
Sóc en una reunió en un important teatre
de Barcelona. Mentre espero que arribi
tothom, miro els llibrets arrenglerats
amb la programació dels diferents
teatres i festivals de Catalunya. La
imatge promocional del festival
Temporada Alta és un meló obert i en
vertical, imatge que fa pensar de seguida
en el primer pla d’un cony.

Pregunto als presents per què no hi ha
més dones amb càrrecs de responsabilitat a
la programació dels teatres. Penso en
directores d’espectacles però també en
dones que dirigeixin sales de teatre i
festivals. És una pregunta mal
intencionada, davant meu està la crème de
la crème del teatre català.

– I per què penses que jo sóc un home?
–respon un dels assistents accentuant la
cantarella homosexual de la seva veu. Els
assistents riuen sorneguers i es disposen a
iniciar la trobada en aquest important
teatre de la ciutat.

A la reunió hi assisteixen dues dones,
dos homes menors de 30 anys i quatre
homes d’entre 40 i 50 anys, dos dels quals
són homosexuals.

Torno a fer la pregunta perquè potser
s’ha interpretat en un to massa lleuger. Per
explicar-me millor els faig notar que a
Barcelona hi ha més de 30 teatres i només
dos –la Sala Villarroel i l’Antic Teatre– són
dirigits per dones, i a la programació del
teatre on som hi ha una trentena
d’espectacles i no passen de tres els dirigits
per dones. Em responen que hi ha un munt
d’actrius a tot a arreu. M’emprenyo i els dic
que l’actor –desgraciadament– és un càrrec
subaltern. Imagino que una mica farts de la
meva insistència tanquen la polèmica amb
una altra broma:

– És que les dones són més
intel·ligents que nosaltres i prefereixen
estalviar-se aquesta mena de càrrecs,
–diu un dels homes menors de 30 anys.
Tothom riu. Miro les dues dones per

trobar alguna mena de complicitat. Elles
també riuen i jo accepto la meva derrota.
Comença la reunió.

En sortir del teatre em pregunto per què
en una reunió d’homes joves, homosexuals
i dones, tots ells considerats intel·lectuals,
s’imposa l’humor del mascle. Com si per
sobre de les nostres conviccions i identitats
estigués la lògica imposada per l’home
heterosexual. És llavors que recordo la
vella campanya de les Guerrilla Girls i me
n’adono que l’imaginari teatral també està
replet de dones nues sense espai per a
dones artistes. Recordo la infinitat
d’espectacles en els quals el cos nu de la
dona és utilitzat com a esquer per vendre
entrades, com quan fa uns anys es venien
cotxes amb dones estirades sobre la
carcassa. Em torna a venir al cap el pòster
de Temporada Alta que ha cobert els
carrers de Girona i Salt durant la tardor. A
ningú no li sembla estrany que en un
festival d’homes (43 espectacles de teatre,
quatre dirigits o codirigits per dones) el
reclam sigui un cony? Potser hagués estat
més representatiu posar un plàtan amb
dues boles de gelat a la base. Em pregunto
si els polítics haguessin aprovat la subtil
referència al sexe dels que manen.
Probablement haguessin dit «quin mal
gust!». La noció de «bon gust» també la
devien decidir els homes i a l’alcaldessa de
Girona, Anna Pagans, li devia semblar bé.

També em dic que si això passa en un
tema tan sensible com els conflictes de
gènere, què no deu estar passant amb el
cànon teatral. També es deu imposar una
manera de veure i de fer teatre tot i que
cadascun dels que el fem i el veiem sabem
que s’hauria d’imposar una altra pràctica.

Despullades al teatre
Per Roger Bernat

Fa trenta anys les Guerrilla Girls van popularitzar l’‘Odalisca’
d’Ingres amb cap de goril·la per denunciar que les dones només
eren als museus nues, mai com a artistes. Aquesta denúncia pot
traslladar-se als teatres de Barcelona. És un exemple de la
desigualtat entre gèneres i la incapacitat d’acceptar la diversitat.
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VNada de mimos. Médicos y peda-
gogos aconsejan ahora no hiperprote-
ger a nuestros hijos. Un moderno ma-
nual para padres e hijos va más allá y
recomienda incluso para los más pe-
queños actividades que rozan el peli-
gro. Se considera, en suma, que los
niños viven hoy excesivamente prote-
gidos y que eso no es bueno para su
desarrollo físico y psicológico. Los ni-
ños, recomiendan algunos médicos,
deben acatarrarse de vez en cuando
para que su sistema inmunitario fun-
cione luego correctamente. Nada
nuevo bajo el sol: ya lo decía hace
más de 2.000 años el autor dramático
griego Menandro sin que nadie se es-
candalizara: «el niño que no ha sido
azotado no ha sido educado».

VUna escultura del artista suizo Al-
berto Giacometti batió hace unos días
en la casa Sotheby’s de Londres el ré-
cord mundial pagado por una obra de
arte. Por El hombre que camina al-
guien abonó nada menos que 74 mi-
llones de euros. Mi amigo Ramoncito,
que no tiene la menor sensibilidad ar-
tística (sobre todo para apreciar y va-
lorar el arte moderno) dice que, si en
lugar de andar, el hombre de la escul-
tura hubiera estado corriendo, segu-
ramente se hubiese pagado mucho
más. «En estos tiempos», me dice, «lo
que más se valora es la velocidad
que, según el viajero francés Paul
Morand, es el único vicio nuevo de la
humanidad».

VHablando de velocidad, ahí tene-
mos al piloto asturiano Fernando
Alonso, que parece que vuelve a las
andadas con su nuevo Ferrari.
«Vuelve la ‘alonsomanía’», dicen los
diarios. «¡Pues es una pena!», se la-
menta Ramón, que cada día que pasa
se muestra más políticamente inco-
rrecto. Le pregunto por qué es una
pena, cuando todo el mundo en este
país se alegra de las victorias de
Alonso, y se refiere al impacto nega-
tivo (léase «mal ejemplo») que puede
producir en muchos jóvenes las victo-
rias del corredor en un país, como el
nuestro, con una siniestralidad tan
alta en carretera. Ramón no ama la
velocidad. Le da pánico.

VEstos días pasados llovió bas-
tante en Barcelona. Sobre la luvia se
han dicho y escrito cosas muy bellas.
El gran Dante Alighieri, autor de La
divina comedia, llamó a la lluvia
«eterna, fría y pesada». Un proverbio
bereber, por su parte, asegura que la
lluvia produce rosas mientras que el
fuego engendra cenizas. A nosotros
nos inspiró el otro día cosas mucho
menos bellas mientras atravesába-
mos sin paraguas la enorme e inhós-
pita plaza Cataluña. Nada es verdad
ni mentira, todo es del color del cris-
tal con que se mira. Eso es, por lo me-
nos, lo que dice el refrán...

VUna vez inscrito el divorcio en el
Registro Civil, la Casa del Rey ha bo-
rrado de su web el nombre de Mari-
chalar, que un día se casó felizmente
con la infanta Elena. Obviamente, no
hemos leído en ninguna parte que
Jaime de Marichalar, a quien a raíz de
su famoso divorcio se le ha despojado
también del título de Duque de Lugo
que le concedió Juan Carlos I con
ocasión de su boda, haya borrado de
su propia web a la Casa Real.
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LA FRASE MIQUEL DE PALOL

El més calent és a l’aigüera, diu un antic anònim. La idea de
l’existència com una cuina enriqueix el repertori d’expressions
d’una manera gràfica i comprensible per tothom, i la cocció és
l’emblema idoni d’allò que de forma genèrica –i sovint exces-
siva– entenem per cultura i, potser, per no acabar de confon-
dre’ns per sempre i sense remei, valdria més dir-ne civilització.

El foc és el gran descobriment –i la roda– que permet a la dèbil
bèstia humana ponderar l’asprívola natura, combatre la fred,
transformar les matèries, forjar, tractar els aliments per conci-
liar-los amb el gust de la boca i la capacitat de l’estómac. Eludir
el foc és un pas endavant en l’economia de mitjans i en l’ecolo-
gia? Potser sí, però encara el més calent és a l’aigüera.


