
Per a l’a rt teatral, els anys seixanta van ser temps d ’experi
ments i innovacions i d 'un extraordinari com prom ís dels crea
dors amb els seu món. Els setanta, en canvi, van com ençar 
a afavorir l’assum pció generalitzada i la inevitable conven- 
cionalització de les propostes més agosarades de la prodigio
sa dècada precedent.

Un dels tre ts  que defineixen m illor l'estè tica  d 'aquell pe
ríode, és el regnat de nom brosos grups d 'a rtis te s  que, units 
per alguna m ena d 'afin itat, s 'im posaren  asso lir la utopia de 
la creació conjunta en totes les disciplines que es conjuguen 
en un espectacle. Una tasca de grup que segons la ideologia 
i el funcionam ent econòmic de l’aventura, transitava  entre 
la m itificada «creació col·lectiva», on tothom  ho podia fer tot, 
i la d istribució  especialitzada de les funcions creatives amb 
la signatu ra  cedida desin teressadam ent al nom genèric del 
grup.

Teatre independent, per a la nostra  h istòria, que amb la 
selecció i la professionalització in tentarà convertir-se —no sem
pre amb èxit— en la fórm ula no menys m itificada en aquells 
anys del teatre estable.

EI cert és que, amb el temps, m oltes de les individualitats 
creadores més notables d ’aleshores han anat deixant l'anon i
mat, han anat adquirin t fam a i, en alguns casos, s 'han consa
grat com les figures de p rim era categoria que regnen sobre 
la resta  de l’univers de la creació teatra l. D’aquest nou Olimp 
destaquen, sens dubte, uns quants nom s de d irectors —m et
teurs en scène, registi o régisseurs, segons la geografia—, que 
de seguida us vindran al cap com a m àxim s creadors, elevats 
sovint a la categoria d ’au tèn tics taum aturgs.

En to ta aquesta etapa, anys seixanta i setanta, hi ha, però, 
un fet menys sonor i igualm ent fonam ental: l'aportació  dels 
escenògrafs i els a rtistes  p làstics al teatre, tan t pel que fa 
a les innovacions en la concepció general de l’espacialitat com 
a l ’estètica visual dels espectacles. Efectivam ent, en aquella 
fructífera  i frenètica era, ju n t amb els nous conceptes d ra 
m atúrgies que tornaven a destronar per enèsim  cop en el se
gle el respecte convencional al text, es configurava una nova 
suprem acia en el d iscurs teatral: la fenom enología espacial 
en l'escenificació.

Aquest camí dram atúrgic, certam ent força generalitzat, im
pulsat per escenògrafs i d irecto rs —m ai no sabrem  ben bé 
del cert el grau de responsab ilita t de cadascun dels es
tam ents—, valorava no tan sols el concepte espacial de la 
narració  escènica per dam unt de l’aportació puram ent figura- 7
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tiva, sinó tam bé l’espai tea tra l m ateix com un fet essencial 
en la relació en tre  espectacle i espectadors.

Les noves concepcions de l'espai escènic han constituït, 
sens dubte, un elem ent de prim eríssim a m agnitud en l'evolu
ció que po rta  a la im m ensa versa tilita t que avui dia té el 
llenguatge teatra l. Una evolució que és, per descom ptat, un 
fet in ternacional que em m arca qualsevol in tent d ’entendre 
el fet espacial i escenogràfic en qualsevol d ram atú rg ia  nacio
nal, i que cal ten ir p resen t com a context general a l’hora 
de veure l’evolució de l’escenografia cata lana abans d ’e n tra r 
en l'aproxim ació al seu m om ent actual, que és el que pretén  
abo rdar aquest núm ero d ’Estudis Escènics.

ELS AMOS DE L'ESPAI

En tots els espectacles de «m arca registrada» del d a rre r 
q u art de segle hi ha p resen t una perfecta solució espacial 
i visual a la sem pre fascinant dialèctica escènica del perso
natge i el seu entorn. Sem pre, en definitiva, un treball esce
nogràfic determ inant. Si l'am o del tem ps és el director, l'amo 
de l'espai és l'escenògraf. Quan hi coincideixen dos posseï
dors dels seus secrets es produeix el m iracle.

La m ajoria de les figures em blem àtiques del tea tre  con
tem porani que al llarg dels d a rre rs  vint o vint-i-cinc anys, 
més i tot en alguns casos, han dut l'escenificació als grans 
nivells artístics  on avui es troba són noms que solen du r al 
costat, sem pre una m ica mes a l’om bra, el d ’un gran escenò
graf i al costa t de Peter Stein, trobarem  Klaus W eiffenbach 
o K arl-Ernst H errm ann, de Shakespeare m em ory  a Els ne
gres de Genet; com hi trobarem  Pierluigi Pizzi o M ario Cero- 
li, Arnado Pom odora, Enrico Job, Gae Aulenti, M argherita 
Palli amb Luca Ronconi, de YOrlando Furioso i Calderón a 
Viatge a Reim s i La serva amorosa; Guy-Claude François, sem
pre amb Ariane M nouchkine, de 1789 i L ’Age d ’or a La histò
ria terrible però inacabada de Sihanouk, rei de Cambodja; Ezio 
Frigerio i Luciano Dam iani sem pre amb Strehler, de Re Lear 
a Temporale, d 'S trindberg; Yannis Kokkos am b Antoine Vi- 
tez, E duardo Arroyo am b Klaus Michael G ruber, Chloé Obo
lensky am b Peter Brook, Max Bignens amb Jorge Lavelli, etc. 
I, per descom ptat, m oltes d 'aquestes parelles s 'hau rien  de 
convertir en trios quan en m olts casos s'hi afegeix la figura 
indispensable del dissenyador de la il·luminació, de nom, ge- 

8 neralm ent, encara menys estel·lar.

 



El cam í dels grans creadors dels setan ta  cap als vu itan ta 
és tam bé un camí d ’adaptació  a l’evolució de les form es de 
producció tea tra l europees que inevitablem ent han influït en 
el resu lta t estètic. No és exagerat d ir que to ts els països han 
p rocu ra t ten ir el seu aparado r tea tra l de luxe i que les in sti
tucions l'han pagat cada cop am b més generositat. El pas 
dels se tan ta  als vu itan ta  ha esta t tam bé testim oni d ’una ex
trao rd in à ria  im plantació dels circuits internacionals de festi
vals a rreu  dels països cu ltu ralm en t potents, que ha perm ès 
una perllongació ex trao rd inària  del regnat dels grans a r tí
fexs del cam p del reperto ri que són ja, definitivam ent, els 
d irectors de reconegut prestigi in ternacional que procuren  
una m ena d ’«encara més difícil» en les seves produccions sen
se so rtir, en el fons, d ’esquem es com provats repetidam ent.

Però les institucions tam bé han sabut finançar la in terna
cionalització dels noms m és nous i han afavorit l'advenim ent 
estel·lar a escala universal dels creadors de les noves avant
guardes. El panoram a in ternacional s 'ha enriquit, en efecte,

Guy-Claude François. L'histoire terrible m ais inachevée de N orodom  
Sihanouk, roi du Cambodge. D irecció d ’A. M nouchkine. T héâtre  du Soleil, 
1986 (Foto; Ros Ribas). 9
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Yannis Kokkos. Hamlet, de W. Shakespeare. D irecció d'A. Vitez. 1982 
(Foto: Bricage).

10
R ichard  Peduzzi. Combat de nègre et de chiens, de B.M. Koltès. Direcció 

de P. C héreau. N anterre-A m andiers, 1982-83 (Foto-. Bricage).

 



Ezio Frigerio. Elvira o la passions teatrale, de L. Jouvet. D irecció de 
G. S treh ler. Piccolo T eatro  di Milano, 1986 (Foto: Ciminaghi).

11
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Bob Wilson. Quartett, de H. Müller. Direcciö de B. Wilson. 1987 (Foto: Egger).

12
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i ha copsat un nou sector del gust per l 'a r t que no tenia ex
cessiva cabuda en el món d ’una p rim era línia tea tra l que en 
els d a rre rs  anys començava a a rr ib a r  a una com plexitat te
m àtica i form al realm ent elitista. Una excessiva consideració 
de producte de consum  d 'a lta  cu ltu ra, que sovint posava el 
tea tre  a l’alçada social de l'esdevenim ent operístic.

Al voltant de la dansa, del tea tre  imatge, del te rcer teatre, 
els quals valoren la creació personal, absolutam ent lliure, no
vam ent transgressora , rev italitzadora de la comunicació, de 
la participació, del ritual, s ’ha configurat to ta una resposta 
internacional, tot un am bient decididam ent nou, força ubicat 
en la infinita i freda serenor de la post-m odernitat artística. 
La relativa popularització  de noms com Bob W ilson o Pina 
Bausch, i la presència regular en c ircu its no m arginals d 'ex
periències italianes o holandeses, angleses o nord-am erica- 
nes a la recerca d ’una figuració a lliberada de prejudicis 
estètics o ideològics, ja influeixen en les noves generacions 
de públic i creadors.

0  sigui que, tan t al tea tre  a l’òpera, a l'espectacle global, 
com a les experiències alternatives, l ’espai i la im atge han 
troba t la m anera de con tinuar la seva evolució tam bé en els 
vuitanta. Si els grans m estres, fidels a ells mateixos, han po
gut depu ra r el seu propi llenguatge escènic cap a una m ena 
de recreació exclusivam ent tea tra l i gens preocupada de qual
sevol im itació de la vida en la recerca de les p rofund ita ts 
del d iscurs d ’un au to r i han dem ostrat ser capaços de conti
n u a r elaborant-hi poètiques rad icalm ent personals, els nous 
creadors dem ostren  que encara hi ha coses per inventar.

1 els creadors im m ergits en la problem àtica de l'espai es
cènic continuen la recerca i la invenció al ritm e dels tem ps 
en tran t am b força en nous m itjans i adaptant-se a noves tec
nologies, i tam bé adoptant-les, i p lantejant-se en noves òp ti
ques la intervenció espacial de l ’espectacle en viu.

Tot això ens pot donar una idea general del context a r tís 
tic que viu avui l'escenografia. Però, és paral·lela la situació 
de l’escenografia catalana?

L’EXPERIÈNCIA I L'HERÈNCIA DELS SETANTA 
A L’ESCENOGRAFIA CATALANA

Si fem un cop d ’ull al panoram a tea tra l ca ta là  de les dues 
d arre res dècades, veurem  que la nostra  escena tam bé ha es
ta t especialm ent sensible, alm enys du ran t una bona p a rt 13
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d 'aquests anys, al paper renovador de l’espai i de l ’esceno
grafia. I això és així fins al punt de poder a firm ar que l’acos
tam ent de l'escenificació catalana als conceptes actuals es 
produeix sobreto t per l’im puls d 'una  escenografia que en un 
m om ent donat es troba  més evolucionada que la direcció i 
la in terp retació  i que, probablem ent, té tam bé m és possibili
tats de desenvolupar-se que la d ram atúrg ia , tot i que la h is
tò ria  ens hagi dem ostrat en alguna ocasió que tam bé és pot 
censu rar una escenografia.

És obligat c ita r el paper que tenen en aquest punt d ’in
flexió del nostre tea tre  l'escenògraf Fabià Puigsever i els p ri
m ers deixebles form ats dins la seva zona d'influència. Per 
descom ptat que la m em òria del tea tre  català dels anys setan
ta evoca tam bé la presència notable d 'a rtis te s  plàstics en els 
in tents més avantguard ístics i m arginals, però sem pre com 
a tem pteigs personals aïllats i relativam ent poc preocupats 
per la m ena de canvi que s 'està  p rodu in t en el tea tre  d ’arreu  
del món, que està  fent convergir a gran velocitat avan tguar
da i reperto ri, ideologia i estètica, poesia i didactism e.

Els anys setan ta  són al nostre teatre, sobretot, el viver 
on s ’inicien un bon nom bre de joves escenògrafs i d irectors 
tocats per una inqüestionable am bició a rtística  i profitosa- 
m ent im m ergits en un teixit social p rogressista  i com batent, 
tam bé viver del m illor públic que sens dubte ha tingut mai 
Catalunya per al seu tea tre . Com a les m illors fam ílies euro
pees, l'escenificació catalana tam bé aparella  i agrupa per afi
n ita ts  puntuals d irecto rs i escenògrafs amb lligam s artístics 
i ètics sòlids. Més sòlids que els que, en general, crearan  amb 
els actors i ja  no diguem  amb els dram aturgs, que aquests 
anys perden irrem issib lem ent el seu lloc en les fitxes tèc
niques.

Si fem treb a lla r la m em òria, poden sorg ir encara nítids 
exemples em blem àtics de les concepcions espacials del tea
tre  de l'època. Espectacles com La setm ana tràgica o Leonci 
i Lena, Plany en la mort d ’Enric Ribera o Wozzeck, Mary d'Ous 
i Accions, pertanyents, respectivam ent, a binom is com —per 
una vegada llegiu el nom de l’escenògraf davant del del 
d irec to r— Puigserver-Pasqual, Prunés/Amenós-Ollé, Pericot- 
Joglars o Am at/Gelabert, sem blen op tar en determ inats 
m om ents d 'aquell període per una escrip tu ra  escènica on la 
tasca del director i de l’escenògraf s’insereixen en una producti- 
víssima convergència d ram atúrg ica on no se sap realm ent quin 
dels dos creadors ha posat la m atèria  principal de l’espectacle.

Avui es pot d ir que en el treball d 'aquells anys realitzat



per una bona llista  d 'escenògrafs a la qual a més dels esm en
tats hi podrien figu rar nom s com Pep D uran i Nina Pavlovs- 
ki, Andreu Rabal, Alfons Flores, Joan Jorba, Joan Guillén, 
Pep M adaula i Joan Sellés o Ram on Ivars, no passa pas desa
percebuda la potència a rtística  d ’una notable recerca en el 
llenguatge tea tra l. Una recerca am b considerables in ten ts de 
fer que l'elem ent figuratiu  i l'elem ent espacial transcendeixin 
sistem àticam ent la il·lustració convencional. Hi ha, en efecte, 
en l’escenografia catalana d ’aquells anys, un in teressan t p re
domini de conceptes d ram atúrg ies m olt personals com a m o
to r de les recerques de l'espai i la imatge. Un treball que, 
sens dubte, va c rea r unes expectatives excepcionals en totes 
les tendències que aleshores s 'estaven covant.

Iago Pericot. Mary d ’Ous, d 'E ls Joglars. D irecció  d ’A. B oadella. 1973 (Foto: B arceló).

EL
 

TR
A

SL
LA

T 
D

E 
M

IR
A

LL
S

 
 



w

Fabià P u igserver i Iago P erico t. Àlias Serrallonga, d 'E ls Joglars.
D irecció  d ’A. B oadella. 1974 (Foto: B arceló).
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Isid re  P runés i M ontse A m enós. Plany en la m ort d 'Enric Ribera, de R. S irera. 
D irecció de J. Ollé. 1977 (Foto: B arceló). 17
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L'ENTRADA TRIOMFAL EN ELS VUITANTA

En l'en trada  en els anys vuitanta sembla, realm ent, que 
l'escenografia catalana a rriba  disposada a continuar aportan t 
la dosi més im portan t de m odern itat a la norm alització de 
la nostra  escena. Alguns exemples:

El tàndem  Pasqual-Puigserver engega amb un notable m un
tatge d ’El balcó, de Genet, on el Lliure sembla voler llençar-se 
cap a un llenguatge escenogràfic més am biciós en espectacu- 
la rita t i en conceptualització que el que havia conreat fins 
aleshores. Un món m olt més ple de sím bols i m etàfores, se r
vit per un contundent espai cen tral d ’e s tru c tu ra  metàl·lica 
i m iralls, que aprofitava l’agressiva sonoritat dels m aterials 
que el conform aven i que oferia als ulls de l'espectador una 
m utació perfectam ent coherent amb tota la simbologia de l’es
cenificació, però d ’una espectacularitat form al certam ent ines
perada en una sala de petites dim ensions com la del Teatre 
Lliure.

També els Joglars enceten els vu itan ta  amb una volguda 
dim ensió perfeccionista i tecnològica afegida a una concep
ció espacial peculiar des dels seus inicis i que havia donat 
fru its  tan  em blem àtics dels setan ta  com Mary d ’Ous i Àlias 
Serrallonga. Laetius i Olimpic Man M ouvem ent aporten  sens 
dubte una dim ensió en la qual l'espai, la iconografia i la tec
nologia adquireixen una funció d ram atúrg ica que projecta 
tots els continguts.

La v ita litat de l'escenografia catalana d 'aquests m om ents 
es fa palesa tam bé en aportacions com les de la parella  Pru- 
nés-Amenós a Marat-Sade d irig it per Planella, o més enda
vant per Glups, de Dagoll-Dagom, on aborden un trac tam en t 
espacial i objectual polivalent no estric tam ent il·lustratiu i 
de gran potència iconogràfica.

També podem  recollir com a m ostra  de l'estim ulan t pano
ram a dels p rim ers vuitan ta, el treball de Joan Guillén amb 
Benno Mazzone a Deixeu-me ser mariner (1983), que dóna com 
a resu lta t l'in te ressan t laberin t m etafòric  de m etacrilat, o el 
de Pladevall i Pep D uran a l’espectacle Cos d 'A lbert Vidal 
(1983). I acabaria  afegint a la m ostra  l’am bició p a ra tea tra l 
dels Com ediants, que am b el seu Sarao de Gala es p lan te
javen seriosam ent un autèntic environam ent on, segons la de
finició d 'Schechner, «tot l'espai és de la representació , tot 
l’espai és del públic», m odalitat poc conreada a Catalunya 
m algrat haver esta t un dels tractam ents espacials més popu- 
laritzats a rreu  del món la dècada an terior.

 



A lbert B oadella. Laetius, d 'E ls Joglars. D irecció  d ’A. B oadella. 1980 (Foto: Ros Ribas).

Fabià Puigserver. E l balcó, de J. G enet. D irecció  de L. Pasqual. T eatre  L liure, 1981. 
(Foto: Ros Ribas).
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Josep  M. Ibanez. O lym pic Man M ovem ent, d 'E ls Joglars.
D irecció  d ’A. B oadella. 1981 (Foto: Ros Ribas).

Isid re  P runés i M ontse A m enós. M arat-Sade, de P. W eiss. D irecció  de P. P lanella. 
2 0  1982 (Foto: Ros Ribas).

 



Joan  Josep  Guillén. D eixeu-m e ser m ariner, de J. S erra  Fontelles. D irecció 
de B. M azzone. 1983 (Foto: B arceló).

Pep D uran i E nric Pladevall. Cos, d'A. Vidal. 1983 (Foto: Leopold Samsó). 21

 

 



El balanç escenogràfic de les prim eres tem porades .d'aques
ta dècada, m algrat la relativa m odèstia que encara tenia l’eco
nom ia tea tra l i el trad icional endarrerim en t in frastru c tu ra l 
d ’equipam ent i tecnològic —que actualm ent encara no es pot 
d ir que s'hagi posat al d ia— que ni tan sols havia im pulsat 
realitzacions am bicioses en el camp de l'òpera, presentava 
com hem  vist aspectes força encoratjadors en la creació 
escenogràfica. Però, vist amb la perspectiva dels anys següents, 
es pot dir, i sem pre am b el perill que com porta la generalitza
ció, que l'evolució d ’aquesta generació que avui podem 
considerar responsable tan t de la gran o b ertu ra  a la com uni
cació i a la participació  com de les noves concepcions de 
la figuració de l'en to rn  rom an després força estancada.

També es pot dir a hores d’ara  que la producció teatra l ca
talana no va trobar gaires facilitats per continuar l'estim ulant 
línia creativa dels orígens, per causes diverses i complexes 
que cal s itu a r en la p recip itada absorció que les institucions 
han fet del tea tre  independent i en la vertiginosa reconversió22



de tots els aspectes de la vida que es dóna a Catalunya. P ro
bablem ent la direcció que aleshores com encen a p rendre les 
polítiques cu ltu rals propicia una assum pció de la professio- 
nalita t sovint en detrim ent de la creativ itat. A p a rtir  d ’aquí, 
doncs, hom veu tra n s ita r  aquesta b rillan t generació cap a 
una progressiva to rnada a una recreació  escènica m olt més 
conform ada a uns patrons convencionalm ent acom odats.

L 'im pacte espacial i im aginista que els escenògrafs ca ta 
lans més significatius perseguien du ran t els anys setanta con
tinua, en general, d u ran t els vu itan ta  am b una considerable 
reiteració dels clixés propis. A m esura que ens endinsem  en 
la dècada preolím pica, no resten  en la m em òria gaires im at
ges que no facin sinó ra tificar la feina feta en els setanta 
sense aportar-h i res.

La hipòtesi resu ltan t és que el treball dels escenògrafs 
catalans més consagrats com ença a quedar sovint en un dis
cret segon term e i hom  diria  que resignat a ser funcional
m ent subsid iari del gust del director, fins i to t en els casos 
que, com Puigserver i Pericot, d irec to r i escenògraf són la 
m ateixa persona.

Hom diria, doncs, que les aigües de l’escenografia cata la
na, tan benèficam ent sortides de m are d u ran t ben bé una 
dècada, com encen lentam ent una to rnada cap a un concepte 
m olt més artesanal i confortable sense grans ànsies de riscs 
ni de fer salts m ortals. Però tam bé es pot d ir que en aquest 
camí que com ença a rem u n tar els vu itan ta  poques són tam bé 
les sorpreses que ens aporta  el tea tre  català, tan t en el camp 
de l'escenificació com en el de la dram atúrg ia .

Hi ha una pregunta que no és fàcil de respondre:
Per què el tea tre  català, que en uns anys s 'ha  deixat in

flu ir pels corren ts in ternacionals i que ha esta t capaç de con
form ar una notable evolució a la seva m ida, s'endorm isca 
de sobte?

Una opinió força generalitzada que podria respondre una 
pregunta tan  com prom esa és que, potser, el tea tre  català 
d ’aquests anys perd  pel cam í el seu públic. Un públic que 
ha trobat en el nou dinam ism e apo rta t per la dem ocràcia 
una a ltra  m ena de p laers per al lleure, una a ltra  m ena de 
ritua ls per donar sortida  a les reivindicacions socials. Un pú
blic que es perd  pel camí, p recisam ent perquè el tea tre  no 
s ’adap ta  als tem ps am b la m ateixa ag ilitat que la vida.

Cal reco rdar que, a Catalunya, el canvi polític, el canvi 
h istòric  real, que s’inicia en els setan ta  produeix una red is
tribució  dels papers tan  gran que assum ir-los ha esta t qües- 23
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tió d ’anys. Avui es pot entendre força bé que un a rt de 
producció tan complexa com el teatral pogués perdre amb tan
ta facilitat una part tan notable de la seva força tan t a rtís ti
ca com social. I més, tractan t-se d ’una d ram atú rg ia  com la 
nostra, d 'un  solidesa adqu irida en tan pocs anys, apresa de 
bell nou, sense un cos teòric ni p ràctic  al costat.

A més a més, la necessitat de consolidació va topar amb 
un altre  problema: quan les seves promeses estaven en el punt 
ju st per lliurar-se a un treball personal lligat al context d 'ales
hores, el canvi sobtat de direcció dels tem ps va fer que sem 
blés que calia que cobrissin  el buit absolut de professionals 
de talla  que patia  l’escena catalana. Aquest fet va propiciar 
una necessitat d ’èxit segur que va generar una m irada a 
Europa, sovint precip itada i gairebé sem pre sense el coneixe
m ent profund que pot du r a la bona selecció. I amb la veloci
ta t que avança l’art, en poc tem ps el desfasam ent s ’ha anat 
fent abism al: quan el tea tre  català hi va, les d ram atúrg ies 
que voldria im itar ja  en tornen. I hom troba que els m iralls 
que ha tria t ja  s 'estan  traslladan t am b m olta delicadesa als 
m useus.

No és estrany, doncs, que en un m om ent donat es faci 
difícil fins i to t el rellevam ent generacional en un panoram a 
m ancat de models que hagin desenvolupat fins un grau òp
tim el seu discurs estètic i professional.

A ndreu Rabal. Eclipsi, de J. A bellan. D irecció  de J. M elendres. T eatre del
Llevant, 1986 (Foto: Ros Ribas).

24
Josep M. Espada. Els set pecats capitals dels petits burgesos, de B. Brecht/K. 
Weill. C oreografia d ’A. Argüelles. Direcció de C. Sansa. 1986 (Foto: Barceló).
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E nric Majó. Setm ana Santa, de S. E spriu  / P. B urés / A. Sans. D irecció 
d ’E. Majó i P. B urés. Companyia d 'E . Majó i E sb art D ansaire de Rubí, 1986 
(Foto: Barceló).



j'abià Puígserver. Conversa a casa del m a trim on i Stein..., de P. Hacks. 
Direcció de P. P lanella. Zitzània Teatre, 1987 (Foto: Ros Ribas).
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Alfons Flores. La balada de Calamily Jane, de M. C. G uerra i H. Costa. 
Direcció d ’H. Costa. G rup d'Acció Teatral de l'H ospital (GAT), 1987 
(Foto: Pau Ros).

Com ediants. La nií, d’Els Com ediants, 1987 (Foto: Pau Ros).

I



M arcelo G rande. Ondina, de J. G iradoux. D irecció de S. Sans. Compa
nyia de Sílvia Munt, 1987 (Foto: Barceló).

R am on Ivars. La cam bra de Verònica, d ’I. Levin. D irecció  de J. Bas.
L'Ou Nou T eatre, 1987 (Foto: B arceló). 29
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Fabià Puigserver. La bona persona del Sezuan, de B. B rech t. D irecció 
de F. Puigserver. T eatre  L liure, 1988 (Foto: Ros Ribas).

30

 



Joan Jorba. La disputa, de M arivaux. D irecció de P. M onterde. Centre 
D ram àtic del Vallès, 1988 (Foto: Pau Ros).

lago Pericot. Letra y m úsica, de S. Beckett. D irecció de I. Pericot. Tea
tro  del C entro In su la r de C ultura  de Las Palm as, 1988 (Foto: Pau Ros). 31
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Pep Sallés i Josep M adaula. Set i mig, de J. Ollé. D irecció de J. Ollé. 
La Gàbia T eatre, 1988 (Foto: Ros Ribas).

Isid re  P runés i M ontse Amenós. Don Pasqnale, de G. Donizetti. D irecció 
de J.L. Bozzo, 1989 (Foto: Barceló).
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FER UNA NOVA ESCENOGRAFIA CATALANA

La crisi de l’escenografia és, en aquest esta t de coses, un 
fet com la crisi de l’escenificació i dels au tors. La més in te
ressant de les generacions de la h isto ria  del tea tre  català es 
fa vella sense haver-se realitzat fins a un llistó gaire excep
cional. Un llistó que, en realitat, no està gaire ben fixat.

A fortunadam ent, hi ha un aspecte d ’aquesta  crisi que pot 
rem untar-la positivament: l’aparició d ’una actitud  diferent da
vant el fet artístic  per part dels creadors més nous, que trenca 
en certa m anera am b el problem a dels models. Hi ha indicis 
que a Catalunya tam bé com ença a expandir-se l’actitud  des
preocupada dels creadors més joves, que a la resta  d ’Europa 
ja està donant els seus fru its  d 'ençà que va com ençar la 
dècada.

Hom diria  que, per a les generacions que han de fer l’a rt 
dels noranta, la idea de m odern ita t en l’a rt tal com ha esta t 
entesa d u ran t to t el segle vint, com a obligació sistem àtica 
de trencar am b la generació an terior, apareix  excessivam ent 
plena de llasts ideològics i de voluntats form als bloquejado
res. Però aquest bloqueig que sembla insuperable per als crea
dors de l 'a r t estab lert, per als novells, en canvi, no existeix.
Ells poden p resc ind ir perfectam ent del passa t sense cap es
forç ni cap plantejam ent teòric.

I en el tea tre , en les a rts  de l'espectacle en general, l'espe
rança de renovació no la porta  cap deus ex-machina  sinó més 
aviat un m issatger: un jovent que to rna  a tro b ar lògica l'ac ti
tud creadora sense ètiques ni m orals prèvies i que potser 
tra u rà  profit del desconcert. Un jovent que, amb una b a rra  
considerable i absolutam ent reconfortan t, sense pensar-s’hi 
gaire com ença a ensenyar el que fa.

Quin serà el cam í dels nous creadors?  Quin és el pes que 
per a ells té la tradició? Com assum eixen els perills del sob
ta t culte institucionalitzat de la m odern ita t ca rregat d ’este
reotips?

En l'incipient panoram a català  de nous creadors, la tra d i
ció escenogràfica no es pot considerar com a punt de refe
rència determ inant. Ni la in ternacional am b la seva tecnolo
gia versàtil mai desenvolupada a Catalunya, ni tan  sols a 
l’òpera. Tampoc, evidentm ent, la feina feta al nostre teatre, 
els m illors m om ents de la qual, tot i ser recents, no poden 
pertànyer gaire a la m em òria viva de la nova generació, si 
ni tan sols hi ha a rr ib a t a crear escola pel fet d ’haver en tra t 
en crisi abans d ’acabar de m adurar. 33

EL
 

TR
A

SL
LA

T 
D

E 
M

IR
A

LL
S



En tot cas, i aquest és un bon punt de partida, en els nous 
creadors catalans es dóna una nova situació, un nou gust. 
Una nova m anera de fer servir espai i im atges en teatre, que 
passa per una actitud  diferent respecte a la invenció, la tra 
dició i l'originalitat. Al teatre dels nous escenògrafs, hom diria 
que, d 'en trada, tot s'hi val: des de tots els c rite ris  tècnics i 
dram atúrgies per a la figuració del personatge, fins a totes les 
retòriques possibles en el trac tam en t de l’espai i de l’objecte.

La nova m entalita t creativa estableix regles que si bé no 
són noves sem blen aplicar-se am b més gran lliberta t poètica. 
Aquestes regles podrien ser: a) tot es pot reinventar només 
a p a rtir  de l’ètica de donar form a a la idea personal; b) tot 
pot ser experimental i transgredit fins a l’exhauriment; c) qual
sevol llenguatge artístic  pot ser aplicat en qualsevol context.

Estem  p arlan t probablem ent d'eclecticism e, però d ’un 
eclecticism e distin t del de la generació anterior, més preocu
pada per algunes nocions de coherència estilística. Perquè 
la nova creació escenogràfica i escènica en general tam bé pro
cu ra  fugir del gust per les declaracions de principis tran s
cendents que du ran t aquest segle han am anit la creació amb 
la necessitat d ’un discurs que involucrés l’ètica, la ideologia 
o la «fantasm àtica» dels creadors, declaracions de les quals 
les generacions an terio rs eren força dependents.

L’ESCENOGRAFIA DE LA VIDA

Aquesta és una època de canvi en l’enfocam ent de tan ts 
aspectes dels hàbits socials que difícilm ent es pot preveure 
amb seguretat la dem anda concreta que l’espectacle del fu
tu r  farà  als creadors. Perquè, evidentm ent, en el tea tre  de 
reperto ri i d ’avantguarda tot sem bla ind icar que anem  cap 
al regnat del petit form at, de l'aprofundim ent creatiu  per a 
la tria  del signe més potent am b els m ínim s elem ents, a la 
reivindicació d ’una espectacu larita t qualitativa  més que no 
pas quantitativa. En canvi, les perspectives im m ediates si
tuen alhora els grans espectacles m usicals en un d isparador 
propi de cort del rei Mides. I tampoc no es pot deixar de banda 
l’augm ent progressiu  de teatra lització  en tota m ena d 'esde
veniments socials, ja siguin íntims o m ultitudinaris, en la qual 
cada cop més el paper dels especialistes en espai i am bienta
ció resu lta  indispensable. Sense e n tra r en les il·lusions euro
pees de posar la producció d ’espectacles cinem atogràfics i 

34 televisius en com petència amb la indústria  am ericana.
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Les preguntes sobre el fu tu r d 'aquest a rt a casa nostra, 
tan lluny del nivell tecnològic en m utació constan t dels paï
sos tea tra lm en t desenvolupats, s ’acum ulen sense a tu rador.

La vella concepció artesanal de l'escenògraf tea tra l amb 
coneixem ents de la tecnologia estric tam en t escènica queda, 
doncs, vertiginosam ent desfasada? L'escenografia passa a ser 
un treball d ’equip on so.vint la im portància de la idea no és 
només la idea sinó la possib ilitat tècnica d 'aplicació?

Creació personal? Creació col·lectiva? Fins i tot la qüestió 
dels sabers que ha d 'asso lir l’escenògraf du ran t l’ap renen ta t
ge sem bla haver-se de rep lan te jar per adaptar-se a la nova 
dinàmica. Perquè, si l'escenògraf del fu tu r vol, en efecte, apli
car el seu dom ini a tots els àm bits, on podrà operar més 
enllà del tea tre  de petit form at, quinta essència a rtística  del 
discurs espacial? En tindrà  prou  am b la idea o necessitarà  
conèixer els dom inis tecnològics que li projectin  la idea des 
d 'un a ltre  o rdre  m ental?

Potser ja  no caldrà ni escola, i l’escenògraf a rtis ta  en el 
fu tu r serà estric tam ent el filòsof de l’espai i l 'a r tis ta  de la 
im atge que nom és ha de ten ir la idea.
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E nric Ases. Acció urbana  «E ntresols». C arre r de les Tàpies, B arcelona , 
1989 (Foto: Joan  M anuel Baliellas).

36
X avier M ariscal. Festa al m agatzem  del paper, de X. E scobar i X. M ariscal. 
La V anguardia, B arcelona, 1989 (Foto: arx iu  La Vanguardia).



Lluís Pau. C lausura Festival de Cinem a de B arcelona. T eatre Tívoli, B arce
lona, 1987.
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Martorell/Bohigas/M ackay i Lluís Pau: Barcelona, 100 anys de fires, 1888-1988. 
F ira de Barcelona, 1988.

L eopold Pom és i K arin Leinz. Com hem  guanyat els Jocs O límpics. U niver
sitat de B arcelona, 1986

 



Especulacions a banda, el cert és que els cam ins de la 
nova escenografia catalana, sorgida en els d a rre rs  anys vui- 
[atita, tot ju st es comencen a recórrer. La seva estètica i el 
seu sentit professional, doncs, encara estan  per definir. Les 
m utacions són abundants i abasten  tam bé aspectes sociolò
gics com la diferència en la p robab ilita t de du r endavant una 
vocació, segons si treballa  en un àm bit m etropolità  o com ar
cal. A les m oltes preguntes que ja  he fo rm ulat encara n ’hi 
afegiria una de darrera: la nova escenografia catalana sorgi- 
:à fonam entalm ent de Barcelona o bé s ’està  covant a les co
m arques? De m om ent, curiosam ent, l’hegem onia barcelonina 
dels setan ta  s’ha perdu t i ha passat a ser més aviat un centre 
de finançam ent de creadors decididam ent allunyats de 
i’fr.ixample.

L’aproxim ació a aquests nous camins de l’escenografia ca
talana, p roposada en aquestes pàgines, es basa en la revisió 
del treball escenogràfic de creadors iniciats professionalm ent 
aquest decenni. A p a rtir  de les aportacions més reconegudes 
de col·lectius com La Fura dels Baus, La Cubana o Zotal de 
l'escenografia aplicada a l’ascendent m ón de la dansa con
tem porània, de la revisió de l’aportació  de les a rts  plàstiques 
a les a rts  escèniques i de la presentació  de les idees dels «no- 
víssims», hem in ten tat un prim er acostam ent a la problem à
tica actual de l’espai escènic i a l’univers escenogràfic menys 
conegut. Una exposició del treball més innovador dels da r
rers cinc anys a tall de petit tast del que pot ser l’ètica i 
l’estètica de l’escenografia cata lana dels noranta.

39
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RESUMEN

Durante los años sesenta y setenta surge con fuerza en 
Cataluña una iniciativa encam inada a innovar la concepción 
general del espacio y de la estética visual del teatro  que si
gne de cerca la evolución internacional. La obra  de los esce
nógrafos que entonces inician su trabajo  tea tra l constituye 
un claro y notable exponente de labor investigadora, de bús
queda anim ada por sucesivos intentos cuyo objeto está en 
conseguir que el elem ento figurativo y el elem ento espacial 
trasciendan sistem áticam ente la ilustración  tradicional. La 
escenografía cata lana de aquellos años, efectivam ente, m ues
tra  un in teresan te  predom inio de elem entos dram atúrg icos 
muy personales en la investigación del espacio y de la im a
gen. La producción escenográfica de dicho período creó unas 
expectativas de fu tu ro  excepcionales en todas las tendencias 
que entonces se estaban incubando. Con la llegada de los años 
ochenta, los escenógrafos parecen dispuestos a continuar 
aportando la dosis m ás im portan te  de m odernidad a la no r
m alización de la escena catalana. Puigserver, Pericot, Pru- 
nés-Amenós y m uchos otros inician la década con aportacio 
nes cada vez más m aduras. Pero, por influencias sociopolíticas 
diversas, la evolución del tea tro  catalán  se in terrum pe: sus 
conceptos caen en la convencionalización y se produce un 
cierto estancam iento. En el m om ento actual, sin embargo, 
comienzan a advertirse  cam bios in teresantes. E ntre  los crea
dores catalanes m ás recientes se da una nueva situación, se 
aprecia un nuevo gusto, una nueva m anera de u tilizar el es
pacio y las im ágenes y, sobre todo, una nueva ac titud  respec
to a la invención, a la tradición y a la originalidad. La falta 
de trad ición  contribuye positivam ente al libre desarrollo  de 
un eclecticismo definitorio. Podría decirse que los nuevos esce
nógrafos catalanes, libres del peso de aquélla, crean un teatro  
en el que todo vale: todos los criterios técnicos y d ram atú rg i
cos para  la figuración del personaje y de su entorno y toda 
la retó rica  del lenguaje del espacio y del objeto pueden ser 
experim entados, transgredidos y reinventados, sin que en ello 
intervenga o tra  ética que la de dar form a a la idea personal.

RÉSUMÉ

D urant les années soíxante et soixante-dix, suivant de prés 
l'évolution internationale, una forte initiative innovatrice dans 41
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la conception générale de l’espace et de l ’esthétique visuelle 
du théâtre  s ’est p roduit en Catalogne. L 'oeuvre des scénogra
phes, qui à ce moment-là com m ençaient leur travail dans le 
théâtre, est un exemple clair d 'une recherche rem arquable 
sur le langage théâtra l. Une recherche avec des efforts im 
portan ts pour arriver à ce que l'élém ent figuratif et l’élém ent 
spatial aillent au-delà de l'illustra tion  traditionnelle d 'una fa
çon systém atique. Dans la scénographie catalane de ces an
nées-là, il y a en effet, à la base de la recherche de l’espace 
et de l'image, une prépondérance de concepts dram atiques 
très personnelle. C’est un travail qui a créé d 'exceptionnelles 
expectatives d 'avenir dans toutes les tendances qui se cou
vaient à ce moment-la. Au début des années quatre-vingts, 
il para ît vraim ent que la scénographie catalane soit prête à 
continuer à fourn ir à la norm alisation de la scène catalane 
la dose la plus im portan te de m odernité. Puigserver, Pericot, 
Prunés-Amenôs et beaucoup d ’autres entam ent la décade avec 
des contribu tions de plus en plus m ûres. Mais, à cause des 
différentes influences sociopolitiques, l'évolution du théâtre  
catalan  des années quatre-vingts s 'a rrê te  dans une certaine 
im passe et se fige dans un certain  conventionnalism e de ses 
concepts. C 'est à p résen t que des changem ents in téressants 
com m ençent à se m ontrer. Chez les nouveaux créa teu rs ca ta
lans on trouve une situation nouvelle, un goût nouveau et 
una nouvelle m anière d 'u tilise r l’espace et les images et, su r
tout, une nouvelle a ttitude  par rappo rt à l’invention, la trad i
tion et l’originalité. L’absence même du poids d ’une trad ition  
contribue au libre déroulem ent d 'un  clair éclectisme. Dans 
le théâtre des nouveaux scénographes catalans, on dirait d’em
blée, que tout est possible: tous les critères techniques et d ra 
m atiques pour rep résen te r le personnage et son environne
ment, et toute la rhétorique du langage de l'espace et de l'objet 
ne peuvent être expérim entés, transgressés et inventés à nou
veau à p a rtir  de nulle au tre  éthique que celle de façonner 
l'idée personnelle.

SUMMARY

During the 1960’s and 70’s thea tre  in Catalonia went 
through great innovation concerning general ideas of space 
and visual aesthetics in the theatre. This innovation closely 
followed in ternational developm ents. The work of scenogra- 
phers then beginning their theatrical careers clearly demon-



si rated a rem arkable odyssey in theatrical language. Consid
erable efforts were m ade in this quest to make figurative and 
spatial elem ents system atically transcend the trad itional im 
age. Catalan scenography of that time showed an in teresting 
predom inance of highly personal dram atic  ideas based on a 
quest for space and image. This w ork created  bright hopes 
for the fu tu re  in all of the trends then being set. At the begin
ning of the 80's it really seemed that Catalonian scenography 
was p repared  to continue m odernising Catalan theatre. Puig- 
server, Pericot, Prunes-Amenos and many others began the 
decade, m aking increasingly m atu re  contibutions. However 
various socio-political factors produced a certain  stagnation 
and conventionalism  of ideas in Catalonian theatre  during 
i he 80’s. There are  now in teresting  changes taking place. The 
new Catalonian scenographers are producing new situations, 
new tastes, new ways of using images in the theatre  and, 
above all, new attitudes towards invention, tradition and origi
nality. The selfsam e lack of a strong trad ition  is a positive 
boon to the unshackled developm ent of a definitive eclecti
cism. One can say that the thea tre  of the new Catalonian sce
nographers is one w here anything goes. All of the technical 
and dram atic  crite ria  in the delineation of a character, his 
surroundings and the rhetorical language of space and ob
ject can be experim ented with, transg ressed  and invented 
anew w ith no m ore excuse than to flesh out one’s own ideas.

43
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