un mundo en que «los juguetes 
se han roto» [51], según le recuerda Wendy a Ceniciento
Peter Pan una vez ella ha desaparecido de la isla de Nunca 
Jamás. Una parte fundamental de esta tragedia es el olvido 
en que se encontraba el autor de texto dramático. De ahí 
que en la obra nos encontremos con el deseo de Ceniciento 
de poseer la palabra: 

Si poseyera [. . .] los secretos de la palabra justa que se hace 
escuchar ... Llenar el espacio con frases que se deslizan de arti
ficios elegantes, de conceptos sutiles, emborracharte de pala-
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bras que deslumbran y permanecen [. . .] tener el convenci
miento de que actúas con la palabra, que eres poderoso con la 
palabra [60]. 

Las palabras son las que van a construir los diálogos y a 
crear las imágenes que reflejaran en el teatro la vida. 

La llamada a la estética brechtiana hace reflexionar a los 
espectadores-lectores de la obra sobre la situación en la que 
se encuentra el teatro y, por otro lado, les hace recordar el 
teatro mismo; salvarle del olvido. Me explico: el espectador
lector en el ejercicio activo de observar y leer la obra teatral 
lleva a cabo, contemporáneamente, tanto un ejercicio de 
conciencia como un ejercicio de memoria sobre la situación 
en que se encuentra el teatro. Además, en la medida en que 
el espectador reconoce la estética brechtiana en el drama, el 
teatro en sí mismo pasa a ser sujeto de la memoria de dicho 
espectador-lector. 

Todo ello plantea, a su vez, la idea de una memoria tea
tral (memoria teatral con la que termina el drama) en donde 
la memoria funciona como una tabla palimpséstica. Al res
pecto quisiera recordar las palabras de Thomas De Quincey: 
« What else than a natural and mighty palimpsest is the 
human brain? Everlasting layers of ideas, images, feelings, 
have fallen upon your brain softly as light [...] have been 
inscribed upon the palimpsest of your brain.»6 

La recreación del «más delicuescente7 de los recuerdos» 
de la niñez de Ceniciento -que es el recuerdo del teatro
cuando su padre le regala un pequeño escenario de cartón, 
recupera frente a «un mundo de rompimientos» lo que se 

6. MASSON, David (1968) (ed.). The Collected Writings o/Thomas De
Quincey. Vol. XIII. Nueva York: AMS. Pág. 346-348. 

7. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, deli
cuescente se define no sólo como 'aquello que se disuelve, que desaparece 
fácilmente', sino que se le llama delicuescente a un 'estilo literario o artís
tico que es inconsistente, sin vigor, decadente'. En La desaparició de 
Wendy se utiliza la palabra en ambos sentidos. 
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estaba olvidando: el teatro. En este sentido la memoria recu
pera el objeto perdido. 

]UEG08 

El teatro como palimpsesto, implica a su vez que el teatro 
es juego. Pues toda la fusión de realidades y textos, de escri
turas y re-escrituras indica una intención lúdica en el dra
ma, pero una intención lúdica muy seria. El juego en La 
desaparició de Wendy quiere expresar la crisis en la que se 
encontraba el teatro. En general, el teatro juega con temas 
humanos que son muy serios: el deseo, la muerte, el tiem
po, la memoria. 

La metáfora del teatro como juego se reitera a través de 
las páginas de La desaparició de Wendy. No sólo en el recuer'
do que le recrea el Introductor a Ceniciento-Peter Pan al 
final de la obra el teatro es definido como un juego: «el 
juguete era tuyo» [65], sino que, además, Ceniciento-Peter 
Pan juega constantemente, -con el indio Winnetou y con 
soldaditos de plomo- contra la voluntad de su Padre: 

PADRE: ¡Se acabó, grandullón. ¿No te da verguenza jugar a tu 
edad? ¿Dónde tienes las cajas de los soldaditos? 

CENICIENTO: No contesté, aunque de todas formas sabía que 
las encontraría. No, no iba a seguir el sistema de los adul
tos, no caería en la trampa. 

PADRE: Mira, a la basura. 
HERMANASTRA: resultó que a escondidas de nuestros padres 

se había comprado más soldados de plomo. 
CENICIENTO: Juego. 

8. Shauspiel, término alemán para la pieza teatral y su representa
ción, significa etimológicamente 'juego para exhibir'. Los actores son 
Shauspieler, es decir 'jugadores que exhiben'. Ver GADAMER, Hans 
Georg (1977). Verdad y Método. Salamanca: Sígueme. Pág. 197. 
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Ceniciento al igual que Peter Pan, desea jugar eterna
mente; desea el teatro eternamente. Por ello, al igual que 
Peter Pan, no quiere crecer: «Ahora es la escena donde me 
doy cuenta de que no quiero crecer» [39]. Contrario a este 
deseo, Wendy, quien ha desaparecido de Nunca Jamás, le 
recuerda que los juguetes se han roto: «¿No me haces caso 
por que no me quise quedar en el país de Nunca Jamás? 
¿Porque quise crecer? Los bigotes Peter Pan. Adios. No vol
veré pero llámame [. . .] ¿Qué haces en el país de Nunca 
Jamás? Los juguetes se han roto» [51-5 5]. Es decir, que la 
ilusión del juego del teatro, que el teatro mismo ha desapa
recido. Sin embargo, frente a la insistencia de Wendy, Ceni
ciento-Peter Pan, se quita los bigotes al final del drama y 
decide transformarse en niño. Lo que implica su entrega al 
juego, es decir, al teatro: 

INTRODUCTOR: si vas a volver a hacer de niño y ha de ser un 
momento lírico y emotivo, ya me contarás lo que pintas 
tú con bigotes. Sí, señores. ¿Lo veis? Se los quita. Pobre 
imbécil, no tienes arreglo. Prefieres embelesarte con unas 
imágenes morbosas, inexistentes [64-65]. 

La transformación de Ceniciento a niño me recuerda la 
metáfora del niño en el Zaratustra de Nietzsche. Recorde
mos que en las tres transformaciones de las que habla Zara
tustra el niño es el creador, es quien se atreve a jugar eterna
mente. Por ello para el juego que el teatro es se necesita 
volver a la niñez. Como bien dijera Zaratustra: «¿Qué es 
capaz de hacer el niño, que ni siquiera el león haya podido 
hacer? Para el juego divino del crear se necesita un sagrado 
decir sí» [25].9 Ceniciento-Peter Pan es quien dice sí al jue
go que es el crear; al juego que el teatro es. Como el des
pertar del homo ludens, este llamado a crear es una tarea de la 
infancia. 

9. El énfasis en itálica es mío.

630 

Asimismo, el pequeño teatro de cartón que le regaló su 
padre a Ceniciento, tenía «el telón caído» [65] pero le invi
taron a que «él mismo lo alzara» [65] porque era a Ceni
ciento a quien le tocaba descubrir «un mundo de teldnes 
pintados, el mar y el cielo» [65]. Era a Ceniciento a quien se 
le daba la oportunidad de crear. Al alzar el telón, el mundo 
podía convertirse en todo aquello que él deseara, porque una 
vez alzado el telón «decorados y personajes recibirían [su] 
impulso y la representación [es decir el juego a la creación] 
comenzaría» [65]. El teatro, pues, al ser representación es 
juego y este juego es, como le dijera el Introductor a Ceni
ciento: «[un] enredo incipiente de volúmenes, de colores y 
de figuras [. .. ] la cosa más bella del mundo» [65]. 

Quisiera sugerir, además, que esta metáfora del teatro 
como juego se enlaza con el argumento de fondo de La des
aparició de Wendy de no olvidar el teatro. El teatro es un jue
go hecho para mirar en el cual la mirada lleva a cabo un acto 
de repetición. El mismo, como la R,intura, se erige como arte 
que, al percibirse desde la contemplación -es decir desde la 
mirada- convoca la repetición. La repetición de gestos, de 
líneas y de poses; aquello que el Introductor llama «un pai
saje infinito dentro de una caja». Estando «ahí» expuesto, 
ante los ojos, el teatro vuelve a la vida continuamente. 

Recordando las palabras de Hans Georg Gadamer, el 
teatro está hecho para los que «no han olvidado cómo ju
gar». Es decir, para los que no han olvidado el teatro. 

LA ISLA DE NUNCA JAMÁS 

Nunca Jamás es el lugar donde todo es posible y donde, al 
igual que en el teatro, se hace-creer. Se hace-creer, como 
bien señala el epígrafe de estas páginas, que aquellas fabula
ciones son la vida. Asimismo, como en el teatro, en la isla de 
Nunca Jamás el deseo, el sueño, la fantasía son posibles. En 
La desaparició de Wendy, esta isla aparece como el lugar de los 
sueños, de la satisfacción de una serie de deseos como: el pla-
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cer sexual, la capacidad de volar a lugares lejanos, de jugar 
con el tiempo y de retrasar la muerte: 10 

CENICIENTO: Wendy, ¿quieres venir conmigo al país de 
Nunca Jamás? 

WENDY: Si volvemos antes de merendar, sí. 
CENICIENTO: ¿Metes los pies en el agua? Te mojarás, si no 

te arremangas mejor. ¡Qué calor!, vamos a quitarnos la 
ropa. 

CENICIENTO: ¿Jugamos a los médicos? Tú eres la enferma. A 
ver cómo está la enferma. 

WENDY: El arroyo, la fragancia de los pinos. 
INTRODUCTOR: La fragancia de los pinos [. .. ]. Soñaba que 

había ido a parar muy lejos, a otros tiempos, y que podría 
sorprenderme el paso de un maqui; o de unos guerreros. 

CENICIENTO: Allí no tendríamos que crecer. 
WENDY: ¿ Pero regresaremos antes de que oscurezca? 
CENICIENTO: Tonta, del país de Nunca Jamás no se regresa, 

nunca [ 40-41]. 

Nunca Jamás, como el teatro, es el sueño diurno de Ce
niciento-Peter Pan porque ahí se puede jugar, se puede 
soñar y se puede volar muy lejos, a otros tiempos. El teatro 
es el mundo de Nunca Jamás; al que Ceniciento, al igual 
que Peter Pan, desea volar para perderse en él y no volver, 
nunca jamás. De ahí que, al finalizar el drama, nos quede
mos a solas con esta imagen: « Y así fue como te perdiste, 
porque te habías metido demasiado hacia dentro, y cuando 
el telón cayó, como lo hace ahora, cayó detrás de ti» [65]. 
Ceniciento [como el dramaturgo] se ha perdido en el teatro, 
así como Peter Pan se ha perdido en la isla de Nunca Jamás. 

El teatro es la isla de Nunca Jamás porque él mismo no 
examina la realidad, sino la existencia, y la existencia no es 
lo que ya ha ocurrido, sino inás bien el inmenso campo de 

10. Me parece que la isla de Nunca Jamás es una gran metáfora de
Ello, es decir, del inconsciente. 
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las posibilidades humanas. El enunciado «El mundo se con
virtió en fábula» viene a indicar tanto la potencialidad poié
tica de la vida así como el hecho de que el teatro, con toda su 
polisemia y multiversalidad, nos configura un mundo y 
que, por lo mismo, es creación. La desaparició de Wendy ter
mina enfatizando que el teatro es, como la isla de Nunca 
Jamás o la isla de Próspero (para seguir recordando el tea
tro), un lugar donde todo es posible, una iniciación a la ima
ginación. 
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L' estrategia del camaleó: 
una analisi dels personatges femenins 

del teatre d'Enric N olla 

Maria Zaragoza 
Doctorat en Arts Esceniques UAB

Quan l'any 2001 l'Enric Nolla va estrenar Tractat de blan
ques a la Sala Beckett de Barcelona, 1 el seu tercer text repre
sentat, va apareixer una crítica en un diari d' aquesta ciutat 
que ressenyava l'espectacle i que es titulava «La síndro� 
me del camaleó». 2 Aquesta «síndrome» feia referencia a la 
proximitat de !'estrena amb la presencia a la cartellera de 
Madrid d'un altre espectacle, El color del gos quan fuig, 
de Beth Escudé.3 Aquests dos textos tracten de l'emigració 
i de la integració a la cultura de rebuda per part de l'emi
gradt, i en aquell moment suggerien al crític la reflexió 
següent: 

[ ... ] L'individu, en una situació de precarietat vital, sent, amb 
una intensitat superior, la pressió de l'entorn fins al punt de 
voler renunciar a allo que el particularitza per fondre's en la 
norma general imperant. És una situació de violencia íntima 
per la qual molts, en un moment o altre, hem passat com a 

1. El text es va presentar en lectura dramatitzada al cicle «Parau
la d'Autor» del Sitges Teatre Internacional -Creació Contemporania 
2000, sota la direcció de Magda Puyo, que despr és el va estrenar a la 
Sala Beckett ambla mateixa actriu, Teresa Urroz. 

2. MASSIP, Francesc. Avui, 22-X-2001.
3. Estrenat amb anterioritat també a la Sala Beckett de Barcelona

(1997). 
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joves rebels que ens hem resistit a les cotilles socials o com a 
individus pertanyents a una cultura minoritzada que ha de 
combatre aferrissadament per no sucumbir al motilo de la 
majoria (sobretot quan, ai!, és absoluta), un motilo vanitós 
erradament afavorit pel poti-poti de la cultura global. 

Si Tractat de Blanques és un dels textos més destacats del 
teatre d'Enric Nolla és perque evidencia en dos sentits la 
seva vinculació amb el context social i cultural que l'envol
ta: l'obra formula un ambit reconeixible que és precisament 
el mateix que imposa a !'autor la necessitat d'escriure-la. 

Amb tot, o precisament per aixo, «la precarietat vital» 
del personatge del Tractat -una dona negra que aconsegueix 
tornar-se blanca després d' emigrar a un país de blancs-, no 
és tant una «situació» concreta lligada a un temps concret 
d'aquest país, sinó que es tracta d'un dels elements fona
mentals de la concepció dramatúrgica de Nolla. La «pressió 
de l' entorn» porta aquest personatge femení a patir una 
«violencia íntima» que comparteixen tots els personatges 
del teatre d'aquest autor. 

Perque parlar del teatre d'Enric Nolla és endinsar-se en 
una selva indomita. La complexitat, la incertesa i l'instint 
de supervivencia bateguen en cadascuna de les radies dels 
seus textos. Els personatges viuen en conflicte amb el seu 
propi medi i la resolució d'aquest conflicte té a veure, en 
part, amb les lleis de selecció natural. Són personatges per
manentment amena<;ats per agents externs a un espai parti
cular que els ve imposat. Personatges que intenten sobre
viure davant de l'adversitat i que sovint acaben xuclats per 
les regles del seu propi sistema. 

VIURE I SOBREVIURE 

La vida, en termes estrictament biologics, és la tensió cons
tant entre la complexitat de l'entorn -la incertesa- i la per
manencia d'una identitat independent, que és l'ésser viu. 
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En un seguir d'aforismes, Jorge Wagensberg,4 explica les 
diverses solucions al problema de la supervivencia: 

La il-lusió de tot ésser viu és continuar viu. 
La solució trivial per continuar viu, quan la ince11tesa 

pressiona, s'assembla molt a no viure: la letargia, la hiberna
ció, les formes resistents ... (la independencia passiva). 

La solució no trivial per continuar viu, quan la incertesa 
pressiona, combina dues estrategies: millorar la propia com
plexitat davant de l'entorn i millorar l'acció (la independen
cia activa). 

L'última solució per continuar viu quan la incertesa pres
siona no és conservar una identitat, sinó conservar la tenden
cia a conservar-la, per a la qual cosa, de vegades, convé can
viar d'identitat (una nova independencia). 

Continuar viu equival, tacticament, a menjar i no ser 
menjat. Per menjar i no ser menjat un es pot ajudar de la 
cripsi -l'art de desapareixer (efecte persiana de veure el món 
sense ser vist)- o de l'aposematosi -l'art de destacar (efecte 
bateria de llums: ser vist sense veure res). 

, 

Tots els éssers vius ens regim per aquests comporta
ments. I d'entre nosaltres, els camaleons -més enlla de la 
síndrome puntual citada més amunt- em resulten uns ani
mals exemplars per explicar les estrategies de l' acció drama.
ti ca dels personatges de Nolla i, en particular, dels femenins. 

LESTRATEGIA DEL CAMALEÓ 

El camaleó és un reptil saure de la família dels camaleontids. 
Com tots els reptils, els camaleons tenen la sang freda, 
hivernen, i no tenen separats els ventricles del cor, per la 
qual cosa la sang se'ls barreja. Són coneguts especialment 

4. WAGENSBERG,Jorge (2002). Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál
era la pregunta?. Barcelona: Maternas 75 / Tusquets Editores. Pag. 37-
39. La refosa i la traducció són meves.
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per la seva capacitar de canviar de color, de mimetitzar-se 
amb l' entorn quan se senten amena�ats i en resposta a can
vis de temperatura, de Hum i d' al tres alteracions ambien
tals. El canvi de color és degut a l' acció d'hormones que 
afecten unes cel-lules pigmentaries especials de la pell. No 
obstant aixo, els camaleons no sempre canvien de color per 
adaptar-se al medi que els envolta. En poden ser altres fac
tors la gravidesa, l'estres, la por, la presencia incomoda d'al
tes animals de la mateixa especie o d' altres especies i del 
mateix o d'un altre sexe. 

De fet, la seva capacitar d'adaptació és molt limita
da. Salen viure en habitats molt específics, redu"its, humits, 
amb una vegetació abundant pero que permeti la presencia 
imprescindible de la Hum del sol i d'insectes, el seu princi
pal aliment. Fins fa molt poc es creia que era gairebé impos
sible fer-los viure en captivitat perque, si per algun motiu es 
trenca !'ecosistema del seu habitar, rarament sobreviuen. 
Per aixo mateix, són molt preuats com a animals «de com
panyia».5 

Són, per tant, animals fragils. Alguns, especies protegi
des. Que s'adapten als canvis i a les variacions de l'entorn 
ajudats del camuflatge, de l'efecte persiana, quan no es po
den refugiar en la letargia. I que com a única acció de super
vivencia tenen la ca�a i l' exhibició destinada a la reproduc
ció de l' especie. 

ELS ROLS FEMENINS

Que aquests animals puguin donar compre de les estrate
gies i les accions deis personatges femenins, de la imatge de 

5. Cito textualment. I a continuació explica: «Con el tiempo, mu
chos ejemplares terminan cogiendo la comida que se les ofrece con los 
dedos o con unas pinzas y se suben ellos mismos a la mano del cuida
dor.» DAvIEs, Robert i Valerie (1998). Reptiles y anfibios. Madrid: El 
Drac. Pag. 58. (la ed., Andromeda Oxford Limited, 1997). 
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la dona que es despren dels textos de Nolla, és certament 
incomode. Perque il-lustren la necessitat de denúncia que 
emeten aquests personatges «portats a ensenyar» a dalt d'un 
escenari. la seva supervivencia no ve només marcada per 
l'habitat, que en tates les obres es defineix com un espai tan
cat, ai.1lat, suburbial, desert, fose i amena�at, que cal prote
gir i conservar perque alhora és un espai protector fora del 
qual els personatges es perden. AHo que caracteritza la seva 
actitud de supervivencia és la capacitar de trencar amb els 
paradigrnes de comportament que els «pressionen», i l'apli
cació d'una tactica o d'una altra per tal d'aconseguir-ho va 
Higada a la consciencia del personatge envers la seva con
dició, a l'assoliment d'aquest trencament o a una renúncia 
voluntaria. 

Si fem un cop d'uH a les diverses peces de NoHa, mereix 
un comentari d'entrada A pas de gel en el desert,6 que conden
sa tot aquest discurs. El rol femení l' encarna la Búfalo, un 
transvestit que domina una zona de prostitució. En les seves 
propies paraules, es defineix com una bestia mansa i aliena
da, mentre exercJix oralment el seu ofici amb el seu protec
tor, l'Oswaldo: 

Vaques, toros, búfals, que jo sapiga, pasturen. Quan s'acaba 
l'herba i no en queda més, es fa el desert, i encara masteguen, 
fan el gest, de dalt a baix, amb aquelles dents que entren i 
surten, com si el pasturar no s' aturés mai. Pasturen terra assa
borint herba. Tot aixo a ple desert, perque sense herba és el 
desert. Si algú els veu en llibertat mastegant d'aquesta mane
ra, que jo sapiga, vaques, toros i búfals, amb la il-lusió de 

6. Estrenada el 1996 també al Sitges Teatre Internacional, de fet
condensa les diverses línies discursives que Nolla desenvolupa poste
riorment, com ara la subsritució del desig pel crim, de la memoria per 
l'oblit, i la il-lusió i el pas de la innocencia inconscient a la consciencia. 
Mostra clarament un interes explícit per aquest joc de rols que es man
té a totes les peces de l' autor. Pel text citat, vegeu NüLLA, Enrie (1997). 
A pas de gel en el desert. Barcelona: AADPC. Entreacte, 9. Pag. 16. 
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l'herba, tan amable, se t'acosten, pasturen i et llepen. Felis;os. 
Els llops són a l'aguait, els envolten. 

L'actitud de la Búfalo davant de les adversitats que posen 
en perill el seu ecosistema, tant si es refereix al present, al 
passat o al futur, <lepen de la immobilitat entesa també com 
a rebel-lió i d'una concepció il-lusoria del món. La il-lusió 
d'haver aconseguit una identitat femenina segons manen els 
parametres admesos per l' entorn social: succintament, el 
model Mary Poppins de «doña Perfecta» i el model esposa 
abnegada i enamorada. La Búfalo fabula, és a dir, crea una 
ficció de realitat que li permet salvar-se del crim fins que la 
realitat li trenca tragicament aquest míratge quan Hund, el 
client de qui esta enamorada, li és infidel. 

La fabulació il-lusoría és també l'activitat predilecta de 
Perla, la dona extraviada d'Hurracan, i també de Felicíssima 
d'Area privada de cafa í de Ninínha, la dona oblidada de Sor
tida d' emergencia. 7 

Hurracan és de fer un compendi del sistema matriarcal 
que es regeix per normes tradicionals de dominació i de 
poder emmarcat en un ambit de violencia de compliment 
obligar per tal de recuperar l'honor d'una família. Les rela
cions entre violencia í poder es reprenen en altres peces. 
Aquí, pero, l'únic personatge que trenca amb un rol esta
blert, que viu en contradicció amb ella mateixa (a part de la 
Misericordia, la dona que es rebel-la contra l'autoritat de 
la seva germana gran per reafirmar-se en el paper que li 
ve imposat) és la Perla. Aquesta «dona extraviada» intenta 
sempre marxar del poble on viuen perque en un passat ha 
tingut una altra vida, marit í fills. Pero sempre hi acaba 
renunciant voluntariament. La Perla fabula els motius que 
la van dur al poble, la seva propia historia i el futur, i és una 

7. Hurracan és del 1995, Sortida demergencia del 2002 i Area priva
da de Cafa del 2003. S'han presentar respectivament, a la Sala Beckett, 
al Sitges Teatre Internacional -Creació Contemporania (en lectura dra
matitzada)- i al Teatre Nacional de Catalunya (Projecte T6). 
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víctima explícita de l'oblit, que la converteix en un perso
natge inactiu, incapa� i a la deriva: 

Anava ... a la carretera ... pero m'he perdut. (Silenci.) Que els 
puc explicar als meus fills després de tant de temps fora de 
casa? Set anys? (Pensa.) Els explicaré que em van segrestar uns 
homes violents, d' aquests que n'hi ha molts per aquí. Que em 
van emmordassar després d'un llarg dia de feina; que em van 
torturar ... no, no tinc senyals de tortura ... que em van mal
tractar, que només em dona ven llenties cada dia [ .. .]. 

Com que no em venia a buscar ningú ... he pensat: pot ser 
que ja no em recordin, que ja no em reconeguin, ni els meus 
fills, una cosa que no havia pensar mai. I com que estava sola, 
alla, tan sola, he pensat, i és que potser jo tampoc els recordo, 
jo no sé qui són. [ ... ] Potser no em troben mai i jo no me'n 
puc anar. Pero si jo no me'n vull anar, he pensat. (Pausa.)

M'han deixat sola. (Silenci.) M'he perdut, la guardia civil 
m'ha portat fins aquí i ... com que he vist la porta oberta ... 

El cas de Nininha és una evolució d'aquest planteja
ment, més despullat d'innocencia perque anul-la definitiva
ment la possibilitat de deriva. Nininha és l'únic personatge 
de Sortida d' emergencia que no se' n va del bloc de pisos que és 
a punt de ser enderrocat perque espera la carta d'un amant 
que justificara la seva espera. Pero, quan la carta arriba, ell li 
demana que no l' esperi mai i ella rebutja aquesta notícia. 
No es pot adaptar a la nova realitat que se li obre després de 
la lectura i manté intacte l' anhel i l' espera, que es converteix 
així definitivament en autodestrucció: 

Aquí hi ha una carta, segur que si ... Eu o sé com dir-ho, ara ... 
Tem de ser urna carta. M'he descuidar a cha ve ... una altra 
vegada. 

[ ... ] 
Aquesta no és la carta que espero. 
Se' m barre gen les paraules, em vénen de tot arreu alhora. 
On hauré deixat la clau? 
Ja ho sé, ja ho sé! 
Quina sort! 
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(Se'n va cap amunt. Soro!! de tancs de guerra que s'apropen,. tre
molor de la terra, cops profund que taladren; alguna cosa que cau. 
Foscor absoluta.)8 

El tercer personatge que té la il-lusió com a tactica és 
Felicíssima, i representa la culminació d'un procés que té a 
veure també amb el valor de la paraula dels personatges. En 
les obres primerenques de N olla, els personatges te nen una 
gran necessitat de fer llargs parlaments perque és a través de 
la paraula que domestiquen el món: el record de 1� vida vis
cuda, el present que viuen i el futur que els espera. Més 
endavant, a Safari,9 la paraula ha estat capitalitzada per 1'0-
dette, una senyora redemptora amb mala consciencia i 
bones intencions que domestica l'altre mitjanc;ant la ins
trucció de la llengua i la lectura. Felicíssima, en canvi, a 
A.rea privada de cafa, perd la paraula sense perdre el record, 
perque la paraula s'ha convertir -torna, de fet- a ser patri
moni dels fills de déu, representats per l' Ahmed, i el silenci 
és l'únic patrimoni identitari que pot salvar aquesta dona de 
la barbarie i del discurs fonamentalista: 10 

AHMED: He trobat la paraula. [ ... ] Per cada vint llibres que 
entregui, tindré un any menys de purgatori, perque ja et pots 
estar oblidant del cel. Castig! La meva superbia ha estat el 
meu pecat davant de Déu. 

Aquí hi ha la paraula. La paraula de Déu. 
Felicíssima: Jo no la vull. 

He comenc;at parlant de Tractat de blanques i de la impo
sició de la transformació per resoldre el conflicte de <<l'al
tre». Com es pot comprovar, aquest és un tema de fons de 
tots els textos d'Enric Nolla. Al Tractat, el conflicte es pot 
definir com «l'altre sóc jo», i té unes característiques (l'emi-

8. De l'original, versió Lectura Sitges 2002, final.
9. Text·inedit del 2004.
10. De l'original, pag. 40-41.
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gració, la rac;a, la cultura, la llengua, la memoria) que trans
cendeixen necessariament l'ambit privar d'un personatge 
que domina !'estrategia del camuflatge a través de la raó 
(l'embogiment controlar), tal com es presentava en les peaes 
anteriors. 

Aquesta línia esdata, per dir-ho d'alguna manera, a Sor
tida demergencia i, especfíficament, a Safari, on l'espai de 
l'acció, que fins ara s'ha presentar com a indeterminar i 
atemporal, es concreta en el nom de ciutats dels diversos 
continents i amb elements que ens situen en un temps his
torie recent, al segle xx. I també s'aprofundeix, perque el 
conflicte ja no és simplement racial o cultural, sinó de das
ses i d'estatus. «L'altre» es converteix aquí en «qualsevol 
altre» amb el qual es té una relació de poder economic, tant. 
si pertany a la mateixa terra com si no. Aixo porta de la ma 
dos canvis específics: l'un és l'aparició d'alguns personatges 
masculins que tenen per patrimoni un discurs plenament 
feixista sobre la necessitat d'autoritat que es fonamenta en el 
saber intel-lectualitzat. L'altre és l'embogiment fora control, 
o alienació, 11 dels personatges femenins actius que, cons
cients de seva propia paradoxa, adopten comportaments que
suplanten el que es pot denominar rol masculí tradicional.

N'és un exemple molt dar la Virginia, d'Á.rea privada de 
cafa, una dona que s'avorreix i que, per fugir del tedi, per 
sentir-se independent i alhora necessaria, perque tingui sen
tir la relació amb el seu marit, es dedica a «sortir a cac;ar» 
cada nit, a tenir trobades sexuals amb desconeguts, i anhela 
tant una figura masculina ideal que, quan la troba, gairebé 
no la reconeix. El seu discurs sobre les seves escapades és 
exactament identic al del seu marit, l'August, pero la rela
ció que planteja, basada en la gelosia d' ell, i que expressa 
una profunda necessitat de domini, no es correspon final-

11. Tornant a Wagensberg: «El sueño de la razón produce mons
truos, y la falta de cambio, el sueño de la razón.» 06. cit., [407] (pag. 
100). 
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ment amb el sentit del discurs del marit, que en lloc de 
dominar-la el que fa és deixar-la. Aquí emergeix, dones, un 
altre tipus de personatge masculí, que també ha posat en 
dubte el rol tradicional que se li exigeix i que mereixeria 
una analisi a part. 12 Vegem dones el discurs de Virginia:13 

Xucla'm el coll, xucla'm el coll amb forr;a, deixa-m'hi un se
nyal, que no quedi cap dubte i penetra'm. Ara hauria de venir 
el meu marit; vull veure la seva rabia, sentir que sóc més for
ra, que no el necessito per res, coro m'excita imaginar-me que 
ero desitja la mort i que després se sent culpable per no haver
me anat al darrere, aixo sí que és un moti u forr;a important per 
sortir cada nit, tot i que a vegades voldria que ero vingués a 
buscar i que em tragués d' aquesta foscor i que em fes oblidar 
aquest home que busco cada nit i que no paro de somiar. M'a
gradaria plorar pero no puc. Estic confesa. 

Per acabar, voldria només fer un parell d'apunts sobre 
Calera, un text en el qual treballa actualment l'autor, que 
continua aquesta línia de diversificació dels rols masculins i 
que planteja, pel que fa als femenins, un canvi de sentit en 
la lluita per conservar la identitat. 

12. Hem passat de rebre, per pare deis personatges femenins, una
imatge d'homes violents, maltractadors, violadors i dominadors, a 
topar amb ideolegs del feixisme que s'emparen en un discurs biologis
ta, com Herr Hans Richter, o creacionista, com l'Amo-Déu (tots dos,
de Sortida demergencia). Safari, en canvi, fa un pas més que permet l'a
parició d'un altre tipus d'home, encarnar tant per August com per 
Mateu. I és interessant que aparegui precisament del maceix discurs de 
la dona, fet que evidencia la perdua de valor determinant de la paraula 
que he analiczat més amunt. Pel que fa a la crisi dels rols tradicionals, 
de fet el text ve encapc;alat per una cita de Macbeth sobre la subversió de 
l'«ordre natural»: «Aixo és contra natura, com ho és l'acte / que s'ha 
comes aquí. L'altre dimarts, / un falcó que volava amb tot l'orgull / fou 
cac;at i fou mort per la xi beca/ farta de rates. » 

13. De !'original, escena X, pag. 27.
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Fins ara, la lluita dels personatges per la seva supervi
vencia consistía en la creació d'una identitat que s'ajustés als 
parametres desitjats pel personatge, que acabaven essent 
paradoxalment els que imposava el medi. De Colera, només 
vull destacar que, de moment, un dels personatges opta pel 
camuflatge, pero un altre, per tal de sobreviure, el que in
tenta és reconstruir la seva propia identitat en lloc de negar
la, perque el seu habitat ja ha estar destru'it. 

Cal dir, finalment, a tall de conclusió, que els personat
ges femenins del teatre d'Enric Nolla lluiten per la seva su
pervivencia, amena<;ats com estan pels depredadors de fora 
d'un món que reconeixen com a seu. Pero, sobretot, que la 
pitjor amena<;a que pateixen és, precisament, la propia inca
pacitat per desempallegar-se d'aquest habitar que els té cap
tius, que els obliga a encarnar rols marcats per l'instint de 
conservació i que pren la forma del pitjor dels masclismes, 
que és el masclisme femení. Que aquesta incapacitar esclata 
en conflicte social, racial i cultural perque conté l' essencia 
del fonamentalisme, de la voluntat que s'erigeix des de la 
incapacitat per adaptar-se a un altre món que els planteja un 
excés d'incertesa. Que perden la raó en el decurs del conflic
te. t¿ue són contradictoris perque exploren la propia com
plexitat en busca d'una sortida. Que se senten decebuts del 
resultar d'una tensió vital tan forta que sovint els porta a 
sostenir aquest discurs feixista, o fins i tot derrotats. Que la 
sortida que troben és la mutació definitiva, o l'afirmació de 
la identitat a través del silenci. I ·que de vegades es perden 
per aquest camí i queden feli<;os, a la deriva. 
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Roland Schimmelpfennig, 
un autor catala 

Tres obres de l' autor contemporani alemany 
Roland Schimmelpfennig i alguns criteris 

per a les seves traduccions al catala 

Christina Schmutz 
Doctorat en Arts Esceniques UAB

lNTRODUCCIÓ 

Roland Schimmelpfennig, nascut el 1967, va estudiar di
recció a l'escola Otto Falckenberg de Munic després d'una 
llarga estada com a periodista a lstambul. Treballa com a 
ajudant de direcció al Münchner Kammerspiele, on també 
va ser col-laborador de direcció artística. Des de 1996 treba
lla com a autor free lance. A partir de 1999, Schimmelpfen
nig va ser, durant dues temporades, dramaturg a la Schau
bühne de Berlín. La temporada 2001-2002 va ser autor 
resident del Deutsches Schauspielhaus d'Hamburg. Des del 
2000 ha fet obres d'encarrec per als Staatstheater de Stutt
gart i d'Hannover, el Deutsches Schauspielhaus d'Ham
burg, el Burgtheater de Viena, el Schauspielhaus de Zuric, 
el Deutsches Theater de Berlín i d'altres. A més, paral-lela
ment, ha fet algunes peces radio:foniques i el llibret de !'o
pera Das Gesicht im Spiegel (La cara del mira!!). Actualment, 
Schimmelpfennig viu a Berlín i és professor a l'escola d'art 
Weissensee. Les seves obres de teatre es representen a més de 
vint pai·sos. 

Roland Schimmelpfennig esta considerar un dels prin
cipals amants de l'experimentació entre els joves autors de 
teatre contemporani de l' Alemanya actual. Les seves obres 
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es caracteritzen per ser, totes sense excepció, un xic estra
nyes. Schimmelpfennig, conegut també amb el _n?m d' «el
poeta» , té fama de dominar el genere d' «el misten de la 9uo
tidianitat». «Samia una quotidianitat magica, banahtats 
coronades amb una muntanyeta de nata» 

1 i sovint aconse-
gueix encisar el públic. . . . ,, . , . 

L'obra realment vasta de Sch1mmelpfennig es pohedn
ca. No s'hi pot determinar un sol metode, una sola forma o
un sol tipus de referencia. Dins d'aquesta heterogene"itat, 
pero, s'hi distingeixen algunes característiques co�stants.
Des del punt de vista de l'ofici, atrau la seva capaotat per 
construir obres; obres compactes que presenten ares de ten
sió i no perden de vista la seva tematica central. De la matei
xa manera, aconsegueix introduir un llenguatge ajusta� a 
cadascun dels seus personatges. Destaca per sobre de la m1t
jana d' autors joves perque, repetidament, a�o?segu:ix el�
var de manera natural certes practiques mag1ques 1 arca1-
ques a la categoría d' elements de constru,cció de la seva obra. 
S'ha de destacar, per damunt de tot, el seu talent a l'hora de 
teixir xarxes amb una atmosfera molt complexa. 

En la meva analisi em centraré especialment en tres 
obres i possibles problemes de traducció relacionats amb 
criteris de forma i de contingut. Les obres presentades són 
Fisch um Fisch (1997) (Peix per peix, 1998), Vorher/Nachher

(2001) (Abans/Després, 2002) i Push-Up 1-3 (2001, i versió 
catalana, 2002). La versió catalana de Peix per peix va ser es
trenada al Festival Grec l'any 1998. Abans/Després va ser 
presentada com a lectura dramatitzada al Teatre Romea de 
Barcelona, l'any 2003. 

l. Die Zeit,jungdramatiker, 2002/51.
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CüNTINGUT 

«Fisch um Fisch»
1 

1997 (Peix per peix); guardonada 
amb el Premi Else Lasker-Schüler el 1998 

Els personatges anonims, que simplement són designats amb 
una referencia a la seva edat i al sexe: l'home vell, la noia, 
l'home jove i l'home de fora, fan possible una economía 
argumental. Tres personatges, l'home vell, l'home jove i la 
noia, fan els preparatius un dia molt fred d'hivern, a prime
ra hora del vespre, davant o a la casa de l'home vell, per a un 
apat de celebració, que hom podría suposar que és una mena 
de festa del peix. Durant els seus treballs, que es veuen difi
cultats i s'inter.rompen per successives avaries i malentesos, 
entra en escena un visitant, l'home de fora, primer com a 
portador d' esperances per a la noia jove, més tard, poc abans 
del dinar de festa, com a estrany convidat. Ofereix el seu ser
vei i desapareix, sense que s'hagi arribat a realitzar un con-

. tacte real i útil amb els altres tres personatges. «La situació 
és tan senzilla com el llenguatge de Schimmelpfennig, pero 
tota la resta és for�a complicada.»

2 

L' estrany resta estrany, ha arribat i ha marxat, un come
ta. Llavors, quan els tres personatges tornen a estar sols, el 
vell revela per fi un dels seus secrets del passat: la guerra, la 
capitulació i la mort d'una noia amb una sola cama. 

Aquests trasbalsos devien ser els que havien fet els re
cords tan dolorosos que s'havien convertit en tabú; un tabú 
que havia caigut com si fos plom sobre aquella regió i els 
seus habitants. L'obra esta submergida en una atmosfera 
enigmatica i onírica, una barreja de lleugeresa i serena aflic
ció; recorda el surrealisme dels somnis, on els moviments 
són angoixosament lents i mai no arriben al seu objectiu. 

A la trivial realitat de l'enutjosa recerca de les eines ade
quades i !'ambició quotidiana es barregen indicacions sim-

2. DbSSEL, Christine. Süddeutsche Zeitung, 14-V-1999.
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boliques del passat tabú i histories dels personatges; sempre 
s'arriba a «descarrilaments» poetics que proporcionen a l'o
bra la seva estructura profunda i densa. 

Peix per peix ens conta la historia de quatre persones que 
intenten organitzar-se, amb una estupefacció que arriba a 
l' obstinació i amb totes les dificultats, en un món que per 
a ells ha esdevingut incomprensible. 

Els personatges actuen en un ambient apocalíptic, evi
dentment ja després de la catastrofe, la qual al final es des
cri u com una guerra passada. 

La inseguretat dels personatges de l'obra ens reflecteix 
les esquerdes del nostre propi món actual, surrealistament 
deformat i amb la indumentaria poetica d'un allunyat món 
de pescadors i estranys; pero quan l'home de fora confessa 
que ha viscut a París pero que no ha vist mai el gran riu, lla
vors ens adonem que es tracta de nosaltres mateixos i les 
nostres certeses, informacions i dades, que cada vegada es tan 
més tecnicament fixades i administrades pero menys viscu
des i ancorades en la memoria emocional. 

La forc;;a de l'obra i la seva actualitat rauen en les pre
guntes indirectes que es plante gen amb l' argument apa
rentment trivial, pero que vist de prop és complex, poetic i 
simbolic, a la subjacent coherencia conceptual de les coses i 
les persones; en els elements religiosos que ens recorden dol
c;;os sentiments passats; en la tendra concentració davant la 
inutilitat fatal dels esforc;;os humans; en l'atmosfera comico
surrealista: «Espero que la cullera o la petita eina d'or o pla
ta cremi com tu dius»; en la sensible poesia: «HOME JOVE: 
Alla s'enlairaran les flames. HOME VELL: Jo les prendré per 
una estrella. HOME JOVE: Pero no alla baix!»;3 en el qües
tionament de l' estranya evolució del món; en la comunica
ció que només pot tenir lloc dintre d'una subcultura i, din
tre d'aquesta, només mitjanc;;ant codis fixats, determinats 
temes amb determinats significats: són els significats va-

3. SCHIMMELPFENNIG, Roland. Peix per Peix.
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gues o incerts que esdevindran un malson per als encontres 
entre els homes. 

«Push-Up 1-3 », Premi Nestroy 2002 a la millor obra 

Push-Up 1-3 és una obra molt rapida, només consta de qua
tre escenes curtes. Crida l'atenció la seva estructura rigoro
sament concebuda. Tots els episodis són paral-lels i seguei
xen el mateix esquema: dos adversaris seuen enfrontats i 
entaulen una disputa; el dialeg es veu constantment inter
romput per incisos prospectius i retrospectius. Amb aquests 
incisos s'originen sorprenents salts i embolics temporals. 
Els monolegs dels personatges serveixen per reflectir les 
seves propies situacions i també per descriure a !'interlocu
tor els incidents corresponents des del punt de vista propi. 
Les opinions que s'havien expressat en la conversa es desem
mascaren com a mentides en els monolegs i es revelen punts 
de vista sobre els respectius interlocutors que al llarg del 
dialeg han estat amagats. «Es crea la impressió d'un cam
pionat mundial d'escacs comentat, en el qual el lector sem
bla gaudir d'una posició d'avantatge respecte als adversaris 
gracies a la revelació de reflexions estrategiques.»4 

L'acció té lloc a la central d'un enorme consorci econo
mic internacional. En tres escenes s'arriba a una lluita com
petitiva per la carrera laboral dels interlocutors, que deses
perats intenten compensar la seva soledat i el seu buit 
interior amb una vida laboral exitosa. Els agressius dialegs 
són interromputs per monolegs que ens descobreixen els 
pensaments i els sentiments íntims dels personatges. 

En la primera escena apareix la jove directora del depar
tament, Sabine, que ha fet la sol-licitud per al carrec que 
volia al centre d'investigació de Dehli amb una carta de 
recomanació del cap de l' empresa, Kramer (aquest personat
ge esta molt present, pero no arriba a apareixer mai). En la 
conversa següent Angelika, la dona de Kramer i gerent, 

4. MusTROPH, Tom. Der Vielseitige, 24-IX-2002.
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acusa Sabine d'haver comenc;at un afer amb el seu marit per 
poder anar a Delhi, raó per la qual la seva sol-licitud hauria 
estat denegada. A tot aixo, Sabine havia explicat en un mo
noleg anterior que feia ja dos anys que no practicava sexe. La 
conversa acaba amb Sabine despatxada perque confirma el 
suposat afer amb Kramer. Tenir exit en la vida sexual és, 
aparentment, encara més important per a ella que la feina a 
Delhi. 

En la segona escena s' enfronten el vicedirector Robert i 
la cap de publicitat Patrizia. Una vegada, en una festa de 
l' empresa, aquests dos van tenir junts «el millor sexe que 
havien tingut mai.»5 Després d'aixo, els dos esperaven 
que l'altre fes el primer pas, pero ningú no s'hi va atrevir. 
Estan discutint sobre un projecte de Patrizia per a un anun
ci publicitari. Aquest és practicament identic a un anunci 
antic, en el qual un home enlaira una dona per travessar la 
gran bassa d'un pare. L'única diferencia és que ara la bassa, 
com a signe de la globalització, es troba a Central Park, a 
Nova York. Robert rebutja rotundament la seva proposta, 
perque pensa que és un símbol d'estancament. Llavors, la 
menysprea davant de Kramer, a qui sí que li agrada la pro
posta. 

En l'última escena hi ha un dialeg entre dos companys 
que també aspiren a la feina a Delhi. Un vidu de certa edat, 
Hans, qui des de fa alguns anys s'entrena al gimnas de casa 
seva, desborda energía. En canvi, el seu rival més jove, Frank, 
és addicte al porno per internet, s'alimenta només de men
jar rapid i cada vegada esta més gros. Tot i aixo, és aquest 
qui finalment aconsegueix la feina a Delhi. 

L' obra esta emmarcada pels monolegs dels dos conser
ges, Heinrich i Maria. Són ells qui constitueixen el contra
punt a l'insensible i agressiu món dels executius, ja que són 
els únics personatges de l' obra que es mostren afecte i sim
patía. Són gent senzilla: a ell li agrada l' acció; a ella, el ro
manticisme. 

5. ScHIMMELPFENNIG, Roland. Push-Up 1-3.
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« Vorher/Nachher» ( «Abans/Després») 

En l'obra Abans/Després domina un realisme sincer i concís, 
que es veu barrejat amb moments surrealistes. Tot i aixo, no 
es narren les situacions «directes», sinó que l'autor les en
volta amb moltes perites escenes a"illades de l' «abans» i el 
«després» de l' esdeveniment, per tal que la idea general no
més es reconegui molt a poc a poc. En aquesta obra, el temps 
no transcorre d'una manera lineal, s'alternen les mirades 
avant i enrere. Com que el text parlat i les indicacions del 
director no sempre es diferencien, els dialegs i els fragments 
en prosa s'alternen i s'arriba a una mena d'encreuament dels 
plans narratius. Amb aquesta «forma oberta», en llegir l'o
bra no se sap mai del cert si es tracta d'indicacions del direc
tor, d'acció real o de monolegs interiors. «La forma oberta 
possibilita a l' autor no haver de triar entre la narració i la 
deconstrucció de la historia.»6 Hi ha escenes senceres que es 
componen, per exemple, només d'una mena de descripció de 
la situació, pero en les guals no arriba a succeir una acció real. 

Les escenes són narrades pels personatges, la majoria 
amb una distanciada tercera persona; algunes situacions de
terminades transcorren fragmentariament i amb pocs canvis 
al llarg de l' obra, de manera que s' estableix una relació a 
penes perceptible entre els diferents personatges. Aquestes 
variacions d'escenes sempre iguals s'efectuen mitjanc;ant 
freqüents canvis de perspectiva, repeticions del rema i des
plac;aments, pero també amb jocs especulars. Amb aquest 
principi musical es manté la tensió fins al final. El mateix 
Schimmelpfennig descriu la seva manera de procedir formal 
en Abans/Després com a «dramatúrgia de banda ampla.» 7 

Trenta-set personatges extrets de la vida quotidiana con
ten petites histories de la vida real, rememoren els amors i els 
seus finals. Els personatges es troben en les més diverses 
situacions, davant les quals reaccionen de manera ridícula, 

6. DETJE, Robin. Die Zeit, 12-XII-2002.

7. Die Zeit,Jungdramatiker, 2002/51.
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trista, divertida, reflexiva o grotesca. Hom veu persones 
«que han de prendre una decisió o !'acaben de prendre, que 
encara s'estimen o que ja s'han estimat [. .. ], persones que es 
traben o se separen, es barallen, recorden i conversen».8 La 
gent es pot identificar facilment amb els personatges de l' o
bra, perque els seus conflictes són forc;a normals i quotidians. 
Tot i aixo, no hi ha cap punt d'inflexió drama.tic, «ja que 
aquests punts culminants no existeixen en la vida real! »9

En cinquanta-una escenes més aviat curtes s'analitzen 
personatges d'un abans i un després. Són «clarament petits 
drames individuals. Fragments de vida. Instantanies de la 
vida quotidiana. Polaroids rapides i especialment perspica
ces» .10 

Com ja hem dit, mostren gent en situacions (quasi) quo
tidianes. Una dona just abans d'enganyar el seu marit, una 
mica després i un parell de mesos més tard. Tres monges s'a
genollen i resen. Una dona recorda una pel-lícula que va 
veure quan era petita. Un home de negocis mira una pel-lí
cula porno a l'habitació de !'hotel. Un home jove, que sap 
que la seva parella l' enganya, busca una altra dona amb qui 
gitar-se per venjanc;a, etc. També hi ha, pero, curioses se
qüencies surrealistes: algú contempla un quadre i de cop i 
volta passa a ser-hi dins i es troba dintre el quadre sense 
poder sortir-ne mai més; apareixen escarabats mutants que 
s'han tornat agressius; un organisme invisible i letal és per
seguir per un cac;ador; una dona canvia constantment de for
ma i d'identitat; un home s'enfila a una aranya que puja per 
la paret de la seva habitació ... 

En aquesta obra, Schimmelpfennig aconsegueix enllac;ar 
molt bé escenes quotidianes amb situacions surrealistes. Tot 
i que les histories estan contades per separar, de vegades 
també es toquen una mica i es confonen. «Schimmelpfennig 
sap teixir els seus personatges i dialegs amb molta trac;a fins 

8. SCHIMMELPFENNIG, Roland. FAZ.

9. MICHALZIK, Peter. Dins: Die Frau von früher.
10. www.schauspielhaus.de/stuecke

654 

a crear una trama textual transparent. » 11 Amb l' enllac; de les 
historietes particulars apareixen encontres amb conseqüen
cies, pero sense objectiu, més aviat amb canvis de direcció. 
Els personatges segueixen un impuls que inicia una trans
formació. Aquestes transformacions succeeixen a poc a poc, 
aparentment sense una passió drama.rica, com si fossin pro
cessos interns empenyent la superfície. 

No obstant aixo, les histories particulars van confor
mant gradualment un quadre general 'i produeixen una at
mosfera determinada. «Segurament diuen alguna cosa sobre 
el clima de les circumstancies en que vivim actualment. » 12

Els temes centrals de Push-Up 1-3 i Abans/Després són la 
soledat i l' amor, o més aviat la manca d' amor. Tot i el seu de
sig d'estimar, els personatges d'aquestes obres no s'apropen, 
sinó que, paradoxalment, s'allunyen cada vegada més els uns 
dels altres. Els personatges tenen dificultats per conversar, no 
saben posar-se en el lloc dels altres, llavors queden presoners 
en el seu propi microcosmos. En Push-Up 1-3, és especial
ment sorprenent com els personatges descriuen en els mono
legs les seves situacions amb les mateixes paraules que els 
seus adversaris, amb els quals, tenint en compre les seves afi
nitats, més aviat haurien de fer amistat que barallar-se. 

LLENGUATGE I FORMA COM A CRITERIS 

PER A UNA TRADUCCIÓ AL CATALA 

Una traducció no només ha de transmetre el sentit del text 
original, sinó que, almenys �'una manera aproximada, ha de 
reproduir la textura lingüística de l' original. ¿Quan una tra
ducció és fidel? La traducció més fidel és també la més ade
quada? Les reflexions filosofiques sobre traducció es perden 
facilment en la incommensurabilitat. Qualsevol resposta 

11. www.nzz.ch/tickec/lT/in/page-article8 l WNl .hcml
12. www.kfz-marburg.de/prog/0203/100203.html
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provisional només es troba amb l'ajut de proves textuals 
concretes. 

La primera pregunta que s'ha de fer el traductor és: «Que 
vol dir aquesta frase?» Mentalment, no sobre el paper, ha 
de generar-se el significar complet de la frase amb l'ajuda de 
tots els recursos que estiguin a la seva disposició; aixo ho ha 
de fer amb les paraules, és igual de quina llengua, només 
per, com qui diu, ocupar el lloc. Després s'ha de fer la pre
gunta decisiva: «I aixo, com es diu en catala.?» Com que el 
catala i l' alemany expressen les mateixes idees amb recursos 
diferents, en aquest punt el traductor sovint s'ha de deslli
gar de les paraules, deis girs idioma.tics i de la grama.rica de 
l' original. Així, almenys aconsegueix apropar-se a una tra
ducció «correcta». Just en aquest moment arriba la tercera 
pregunta: «Realment aixo que surt aquí es diu en la llengua 
de partida? Com i en quina direcció s'allunya aquest llen
guatge de l'estandard actual?» Llavors ha d'intentar cons
truir el seu text a la mateixa distancia. La traducció perfecta 
i definitiva no existeix; una teoria de la traducció valida per 
a tots els casos, menys encara. La traducció no s'hauria d'en
tendre com un assumpte dogma.tic, sinó més aviat pragma
tic. No hauria d'estalviar-se la pregunta: «Per a que?» 

El llenguatge de Schimmelpfennig té certes característi
ques que s'han de tenir en compte en una traducció al catala: 

a) Acritud: el llenguatge refusa l'habitual disposició
social a l'adaptació, així com també els signes d'anticipació 
en relació als sentiments, exterioritzacions i accions deis 
altres. Les declaracions, normalment curtes, rarament són 
ampliades amb ornaments i atributs o subordinades expli
catives. 

b) Immediatesa, encert: el llenguatge deis personatges par
la de les coses sense circumloquis. El llenguatge va directe 
in medias res, sense parafrasis. Aixo esta relacionar amb la 
senzillesa. 

c) Senzillesa: per entendre el que es vol dir no s'ha d'ana
litzar més enlla, és tot elemental, transmet fers senzills. 
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d) Precisió, claredat, exactitud: els personatges descriuen les
seves percepcions, exigencies i sentiments amb exactitud i 
propietat. Mostren molta competencia, especialment en l'ex
pressió de les seves propies percepcions. Fins i tot protesten 
contra el retret de no haver explicar alguna cosa amb claredat. 

e) Brevetat: la majoria deis dialegs consten d'oradons
declaratives curtes, o bé de proposicions curtes juxtaposades 
( «tragedia de les oracions principals» ). 

/) Tossuderia, perseveranfa, opcionalitat: en lloc d' aclarir el 
propi punt de vista, simplement perseveran�a i repetició. 
Aquesta característica potser prové de la reducció de l'horit
zó del problema del personatge, la seva for�ada fixació a un 
costum, un proposit, un problema, una actitud. 

g) Brusquedat: poques vegades, pero amb un interessant
contrast amb la tendresa. 

h) Surrealisme i claredat en el llenguatge descriptiu: no obs
tant, on s'utilitzen imatges poetiques, es fa una descripció 
clara, precisa i sense compromís. Quan per exemple en Peix 
per Peix parla el peix, ho fa d'una manera normal, com en un 
conte, i no en sentit figurar. 

i) Ingenuilat: les formes lingüístiques denoten un pobre
coneixement del món i, en cerra manera, també de l' entorn 
immediat. Els contextos no estan suficientment a disposició 
deis personatges; les relacions causals i historiques amb el 
passat i, per consegüent, les explicacions necessaries i les 
solucions deis problemes se'ls escapen. 

¡) Banalitat: banalitat deis continguts. 
k) Sensibilitat: la discreció i l'autolimitació en l'elecció de

paraules i el ritme denoten delicadesa i preocupació pel 
tracte, tant amb l'interlocutor com amb el tema. 

SOBRE L'ESTRUCTURA TEXTUAL 
' ,. 

A NIVELL DE L ACCIO 

Schimmelpfennig, no obstant aixo, en les seves obres treballa 
principalment els moments sense paraules, els rons interme-
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dis, les mirades i els sentiments tendres pero forts. Aquest 
tipus de moments no poden ser simplement narrats, sinó que 
s'han d'insinuar i perfilar. «Hi ha una mena de comunicació 
no verbal, una conversa en silenci permanent. » 13 

En les tres obres de teatre, Schimmelpfennig manifesta 
una gran influencia del minimalisme. No sobra cap parau
la, tates les paraules tenen importancia. Es redueix només a 
descriure el més essencial, aconseguint amb aixo el mateix 
que un materna.tic o una persona meticulosa, que construeix 
els seus textos pacientment, fins que els temes estan ben 
combinats, estan enlla<;ats de manera pausada i ordena
da, com en un mobil, pero produint els moviments més des
concertants tan bon punt com ens afecten.» 14

En les obres Abans/Després i Push-U p 1-3, torna a aparei
xer la metodica variació d' escenes particulars; hi ha temes 
que es repeteixen o que entren a escena en fragments ines
perats del text. En les dues obres s'arriba, mitjan<;ant mira
des endavant o endarrere de determinats personatges, a una 
representació del moment anterior o posterior de la situació 
i, per tant, a embolics temporals. A més, en Push-Up 1-3 
també es mostren els successos actuals, cosa que en Abans/ 
Després s'omet totalment. 

En Push-Up 1-3 hi ha tres línies argumentals distintes 
que es confonen en els monolegs dels conserges. En Abans/ 
Després, en canvi, hi ha més de vint línies argumentals dife
rents, algunes de les quals es confonen en el temps o coinci
deixen breument; altres línies argumentals estan totalment 
ai1lades. Tot i aixo, aquestes no fan avan<;ar l' argument ge
neral, si és que n'hi ha, pero contribueixen molt a crear l'at
mosfera de l' obra. 

Push-Up 1-3 i Peix per peix tenen un argument tancat: en 
l'últim dialeg es descobreix qui s'ha quedat amb la feina a 

13. Entrevista a FAZ, 17-XI-2002.
14. www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/

2001/0512 
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Dehli i en l'últim monoleg de la conserge Maria se'ns infor
ma de manera indirecta de com ha anat la lluita entre Ro
bert i Patrizia. En Peix per peix, al final se sacrifica el peix que 
parla en vers; la pregunta és per a que. 

En Abans/Després, en canvi, el final és obert. Les úniques 
línies argumentals ja no busquen la resposta a la mateixa pre
gunta, sinó que podrien continuar una estona de la mateixa 
manera, murmurant. En aquest món no es canvia res més. 

En les tres obres falta una exposició introductoria, es 
comen<;a directament amb l' argument. Aixo es nota espe
cialment en Abans/Després, pero l'escena inicial de Push-Up 
1-3 tampoc no és una introducció classica, ja que el conser
ge Heinrich només presenta el lloc de l' acció, pero no dóna
informació sobre la trama de l' argument ni sobre els perso
natges, car tampoc ell no té cap contacte amb les classes
supenors.

Schimmelpfennig escriu les seves obres seguint l'estil 
del realisme literari, tot i que en Abans/Després i Peix per peix 
s'ha armat de valor per construir petits fets meravellosos. 
«Necessito el realisme, pero aquest hauria d'acabar.» 15

PüSSIBLE ADAPTACIÓ TEATRAL 

«Schimmelpfennig escriu els seus textos de manera que l'es
cenificador s'ha de posar en contacte amb ell, és al mateix 
temps constret i lliure per inventar els seus propis mons d'i
matges, fins i tot el teatre amb les llargues reflexions i els 
curts fragments dialogats.» 16

«Abans/Després » i «Push-U p 1-3 »

L'adaptació teatral d'aquestes dues obres, Abans/Després i Push
Up 1-3, és molt interessant per a un director, ja que rep po-

15. www.abendblatt.de/daten/2001/11/22
16. www.abendblatt.de/daten/2002/11/22
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ques indicacions estrictes de l' autor i se li permet fer un tre
ball relativament lliure i creatiu. En aquest sentit l'adaptació 
teatral d'Abans/Després pot resultar més complicada que la de 
Push-Up 1-3. En Push-Up 1-3, la problematica es troba prin
cipalment en els monolegs interiors dels interprets, els quals 
poden, per exemple, ser recitats en veu alta per aquests o 
representar-se directament en una altra escena. 

En Abans/Després tenim, comenc,;ant amb la primera es
cena, la dona de més de setanta anys que seu en una sala 
obscura, que se sent com un drap i que no es vol ni veure, 
llavors hom es planteja la pregunta de si aquest tipus de 
situacions textuals poden, després de tot, representar-se. Es 
podria construir escenes d'un altre nivell de realitat on la 
dona parla o utilitzar una veu en off 

Per tal que resulti una veritat humana universal, potser 
la direcció no hauria de manipular el text en excés i tampoc 
afavorir la seva melangia i empatia, sinó que hauria de 
comenc,;ar amb objectivitat i claredat. 

Les obres no tenen un punt culminant, igual que la vida 
real. Només hi ha punts culminants al teatre. L'adaptació 
teatral ho hauria de tenir en compte i no inventar-se afegi
tons drama.tics que acontentin a la majoria, pero que facin 
perdre el peculiar to de Schimmelpfennig. 

« P eix per peix »

Com que ni el tipus de personatges (home vell, home jove, 
noia i home de fora) ni les eventuals acotacions explícites no 
donen la clau d'una localització o una temporalitat no habi
tuals, per aclarir les seves ansies i necessitats emocionals 
només queden mons psicologics especials o allunyats de les 
nostres categories. Aquestes condicions excepcionals es po
drien esperar com a conseqüencia d' experiencies de perdua, 
de desgracies, de vivencies de violencia patida o causada, de 
guerra, de catastrofes nuclears, de la propia mort, pero tam
bé en un somni, per les drogues, amb una alienació mental 
espiritual. A la «bona» consciencia se li presenten mons de 
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magia i d'idees fantastics, com a situacions límit, que se sos
treuen a tota la física i psicologia conegudes i que ara succe
eixen. Cadascuna d' aquestes situacions i circumstancies és 
una oportunitat més o menys bona per a coordinar el drama 
aparegut fins al moment. Tenint en compte les acotaci<;>ns 
implícites al text, probablement es poden fer algunes ana
logies i ajustaments; d'altres, pero, resulten complicats. 
Conforme a tot aixo, en una escenificació s'han de tenir en 
compte les contradiccions. En tot cas, no es poden obviar 
certes dificultats logiques i sembla que hi ha metodes que la 
direcció no hauria d' ignorar. 

L'acció poc dramatica pot veure's com un succés de som
ni, en el qual alfo que sembla quotidia es presenta amb una 
llum modificada surrealistament. Nombrases al-lusions fan 
referencia a un succés anterior, que ha d'haver estat una ca
tastrofe d' origen desconegut que ha destrui"t algunes coses, 
n'ha canviat d' altres i unes al tres les ha deixades. 

SCHIMMELPFENNIG, UN AUTOR CATALA 

L'objectiu principal d'una traducció és transcriure el lirisme 
d'un autor de manera que també funcioni en la llengua d' ar
ribada. Les obres de Roland Schimmelpfennig no són una 
excepció. Tot i aixo, traduir les seves grotesques metafores 
poetiques al catala, paradoxalment sol quedar millor quan 
es fa de manera totalment literal (com, per exemple, la ge
nial pero molt controvertida traducció de Quai Ouest d'Hei
ner Müller) o quan es fa just el contrari, una transcripció a la 
cultura estrangera, lliure pero també sonora. 

Cada autor amplia el tresor lingüístic del seu país. Tot 
i aixo, continua sent un autor «autocton». Les traduccions, 
que en el fons són «reformulacions poetiques», no són cap 
excepció: aquí els autors immediats són els traductors. Quan 
veiem una traducció acabada, el fet que el text original esti
gui en una altra llengua és secundari. Així dones, l' antic tre
sor lingüístic catala s'ampliara tant amb una traducció de 
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l'autor Schimmelpfennig com amb els autors catalans. En 
aquest sentit, dones, l'autor alemany Schimmelpfennig es 
converteix en autor catala, ja que la traducció crea un codi 
lingüístic pro pi en la versió catalana que fa desapareixer 1' o
riginal un cop s'ha tradu1t. 

Amb tot, Schimmelpfennig es presta a la transgressió 
que possibilita la valuosa poesía de la seva llengua materna, 
sobretot perque utilitza metafores que provoquen més con
fusió en catala que «a casa». Moltes de les seves imatges es 
reben d'una manera totalment diferent en catala: creiem que 
es «dupliquen» dialecticament i, en certa manera, es «tre
menditzen». Naturalment, es tracta de frases, que als ale
manys ens són conegudes, que ens sonen com si fossin nos
tres i, al mateix temps, llunyanes i fascinants. 

Tot i els manlleus del romanticisme, a Alemanya aixo 
només provoca una certa confusió; a Catalunya, en canvi, 
produeix una escissió de dos significats extrems i oposats. 
D'una banda, produeix un efecte sovint comic o fins i tot 
ridícul, a causa de la diferent experiencia cultural, menys ro
mantica, del públic mediterrani; d'altra banda, també a 
causa del desconeixement i la inconcebibilitat, produeix un 
efecte particularment desconcertant i molt tragic, el qual, 
de manera inconscient, mobilitza subliminals pors existen
cials que porten a una innocencia comica. 

El públic alemany, dones, cada vegada es troba més com 
a casa gracies a les imatges inspirades en el romanticisme i 
se sent «autocton». L' espectador catala, pero, ha d' aconse
guir arribar al pretes distanciament de Schimmelpfennig, ja 
que el romanticisme li queda lluny, per aixo les imatges li 
fan un efecte més desconcertant, més contradictori, li pro
voquen sensacions oposades que es troben en un nivell més 
profund. 

M' agradaría aclarir aquesta «tesi de l' escissió» amb dos 
exemples: 

a) En Peix per peix hi ha un personatge que ens diu que el
mar s'ha congelat. Un mar congelat té una connotació total-
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ment diferent a Alemanya i a Barcelona. A Alemanya, els hi
verns representen fred i gel, llavors és possible que els llacs i 
part dels mars es congelin cada any. És una cosa concebible. 
A Catalunya, en canvi, aquesta imatge sembla, d'una banda, 
absurda ( «que el mediterrani es congeli és totalment impos
sible! ») i, d' altra banda, apocalíptica ( «si un dia es donessin 
les condicions necessaries, llavors seria possible» ); és, de 
totes maneres, una catastrofe. El mediterrani i els seus tran
quils i regulars moviments, aquí formen part de la vida i la 
noció del gel etern (tan habitual als pai."sos nordics) vindria 
associada a la d'un tsunami. L'excitant barreja de (franca) 
innocencia i (inconscient) espant, per tant, aquí esta prede
terminada. 

b) En Push-Up 1-3 algú diu, amb l'objectiu d'aconseguir
un carrec de directiu a l' estranger: « Vine, ocellot, i porta' m 
al subcontinent índic.» En alemany, aixo sona molt roman
tic i ple de nostalgia, en part gracies a l' al-literació vocalica. 
Una evasió cap a un «món de somni/millor», com la que cul
tivaven els romantics alemanys del segle XVIII. Encara avui 
els alemanys solen estar més disposats que els catalans a 
abandonar la casa, la ciutat i la família per buscar fortuna 
a un altre lloc (una tendencia americana, per dir-ho així). La 
imatge citada experimenta també aquí una escissió dicoto
mica i provoca al mateix temps, sota l'innocent reacció a la 
dolc;;a i infantil nostalgia per arrencar el vol, el monstre subli
minal: quan hom ha d'emigrar, ha d'anar-se'n de veritat i 
deixar-ho tot rere seu. Una possibilitat cada vegada més pro
pera a !'epoca de la New Economy que de cap de les maneres és 
agradable, sinó que provoca una concreta por existencial. 

A més d' aixo, la traducció en el cas de Schimmelpfennig 
presenta també els problemes habituals, pero agreujats: 
. com que el seu llenguatge esta carregat de subtils símbols 
fonetics, la traducció també porta a la difícil decisió entre 
!'alternativa literal o la lliure, cosa que pot comportar les 
corresponents solucions creatives, les quals, amb aixo, inno
ven encara més la llengua materna d' aquí, el catala, del que 
havia fet l' original amb la seva llengua materna. 
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Schimmelpfennig és un autor catala, en primer lloc pel 
destí que reben les seves imatges gracies a les condicions de 
la cultura catalana; en segon lloc, pels casos de traducció, 
que inevitablement porten a innovacions analogues. Aquí, 
ll'J. seva poesia desplega de manera radical la seva for<;a. 
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Comunicació: una guia per coneixer 
els costats foscos de la ciutat 

«Barcelona, mapa d' ombres» de Llui·sa Cunillé 

Irene Caixas i Vicens 
Menció en teatre u AB 

Bona part de la temporada 2003-2004, la Sala Beckett de 
Barcelona la va dedicar a un teatre de referencies explícita
ment locals. És a dir, a través de la projecció de Barcelona a 
l'escenari, el públic havia de ser capa<; «d'aprendre a com
prendre el món» . 1 

U na de les .autores convidades a aquest projecte de la 
Beckett, anomenat L'acció té lloc a Barcelona va ser Llu'isa 
Cunillé. L'autora (Badalona, 1961) forma part de lapoetica de 
la sostracció, segons l' etiqueta que propasa Sanchis, 2 de fet 
Cunillé es forma als seminaris de dramatúrgia textual que el 
mateixJosé Sanchis Sinisterra va impartir a la Beckett entre 
1990 i 1993. Carles Batlle defineix la poetica de la sostracció 
d' aquesta manera: «Tot consisteix a aplicar rigorosament un 
plantejament d'opacitat informativa; una tactica que, servi
da amb mesura, organitza la tensió dramatica al voltant de 
quatre o cinc preguntes pendents (qui és qui?, de que par
len? és real aixo? ... ) i d'algun petit engany. Una tecnica, a 

l. CASARES, T. (2004). «A Barcelona: Una temporada de ceatre
local a la Sala Beckett». Dins: Barcelona, mapa dombres, de L. Cunillé i 
.Plou a Barcelona, de P. Miró. Barcelona: Edició de !'obrador de la Sala 
Beckett. En Cartell, 8. 

2. SANCHIS SINISTERRA,J. (1996): «Una poecica de la sostracció».
Dins: Accident, de L. Cunillé. Barcelona: Institut del Teatre de la Dipu
tació de la Diputació de Barcelona. Biblioteca Teatral, 92. 
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més, que es diverteix potenciant l'ambigüitat de situacions, 
fornint pistes falses, potinejant la logica de la nostra recep
ció fins a l'extrem en que haurem de dubtar sistemati
cament de qualsevol acció i de qualsevol personatge. Fi
nalment, de la contradicció i de l'enigma, se'n despren la 
tercera etiqueta: la perplexitat.»3

A Barcelona, mapa d ombres (2004) Llu:isa Cunillé ens pre
senta sis personatges solitaris i independents els uns dels 
altres (ens ho mostren les cinc parts) pero que estan obligats 
a viure plegats, ja que comparteixen un pis d' estadants a 
l'Eixample. Talment com Barcelona, un únic espai amb molts 
esperits. Gracies a aquesta tensió entre l'espai públic i pri
vat, l'autora ens pot mostrar uns individus d'orígens, esta
tus, gustos i sensibilitats d'allo més variats Els llogaters són 
un matrimoni d' edat avan�ada (Ell i Ella) que parla per 
separat amb cadascun dels tres rellogats per tal que aban
donin el pis: la Dona (professora de frances i que té un fill 
arquitecte), el Jove (un guardia de seguretat afeccionat al 
futbol) i l'Estrangera (embarassada de cinc mesos). Ell esta 
molt malalt i vol viure els últims mesos de vida que li que
den només amb la seva dona. També cal esmentar el Metge 
que a la quarta part se'ns presenta com el germa de la prota
gonista, tot i que al final de l' obra Ella acabara confessant 
que en realitat és el seu fill. Tal com sintetitza Francesc Fo
guet: «Les epidermiques relacions humanes que teixeixen 
els propietaris i els llogaters de la casa enceten histories dife
rents, tí piques i singulars, que resten -deliberadament- en 
estat de latencia. Són histories fragmentades, fils entortolli
gats a una trama central (bastida a través de clarosbcurs) que 
es projecta sobre La Boheme de Puccini.»4

3. BATLLE, C. (1997). «La nova dramatúrgia catalana: de la per
plexitat a la diversitat». Cap/letra, núm. 22 (primavera), pag. 49-69. 

4. FOGUET, F. (2004). Dins: Barcelona, mapa dombres, de L. Cunillé
i Plou a Barcelona, de P. Miró. Barcelona: Edició de l'obrador de la Sala 
Beckett. En Cartell, 8. 
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L' acció té lloc a l'Eixample, i les referencies a Barcelona 
són constants: els grans esdeveniments de la ciutat hi apa
reixen esmentats: elsJocs Olímpics, l'Any Dalí o l'Any Gau
dí, segons la vella protagonista, són el gran xivarri de cada 
any. Ella i el Metge senten la necessitat de cremar els grans 
llocs de reclam turístic: les Rambles, la pla�a de Catalunya, 
el Palau de la Música, el MACBA. .. La Dona (la professora 
de frances) i Ell (el vell malalt) parlen de les grans especula
cions urbanístiques i dels barris que afecten: la Vila Olím
pica (el Poblenou) i el Raval. El Camp Nou hi apareix citat 
més d'una vegada i qui en fa més referencies és el Jove, un 
futbolista frustrat. L'Estació de Fran�a, representa el somni 
de poder escapar de la ciutat que tenen Ella i el Metge, pero 
atenció, perque és una estació que ja no funciona, que només 
hi paren els trens que van fins a Tarragona. El Passeig de 
Gracia és un carrer tabú per la parella d' edat avan�ada, ja 
que és on un autobús va matar la seva filla. La Sagrada Famí
lia es presenta com el gran emblema de la ciutat, pero tal 
com diu la Dona: «Si jo fos la Sagrada Família també em 
posaria a cridar veient tot el que hi ha al meu voltant. » 5 I 
finalment el Liceu, l' edifici que basteix totes les escenes, on 
Ell va coneixer la Callas, on el matrimoni es va enamorar, i 
que fins i tot Ell va acabar cremant; cal destacar que de fons 
de gairebé totes les escenes se sent La Boheme de Puccini 
(com ja he dit abans), interpretada per la Callas. 

Pero la ubicació a Barcelona no només es concreta a tra
vés de totes aquestes cites, sinó perque Cunillé també retra
ta les ombres de Barcelona: la violencia domestica, a través 
de la fotografia de Juan Rubio Macías ballant nu damunt 
del cada.ver de la seva mare a qui previament havia assassi
nat; la problematica dels sense papers, com ens insinua el 
personatge de l'Estrangera que se sent obligada a treballar 
sense tenir unes condicions laborals mínimes; l' especulació, 

5. CUNILLÉ, L. (2004). Barcelona, mapa dombres. Barcelona: Edició
de l' obrador de la Sa�a Beckett. En Cartel!, 8. Pag. 17. 
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retratada a través deis barris del Poblenou (avui Vila Olím
pica) i del Raval, de que ens parla la Dona; la miseria de les 
pensions de vidui"tat, tema en el qual es fonamenta el desen
llac_; de l'obra; els embarassos no desitjats (problema viscut 
per l'Estrangera que es queda embarassada d'Ell i si decideix 
tenir el fill és per no sentir-se tan sola; el desconcert de l' e
ducació (la Dona es queixa de la poca motivació dels seus 
alumnes de frances per aprendre; l' incest (Ella es va quedar 
embarassada del seu pare, perque «era l'única persona que 
aleshores l' estima va» );6 l' anorexia i la bulímia ( el Metge 
tracta amb noies que pateixen aquests trastorns alimenta
ris) ... Pero la mirada de l'autora sobre les ombres no s'atura 
aquí, sinó que també ens mostra aquells temes que per 
segons qui també pertanyen al costat fose: l'homosexualitat 
del Metge, el divorci del J ove, el transformisme d'Ell i Ella ... 

El títol (Barcelona, mapa d ombres) queda explicar a la cin
quena part, quan Ell li dóna a la seva dona una amiga guia 
de Barcelona, que havia ajudat a fer: «Una de les primeres 
feines que vaig tenir va ser ajudar a fer aquesta guia, uns 
quants com jo anavem per Barcelona assenyalant els carrers 
que hi havia aleshores a Barcelona. [. . .] La vaig guixar des
prés. Un estiu que feia malta calor i treballava cobrant 
rebuts de la llum, vaig marcar aquí totes les voreres on 
donava l' ombra. Els números de dalt són les diferents hores 
del dia, perque les ombres es van movent amb el sol, no es
tan mai quietes.»7 Aleshores Ella acaba sentenciant, i bate
jant: «És com un gran mapa d'ombres.» És a dir, que Barce
lona, mapa d ombres és una guia per coneixer els costats foscos 
de la ciutat. I en dir els costats foscos de la ciutat, no només 
es refereix a les voreres on hi toca l' ombra, sinó també als 
problemes més obscurs de la .ciutat, citats anteriorment: la 
violencia domestica, la problematica dels sense papers, l'es-

6. Ibídem. Pag. 60.
7. Ibídem. Pag. 61.
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peculació, el desconcert de l'educació, l'incest, els embaras
sos no desitjats ... 

Enmig de tantes ombres, de tanta desolació, no és gens 
estrany que el gran desig deis personatges sigui creman-ha 
tot: el Palau de la Música, el MACBA, la Sagrada Família ... 
Llenc_;ar-ho tot a la foguera per tal d' aconseguir una gran fla
marada, que netegi la ciutat de tota aquesta corrupció, de 
tanta brutícia, foscor i soledat ... Talment, com Ell va fer amb 
el Liceu: «Tothom deia que feia falta un nou Liceu, cada dia 
que passava sentia a dir a més gent que tant de bo es cremés 
per fer-ne un de nou i de més gros. I al final ho vaig fer jo. El 
vaig cremar jo.»8 I així, de les cendres de la ciutat, es podria 
erigir una nova Barcelona. 

Tot plegat sembla insinuar que finalment Llui"sa Cunillé 
esbandeix la boira espaciotemporal que envolta la seva dra
matúrgia, on els espais eren (o són) indeterminats i el temps 
erra.tic. De fet, Francesc Foguet escriu que: «El fet d'ubicar 
l'"acció" en un marc ciutada i en un temps concrets i de cre
ar uns personatges urbans clarament recognoscibles conver
teix Barcelona, mapa d ombres en una comedia de costums 
contemporanis, passada pel sedas deis clarobscurs, les mit
ges tintes i els elliella de la dramatúrgia de la relativitat per 
excel-lencia.»9 Per tant, Francesc Foguet deixa entreveure el 
que vull exposar, pero més aviat jo ho diria a la inversa: a tra
vés de l'univers de Cunillé (o Cunillélandia) se'ns dibuixa 
una gran ciutat, concretament Barcelona, pero globalment 
qualsevol urbs occidental. I per exemplificar-ho, només cal 
que llegim el que diu la Dona a la primera part: «I ara ja res 
m'estalviara la transformació final, aquella que fara definiti
vament de Barcelona una ciutat intercanviable amb qualse
vol altra capital occidental benestant i autosatisfeta.» 10 

Abans de continuar cal que em pari en el concepte es
mentat anteriorment, «Cunillélandia», inventar per Xavier 

8. (2004). Ibídem. Pag. 64.
9. FOGUET, F. (2004). Ob. cit.
10. CUNILLÉ, L. (2004). Ob. cit. Pag. 17.
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Albertí,11 pero que Xavier Puchades defineix «como ámbi
to imaginario opuesto a Disneylandia (apoteosis del simula
cro). Cunillé construye un inquietante parque temático para 
adultos: ese terreno entre el juego infantil y la realidad adul
ta de la que habla Sanchis. Sus personajes están al limbo (no 
"en el limbo") donde esperan la redención o donde han 
muerto antes de tener uso de razón. [ .. .] El juicio final a 
estos personajes no lo dictamina el autor (Cunillé como 
demiurgo) sino los espectadores, como si se tratase de un 
jurado popular que se juzga a sí mismo». 12 Fer tant, Cuni
llélandia és l'univers creat per l' autora i comp�rtit per l' es
pectador, perque de fet és el públic (o lector) qui acaba de 
crear-lo, és una recepció activa. És com si !'autora ens danés 
el negatiu d'una fotografia i nosaltres (els receptors) l'ha
guéssim de revelar. És a dir, no és que la seva obra sigui un 
enigma, sinó que és com si ens presentés un seguir de refe
rencies que estimulessin la nostra memoria i sensacions, 
com si ens danés una magdalena de la marca Proust i per a 
cadascú el gust d' aquesta magdalena tingués una sensació i 
un record diferent. O tal com diu Carla Matteini: «Sus tex
tos son como esas cajitas inocuas que al abrirse descubren 
una música íntima que estimula el recuerdo y despierta la 
emoción.» 13 

Marcos Ordóñez a «Aprengui a estimar la tonica» (Avui,

23-III-1998) va saber encerrar de ple el tema Cunillé: «La
misteriosa inaprensibilitat de !'anima, l'ambigüitat extrema
de la percepció. Cunillé amb cada obra ens diu: "No doneu
res per fet. No jutgeu per les aparences. La veritat és con
tradictoria, escorredissa, fragmentaria. Escolteu el corrent

11. ALBERTÍ, X. (2004) «Cunillélandia». Primer acto, núm. 284,
pag. 40-41. 

12. PUCHADES, X. (2005). «Cunillé, mapa de sombras». Pausa,

núm. 20 (gener 2005), pag. 16-31. 
13. MATTEINI, C. (2004). «Llu1sa de las pequeñas cosas». Primer

acto, núm. 284, pag. 37-39. 
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ocult que flueix sota les paraules convencionals, sota l'apa
rent claredat, sota els dialegs més presumptament banals. 
Obriu els ulls".» De fet, el gran tema de Cunillé és la refle
xió sobre les relacions humanes en la nostra socierat actual, 
en l'ambit íntim i quotidia. A !'obra que ens ocupa, els Rer
sonatges tenen la necessitat, o almenys el desig, de parlar 
amb algú, i com més llunya sigui aquest algú millar, per tal 
d'expressar (que no vol dir compartir) la memoria i prendre 
una decisió que pot canviar la situació de partida. I a través 
d'aquests intents de comunicació, observem que són indivi
dus que estan completament desposse'its de tot el que volien: 
la Dona desitjava ser una novel-lista, pero tot el que va acon
seguir va ser una novel-la d'idees absolutament descataloga
da, ara només és una p'rofessora de frances (una !lengua que 
ningú no vol aprendre); el gran somni delJove era ser un fut
bolista de primera, pero ha hagut de veure com passava la 
vida assegut a la banquera, i ara ja només és un ex, un exfut
bolista, un exmarit, un exguardia de seguretat i un exfill 
(perque amb Ella tenien una mena de relació de mare i fill); 
l'Estrangera va arribar a la ciutat amb l' esperarn;;a de comen
<;ar una nova vida, cansada que la miressin malament perque 
era soltera, pero aquí accepta la companyia d'un fill (no bus-

. cat) sense nom; el Metge es va fer cirurgia per poder buscar 
!'anima, pero fins i tot és incapa<; de trabar-se la seva propia; 
i, finalment, el mateix matrimoni protagonista no ha arribat 
enlloc, només són valents quan amaguen la cara darrere la 
mascara d'un altre rastre. En resum, els personatges només 
són l' ombra del que desitgen o, més ben dit, anhelaven ser. 

Els personatges es mouen en les ombres, parlen en silen
cis, escolten la solitud, i veuen en la foscor, com la ciutat a la 
qual representen. Perque si els personatges són descarnats és 
perque emmirallen una ciutat acabada; el reflex de la Barce
lona que ja no és el que era, l'Eixample era el districte de la 
nova burgesia, pero ara és el barrí «on les animes són baixes 
i petites com gateres» .14 És la imatge de la Barcelona agoni-

14. CUNILLÉ, L. (2004). Ibídem. Pag. 11.
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ca, i perque hom se senti més autentic s'ha de despullar, s'ha 
de treure del damunt tot el pes que arrossega (la fotogra
fia de Juan Rubio Macías o quan a la cinquena part el Met
ge explica que es va baixar els pantalons enmig de l'Estadi 
Olímpic). Una ciutat on el passat i la tradició es dissolen, 
com en els toros, on els turistes es posen en contra del tore
ro i a favor del toro (tal com Ella ho descriu a la mateixa cin
quena part). La Barcelona d'avui en dia ha perdut tota la 
seva personalitat, tots aquells solars abandonats que anys 
endarrere la Dona retratava (primera part) ara els omplen de 
pisos i pisos ... I potser la imatge més clara d'aquesta trans
formació és el fet que un arquitecte (el fill de la professora) 
marxi de la ciutat quan es fa de nit, no pot suportar com la 
gent viu dins d' aquest niu d' abelles ... 

I de mica en mica, tot enfocant-nos les petites coses, 
l' autora assenyala les grans problema.tiques socials, és a dir, 
es recrea en !'individual per tal d'abastar el col-lectiu. Ens 
mostra uns personatges ombrívols (en el sentit que són 
ombres) per culpa de l' entorn on viuen, un context comple
tament enfosquit per les problema.tiques socials: immigra
ció, violencia, especulació, miseria ... U ns conflictes latents a 
qualsevol societat occidental; és a dir, que allo que passa 
entre les quatre parets d'un pis de Barcelona, també succe
eix a la Xina, a Londres o a Roma. Per tant, allo que era un 
gra de sorra esdevé una muntanya, i de la muntanya tornero 
al gra de sorra. Per tal de concretar aquesta idea de petits 
personatges, pero que es projecten en individus globalit
zats, hauríem d'interpretar algunes de les imatges que ens 
retrata l'obra, per exemple, a través de !'anorexia i la bulímia 
(l'especialitat del Metge) se'ns mostren les contradiccions 
del món desenvolupat on vivim: dos trastorns alimentaris 
que són inimaginables en un país de l' anomenat Tercer Món, 
pero que, de fet, no són res més que el desballestament del 
nostre món, morir de fam en el país de l' opulencia. Un altre 
exemple, podrien ser els dos peixos anonims de l'Estrange
ra, que tot i que neden dins d'un espai tan redui:t mai no 
xoquen (tal com ella assenyala a la tercera part), talment 
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com els personatges, que tot i conviure sota el mateix sostre 
mai no es diuen les veritats, per tal de no enfrontar-se: «La 
gent només parla de debo quan no té res a perdre o quan és 
a punt de morir, i aleshores acostumen a dir coses molt poc 
interessants. » 

15 

I per acabar, afegiré que en part és veritat la veu crítica 
que diu que Cunillé no parla de res, pero parla de tot. I 
és que sovint els seus personatges parlen més a través dels 
silencis que de les paraules. D'aquesta manera, és !'especta
dor qui ha de farcir aquests buits, i els omple gracies a la 
seva comprensió del món real. I a Barcelona, mapa d ombres, el 
receptor també ha d'imaginar aquests buits que floten a la 
ciutat, uns buits que els crea com els de qualsevol altre lloc, 
com el de qualsevol altre indret constru1t per la mateixa 
Cunillé. I aquí és on volia anar a parar, de fet l'aucora no s'á
llunya del seu univers particular, només que en el seu món 
li ha posat uns noms que ens resulten familiars: Barcelon�, 
Passeig de Gracia, Liceu ... pero que també podrien ser París, 
Champs Élisés, Torre Eiffel... En realitat, no estem tan lluny 
de Llu1sa Cunillé i de la poetica de la sostracció ... Només pel 
fet de batejar els espais hem de parlar d'una nova Cunillé? 
¿En lloc de dir «l'acció té lloc a Barcelona», no podríem dir 
que «l' acció té lloc a Cunillélandia»? És a través d' aquests 
espais concrets que l'autora ens presenta els seus indrets abs
tractes (els de sempre). I fins i tot també es podria afirmar el 
contrari, a través de les localitzacions de les altres peces 
de Cunillé, també se'ns parla de Barcelona o de París. Llu1-
sa Cunillé mai no ha estat tan críptica com diuen els uns, 
ni ara és tan realista com diuen els al tres, Cunillé és Cunillé 
aquí i alla. 

15. Ibídem. Pag. 12.
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TAULA RODONA 

3 de juny de 2005 



«Fem cruixir l' espai» 
(Report) 

S' inicia aquesta taula rodona, coordinada per l' escenograf 
Joaquim Roy, amb una frase manllevada a Beckett: «Us 
interessa l'espai? Feu-lo cruixir.» L'espai és un medi i, en tea
tre, no pot limitar-se a tenir un paper passiu, cal que tingui 
una veu i que contribueixi a la dramatúrgia, que sigui un 
baix continu; cal que cruixexi. Tanmateix la feina de l'esce
nograf queda en un segon terme i sovint no es té en compte 
quan es parla de teatre. L'objectiu d'aquesta taula rodona és 
buscar la manera com s'hauria de plan tejar l' escenografia en 
el futur, tenint en compte el que s'ha fet i el que s'esta fent. 

LA CONTEMPORANEITAT DE L'ESCENOGRAFIA 

CATALANA 

On radica la contemporanei'tat en el tractament de l'espai? 
En el terreny de les arts plastiques, la cbntémpofanéYtat ha 
suposat una immersió en l'abstracció. Ara bé, aquest terri
tori ha estat vetat a l' escenografia, perque l' abstracció és 
incompatible amb el caracter figuratiu que té la presencia 
de l' actor a l' escena. Per tant, si bé hi ha un dar allunya
ment del naturalisme i de la il-lustració, en l'escenografia 
moderna «encara arrossega una ancora figurativa respecte 
les arts plastiques», afirma Roy. Alguns dels intents de 
l'escenografia per defugir aquesta ancora, han estat insigni
ficants i hi ha hagut, en general, una manca de sintonia 
entre la contemporanei'tat del text i la de l'escenografia. 

Actualment hi ha un mosaic d'estils en la disciplina; els 
estils s'han anat superposant i l'art de l'escenificació viu 
una descoordinació de registres estetics. Aixo no és negatiu 
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del tot, perque les estetiques no han de ser definitories d'u
na epoca, pero sí que és difícil d'identificar-hi una estetica 
concreta. 

L'EXCESSIVA PARCEL·LACIÓ DE LES DISCIPLINES 
ESCENIQUES 

El teatre és una suma de disciplines que cada vegada estan 
més parcel-lades, s'han anat compartimentant els ambits de 
la creació i aixo ha portat a l' ai'llament dels creadors dins 
de la seva parcel-la. L'escenograf viu aillat en la seva disci
plina per les dificultats materials que comporta, i es perd 
de vista el fet teatral com un tot. Fins i tot, s'ha arribat a 
considerar l'escenografia com una disciplina adscrita o pa
ral-lela al teatre. 

Des d'aquesta taula rodana es vol reivindicar que l'esce
nografia també és una obra i l' escenograf un autor; l' esceno
grafía també és una dramatúrgia i l' escenograf un drama
turg; l'escenografia configura un mapa lúdic i l'escenograf 
també és un actor, una veu, perque l'actor, l' autor i el balla
rí també són escenografs, i, en definitiva, l'escenografia és 
teatre. 

Ramon Ivars, escenograf i pedagog, explica que als 
anys setanta va viure dos punts d'inflexió en el seu estil. El 
primer, veure a Londres El somni d'una nit d'estiu dirigit per 
Peter Brook (1972), amb una escenografia que no era més 
que un cub blanc i dues portes, un muntatge emblema.tic i 
sorprenent per a l'epoca. Els actors interactuaven amb l' es
cenografia i van ser ells els que van crear el bosc i els altres 
elements. 

El segon, un stage, en una universitat anglesa, de coreo
grafs, compositors, instrumentistes i ballarins amb el co
reograf Alwin Nicholais. En aquell stage, els coreografs i els 
compositors cada dia creaven una coreografia i una música 
originals i cada nit les estrenaven; per tant, cada nir hi 
havia deu estrenes. La plastica era descuidada, improvisada 
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i per aixo Ivars va suggerir que s'hi utilitzessin més recur
sos plastics i Nicholais, que en aquells moments encarnava 
el model de l'esperit innovador, respongué que no podia 
ser, perque «els escenografs són lents i cars». I és cert, líes
cenografia demana materies, la plasmació d'una idea trjga 
un temps i costa uns diners i aixo fa sentir l' escenograf 
ai1lat de la resta de l'equip. El treball dels actors és imme
diat; el de l' escenograf no, i aquí és on es produeix la rup
tura, que provoca el desengany de les persones que treba
llen en el món de l' escenografia. 

EL DESENGANY DE L'ESCENOGRAF 

L'escenograf Iago Pericot, l'enfant terrible de l'ofici, denun
cia que «l'escenograf sempre ha sigut la serventa del tea
tre» i, a més, són els mateixos escenografs els que assumei
xen aquest rol. «I per mi és tan creatiu l'escenograf, com 
l'actor, el dramaturg, l'autor. » Pericot assegura que ha llui
tat molt per evitar l'ai'llament d'aquesta disciplina respecte 
de les altres, pero no ha aconseguit mai res. 

Pericot també lamenta que els escenografs no parlin de 
política, de globalització, de mestissatge, d'economia, de la 
realitat social que ens envolta. Hem entrat en una dina.mi
ca en que les coses es fan sense moriu, hi ha poca comuni
cació, poca transformació formal, poca transgressió. El tea
rre mateix esta atrapat en aquesta dina.mica i es fa teatre per 
a la gent que ja en sap i sempre es parla del mateix, i no es 
va més enlla de tot aixo. 

Pel que fa a la seva feina, Pericot explica que ell intenta 
fer coses noves quan treballa; per aixo, diu, «abans de tre
ballar comern;o a treure les didascalies del text», per inten
tar sortir d' aquesta dina.mica. Pero anar més enlla, innovar, 
transgredir, és molt difícil. 
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LOPTIMISME DEL PENSADOR 

José Sanchis Sinisterra, autor, director, exactor i pedagog 
afirma, per contra, que és un optimista historie, perque 
encara hi ha una cosa que es pot fer i, malgrat tot, es fa 
poc: pensar. El teatre pateix d'aquesta mancarn;;a d'investi
gació i de recerca. Estem arrossegats, efectivament, com 
afirmava Pericot, per un pragmatisme, per una dina.mica 
de fer coses i més coses, sense pensar. A partir del pen
sament les coses esdevenen possibles i a partir de la possi
bilitat neix la necessitat de fer-les. El teatre esta malalt de 
la compulsió de fer coses sense fabricar eines teoriques. 
Per aixo, declara Sanchis, «són importants jornades com 
aquestes». 

La seva reflexió sobre l' espai es desenvolupa en els se
güents termes. L'espai es manifesta en tres dimensions: 
l' espai drama.tic, l' escenic i el teatral. El drama.tic es pot 
reflexionar molt des de l'escriptura (camp teoric, especula
tiu ... ) o des de l'analisi. Els espais drama.tics apunten a la 
seva concreció en un espai escenic (a vegades amb didasca
lies, que proposen un model espaial; «jo recomano que es 
llegeixin sempre les didascalies», afirma Sanchis). Pero no 
solament en les didascalies sinó en tot el lexic del que 
diuen els personatges. L'espai escenic, per la seva banda, és 
plastic, visual, constru'it sobre l'escenari, s'ha de basar en 
les dinamiques internes del text. Finalment, l'espai tea
tral és l'arquitectonic i urbanístic. En el teatre tot és se
miotic, és a dir, tot produeix sentit i, sobretot en aquesta 
dimensió de l'espai teatral, té unes dimensions sociologi
ques i polítiques, perque és aquí on el teatre respon més a 
una estetica generada per les classes dominants. 

Tot i que durant les decades dels seixanta i setanta hi 
havia unes modulacions de l'espai molt més variades, en 
l'actualitat podem veure fins a quin punt s'han limitat les 
possibilitats d'aquest tercer nivell de l'espai teatral i s'ha 
anat imposant un teatre a la italiana amb el suport de les 
institucions. I aquest és un punt clau del debat: el paper 

680 

del polític que crea els espais escenics sense tenir en 
compte les necessitats de la gent de teatre. 

LLUÍS HOMAR: L'AVENTURA DEL TEATRE LLIURE 

Lluís Homar, és un actor amb un recorregut personal i una 
relació amb l'espai molt particulars. Es va iniciar en el món 
del teatre als 19 anys, al Lliure, amb Fabia Puigsever. Va 
viure la creació d'un edifici insolit, en un barrí molt con
cret de la ciutat, cosa que ja condicionava una manera de 
ser. Les característiques del Lliure, un teatre amb un espai 
polivalent, afavorien una relació entre l'espectador i els 
actors molt marcada per aquest espai. Cada espectacle era 
una sorpresa. Per a l' espectador, el fet que la disposició 
escenica pogués ser tan variada suposava un gran atractiu. I 
per als actors era tota una experiencia treballar en diferents 
disposicions respecte el públic (a vegades més elevats, a 
vegades més enfonsats, amb públic per dos costats o per 
tots quatre ... ). 

A partir d'aquella experiencia, la sensació d'Homar és 
que hem evolucionat malament en la creació d' espais tea
trals: s'ha constru'it el nou Lliure pero no queda gaire dar 
quin ús es pot arribar a fer d'aquest espai, perque potser 
s'ha anat perdent l'esperit original. «La sala gran del TNC 
és un altre error, perque no ajuda gens el teatre». 

«Vise el desencís del teatre. Venim d'una epoca en que 
tot era més :facil perque tot estava per fer, i aconseguir la 
normalitat era el nostre objectiu, pero a partir d'ara, que 
hem de fer? Com ho desencallem, aixo?» Homar assegura 
que no es dóna per ven�ut i que no renuncia a canviar la 
situació, pero no en té la solució. «Sovint passen tempora
des i t'adones que el teatre no és viu.» Fer tant, és necessa
ria la interrelació i la reflexió de totes les parts que interve
nen en l'espectacle. Quines perspectives tenim? 

Potser abans era més :facil fer les coses perque hi havia 
una voluntat de fer-les í la gent del teatre no s'hi guanya-
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va la vida. En tot cas, la solució ha de sortir de la gent de 
teatre. 

Pericot insisteix, en aquest punt, en la necessitat de 
pensar, de reflexionar: «Quan hi ha una necessitat apareix 
l' atzar. » I Homar hi afegeix que precisament aquest acte de 
reflexionar i pensar ens ha de portar a fer. «El problema 
és que abans teníem molt dar que havíem de fer, pero ara el 
que fem no ens satisfa.» I potser el que passa ara és que la 
necessitat ja no hi és i ja no hi ha possibilitat d'inventar. 

Davant un present que no ens agrada, Sanchis recoma
na que busquem quines són les condicions per trobar-hi 
una alternativa, mirant sempre cap al futur. 

LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESPAI A TRAVÉS DE LA DANSA 

La dansa podria donar les pistes per sortir d'aquest atzucac. 
La coreografa Angels Margarit treballa la dansa en una 
vinculació molt estreta amb l' espai; la seva tasca ha estat 
sempre una cal-ligrafia, no només del gest sinó també de 
l'espai. 

«Per inventar -diu Margarit- s'ha de ser una mica po
bre i la dansa en aixo té un avantatge.» En dansa, les disci
plines potser no estan tan parcel,lades com en teatre, per
que la materia primera d'un coreograf o d'un ballarí és 
l'espai; es pot ballar i construir sense música, pero mai sen
se espai, perque, de fet, la dansa és la rotunditat d'un cos, 
que és un espai, que diu allo que fa; en dansa no hi ha la 
limitació de la paraula sinó que hi ha la llibertat del gest. 

La dansa que fa Margarit no es basa en el text sinó que 
l'element primordial és l'espai, i és a partir de l'espai que 
s'ha de construir la narració, perque «l'espai ens condicio
na», afirma la coreografa. A vegades ha construi.'t coses per 
espais com el seu primer solo, el Solo pera habitació d'hotel, 
on !'artista volia destacar precisament el fet de la solitud, i 
per aixo va preferir una habitació d'hotel a un teatre con
vencional, perque l'espai creava la narració. 
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I aquesta és la idea que voldria aportar: intentar que els 
lideratges surtin de llocs diferents. A l'hora de crear un 
espectacle teatral s'acostuma a partir d'un text, que és qui 
«lidera» el projecte. Pero també es podria partir d'una 
música, o d'un espai. En el treball de Margarit, a vegades 
s'ha cedit aquest lideratge a l'espai, com el seu projecte més 
recent anomenat Urbs, que té tres vessants: l'un es basa en 
l' estudi de moviments quotidians del carrer, a partir dels 
quals es munten coreografies; l'altre, en intervencions ur
banes; i el tercer, consisteix a invitar persones diferents que 
no han assajat mai a sortir a !'escena i fer un espai urba ar
tificial a l'escenari a partir d'unes consignes donades en 
directe. 

Certament, si es vol fer un altre teatre o una altra dansa, 
cal un espai escenic que ho permeti. Pero també hi ha d'ha
ver un atreviment per part dels creadors per superar les 
limiracions dels espais escenics actuals. 
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