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Del teatre

Joan Tharrats

En aquest país no anem prou al teatre. ¿Potser perquè al teatre no hi ha primers plans a no ser que
l'actor o l'actriu tinguin el cap gros? ¿Potser perquè al teatre, a diferència de la tele, no es poden enviar
missatges SMS a l'escenari? ¿O potser perquè al teatre no es pot fer zàping i passar de l'Alcalde de
Zalamea als Monòlegs de la vagina? Misteris. El que sí qu és clar és que cada mitjà disposa de la seva
circumstància: la tele, el sofà; el cine, les crispetes, i el teatre, la tos. Ves que no sigui per la tos que a la
gent li fa mandra anar al teatre. A vegades em pregunto d'on surt tanta tos d'una sala tan petita. Però
per solucionar la manca d'interès per l'art de Thalia, dilluns van emetre per La 2 la 7a edició dels premis
Max de las Artes Escénicas amb atmosfera mediterrània inclosa i bona resolució escènica (els petits
detalls són poderosos -que diria el Capità Enciam-: a destacar l'encert de l'home del micro de girafa,
molt més artístic que un simple peu de micro).

Els premis van ser model estàndard: moltes felicitacions dels guardonats als companys i familiars, una
estatueta i algun manifest poètic contra la guerra (si Umberto Eco va escriure un manual de com fer una
tesi, gràcies al Trio Açores, cal d'incloure un discurs antiguerra).

Els premis Max van aportar el seu granet de sorra promocionant el teatre, però la televisió també va
afavorir el seu interès: la mitja part va convertir-se en un recital d'anuncis més l'informatiu, temps
suficient per anar a veure unes quantes obres, algun monòleg i encara sobraven minuts per a una
opereta. Potser és que la pausa va ser un intent d'astracanada al pur estil de Muñoz Seca. Però qui no
va anar al teatre va patir un rampell d'histèria demanant seguir veient la gala o bé va sucumbir a la
desesperació kierkegaardiana, aquella que s'obre entre el desig i la seva carència. Queda l'esperança
que durant els anuncis algú aprofités per comprar entrades pel teatre. Que suposo que era l'objectiu.
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