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El públic

Juan Carlos Olivares

I si anem al teatre?". La penúltima frase abans de renunciar a sortir aquesta nit o les quatre següents.
Un postfreudià hi tindria molt a dir sobre la barrera psicològica que impedeix a un individu comú
projectar-se com a possible públic de teatre. Primers arguments col·laterals: l'entrada és cara, sopar és
car, la copa és cara, el transport públic és barat, però no n'hi ha; i el taxi és car o no ho és. Segons
arguments col·laterals: com es diu aquest actor?, qui ha escrit què?, de qui es tracta?, quant dura?, on
és aquest teatre?, no deu ser avorrida?, no surt ningú de la tele?, ni aquell graciós davant d'una paret
de totxos? 

Si el ciutadà mitjà no considera el teatre una oferta fiable d'oci, de la seva absoluta confiança i digna del
dispendi, qui va al teatre?, ¿qui salva les estadístiques i manté la tradició de l'eterna crisi?

Hi ha les àmplies minories i els seus gustos-nínxol, els diletants -gràcies als Premis Butaca, trets del seu
dolós anonimat-, els jumbotrònics (van al teatre per veure el seu programa de tele favorit en el 3D d'un
escenari), els fenomenòfils (més coneguts com l'espectador un milió) i els teatreros semiprofessionals,
habitualment concentrats en el biòtop específic de la nit de l'estrena: funcionaris amb escalafó, amics i
parents, crítics, actors a l'atur, polítics en missió cultural, patrocinadors suant el seu talonari, més
puntuals i meditades aparicions de la intel·lectualitat local.

En altres escenaris -allà lluny, en la gran meseta capitalina- s'hi hauria d'afegir, a més, el famoseig en
les moltes accepcions i encarnacions. Però aquí -com va sentenciar el conseller en un rampell de
revista cosmopolita- no hi ha glamur. En canvi, podem oferir un microcosmos amb significatives variants
segons l'espai, la circumstància i l'oferta, com una multiplicació de la tramps d'El ángel exterminador.

TINC ESTRENA
Si els imponderables de la vida obliguen a convertir l'estrena en una rutina, pot passar que s'arribi a
pensar que el públic de teatre està format a Barcelona per dos-cents individus perfectament identificats i
coordinats en el seu destí universal: assistir a les estrenes. Són els envejats destinataris del preuat
mailing d'invitacions que circula per una realitat paral·lela i que acaba per seleccionar un col·lectiu
marcat per la seva perenne disponibilitat a confirmar la seva assistència, aplaudir amb elegant cortesia i
assaborir el selecte ambigu amb mesura. Com que el mastegar -i la prudència- els impedeix opinar amb
sinceritat, sempre són benvinguts.

POSADA DE LLARG
En comptades ocasions el ritual de l'estrena adquireix connotacions palauenques. Si les urnes o el
president així ho decideixen, un conseller de Cultura cessa i un altre n'ocupa el càrrec. S'haurà foguejat
en fires d'art, trobades d'escriptors, festivals de cinema o conferències sobre política cultural.

També s'haurà passejat per les sales inacabades del MNAC. Però la seva autèntica posada de llarg és
una estrena teatral, preferiblement al Teatre Nacional de Catalunya. També serveix el Lliure, tot i que el
millor és fer el circuit oficial complet -més alguna alternativa i un privat amb pedigrí- per no ferir
susceptibilitats. En aquestes nits, s'activa un curiós minuet col·lectiu amb el conseller en el centre de la
dansa de les presentacions. Un moviment instintivament sincronitzat per fer-se visibles davant el nou
repartidor de subvencions.
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EL MEU TEATRE
Hi ha un públic que acudeix al teatre amb les sabatilles posades, amb la comoditat patrimonialista del
que se sent a casa. Així s'assistia al Lliure de Gràcia. La nova seu ha convertit en llegenda
contemporània la intimitat de la sala fundacional. Tot i que la influència de la seva Associació
d'Espectadors es va diluir amb el temps, mai va perdre el caràcter de pati comú. Una complicitat
anhelada per tots els que pensaven que tenien alguna cosa a dir i decidir des dels despatxos de la
cultura. El Lliure i els seus espectadors mai han sigut garrepes a l'hora de repartir diplomes de revàlida
cultural i han compartit sempre -sense preguntar quasi mai pel carnet- la màgia de la sala i l'espessa
fumarada del seu bistrot. 

SÓC ALTERNATIU
L'espectador de les alternatives perfila la seva personalitat a partir de tot aquell que no va a aquestes
sales, ni amb l'entrada regalada. Un públic perfilat per les excuses sociològiques, la resistència
numantina i l'atractiu esnob de la minoria -com si Rocío Durcal es reinventés cantant "sóc més
alternativa que ningú"-. Gairebé se'ls podria considerar els últims mohicans d'un llarg procés de selecció
natural. Individus que van al teatre a pesar de la incomoditat de l'espai, l'anonimat dels repartiments, el
misteri dels textos i la incògnita de la modernitat. A canvi, es converteixen en dipositaris oficiosos del
llegat de tots els principis haguts i per haver. Totes les seves batalles de veterans comencen amb un
"te'n recordes quan va estrenar per primera vegada..." i acaben amb l'afegitó "... ja veus, ara només fa
televisió".

'MONDO BIZARRO'
La implacable evolució de l'hàbitat teatral de Barcelona ha deixat quasi sense espai un espectador que
es pot reconèixer per la seva capacitat de mimesi amb l'espectacle. Més emplomissats que la vedet i
més rumbosos que Chiquito de la Calzada, van al teatre disposats a ser protagonistes de la funció. Les
seves gales -rica inspiració per al costumisme sainetista de La Cubana- han deixat de veure's per la
ciutat. Espècie en vies d'extinció, només reivindica la seva presència i la seva essència farandulera en
esdeveniments puntuals, com ara la reobertura del Teatre Apolo fa una dècada.

I JO TAMBÉ
Quan el boca-orella adquireix dimensions de fenomen sociològic, apareix un tipus de públic amb un
comportament similar al de la marmota: fins que un espectacle no assoleix la temperatura d'èxit de
massa adequada no es desperta i compra una entrada. Només assisteix a aquelles funcions amb una
mitjana superior als 100.000 espectadors. El mateix subjecte que obre i llegeix un llibre quan se'n
publica la vuitena edició. El seu únic criteri per fixar-se en la cartellera és saber que serà l'únic del barri
o del poble que encara no ha vist el que s'ha de veure. El mateix que engreixa les xifres històriques del
musical dels Dagoll Dagom Mar i cel, que actualment es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya, o
apuntala l'èxit d'Art, Cegada d'amor o La extraña pareja. I res els impedeix formar part del corrent. Si
s'han d'empassar milles, s'empassen; si s'ha de pujar a un autocar, s'hi puja.

TE I SIMPATIA
Aquest públic sempre afegeix al seu compte de despeses el pas per la perruqueria. Va al teatre
pentinat, lacat, abrillantat, mudat i perfumat. La seva presència assegura la respectabilitat de
l'espectacle i l'aval de finesa estètica, en la forma i en el fons. Sol anar al teatre després de berenar.
Sopa sempre a casa, ja que totes les sales estan per sota de la línia verda de la Diagonal i la nit és molt
fosca i molt dolenta. Solament els empeny sortir del seu territori de seguretat una comèdia ben vestida i
millor decorada, preferiblement en castellà i amb un autèntic cavaller com a protagonista.

Una estrena de teatre és la posada de llarg d'un nou conseller de Cultura, el centre d'un calculat minuet
de presentacions i peticions
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Hi ha un públic que acudeix al teatre amb les sabatilles posades, amb la comoditat patrimonialista del
que se sent a casa, així s'assistia durant molts anys al Lliure de Gràcia

Cegada de amor, un espectacle qualificat de fenomen sociològic
Raimon Sola
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