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El teatre de les ombres de Joël Pommerat

JUAN CARLOS OLIVARES

En la penombra els nens
fan créixer els seus fan-
tasmes, aguaiten els ulls
dels monstres, imaginen
interminables túnels, ali-

menten la seva por i la seva imagina-
ció. En la penombra aixeca Joël
Pommerat el seu teatre. En la llum
que sobreviu un segon abans de fer-
se foscor. La twilight zone en què la
Caputxeta Vermella confon la seva
mare amb el llop, la llar amb el bosc
i el terror a la soledat amb la curio-
sitat davant el que és desconegut.
L’aperitiu de Le petit chaperon rouge
–un espectacle infantil espartà que
pertorba els adults– es converteix en
festí crepuscular a Cercles/Fictions.

Un misteri, un gran cercle d’espi-
ritisme teatral es va erigir enmig del

Mercat de les Flors. Un espai d’in-
vocació perquè Pommerat porti de
les tenebres personatges i relats de
la seva biografia personal que apa-
reixen i desapareixen amb l’elegàn-
cia de la Rayuela de Julio Cortázar.
Principi i final tenen una importàn-
cia relativa en una dramatúrgia que
fa del fragment un univers teatral
obert i aleatori. De vegades s’intu-
eix una certa ortodòxia i el desen-
llaç arriba quan toca, però després
d’un temps submergit en les boires
de Pommerat, l’espectador perd
l’interès per les respostes i queda
fascinat per la successió d’ectoplas-
mes teatrals, per les imatges que te-
nen sentit just en el moment en què
semblen cobrar vida per tornar a
fondre’s amb la foscor. De vegades
tornen i evolucionen, d’altres no-
més són flaixos sense continuïtat.

Una fantasmagoria sustentada
en un impressionant treball
col·lectiu dels intèrprets. Dues ac-
trius i sis actors que són mestres a
tensar fins al límit la intensitat dins
de la contenció. Servidors abnegats
i conscients d’una missió revelado-

L’espartà i fantasmagòric Le petit chaperon rouge,
aperitiu del màgic Cercles/Ficcions. ELISABETH CARECCHIO

ra –com els morts d’Els altres
d’Amenábar– d’uns personatges
que tenen el realisme d’una no-
vel·la de Boris Vian. Habitants
d’unes situacions amb un marc re-
cognoscible, però amb una o diver-
ses notes distorsionants que posen
en alerta el públic. I en aquest espai
entre el que és real i estrany, treba-
llen fins al detall més mínim els
seus perfils engolits per les ombres.

Personatges que compren i ve-
nen necessitats per ocultar que
mercadegen amb sentiments. Un
comercial d’enciclopèdies que ofe-
reix la maqueta d’un llibre de la sa-
viesa, un dona burgesa que xiula per
oblidar la mort del seu nadó, un ho-
me d’ordre intensament enamorat
del seu criat, un executiu i la seva
esposa ficats en la tragèdia de Mac-
beth des del dolor de la infidelitat,
un soldat immòbil davant la insen-
satesa dels seus caps –un fotograma
de Camins de glòria de Kubrick–, un
cavaller-botxí en la seva brillant ar-
madura, un mestre de cerimònies
que ofereix com a premi infinit la
seva eterna companyia.❋

Crítica

La Sala Beckett obre
l’escola d’estiu dels

dramaturgs emergents

L’Obrador de la Beckett ha consoli-
dat la seva escola d’estiu com una
cita inel·ludible per a les promeses
de la dramatúrgia de tot el món. Un
centenar d’alumnes participen en 8
cursos amb professors de prestigi.

Marta Buchaca). Els dramaturgs ar-
riben amb els deures fets. Ahir, en la
tercera jornada de classes amb
Stephens, havien de dur una imatge
i una cançó que els suggerís terror.
El libanès Fouad Yammine mostra
una imatge de soldats a la Primera
Guerra Mundial i canta un himne
del seu país, que odia perquè era el
senyal que havia d’entrar al bún-
quer, per exemple. El professor els
fa escriure durant uns minuts men-
tre es concentren a crear imatges a
partir d’aquests inputs. “Encara que
feu una merda. És igual, ningú ho
veurà. Les coses merdoses són útils,
fallar és útil; si tens èxit no aprens
res. Les meves obres a vegades sor-
geixen d’aquests exercicis d’escrip-
tura. De vegades saps que hi ha algu-
na cosa que vols investigar però no
saps cap a on has d’anar i has de fer
de detectiu, identificar què és, i pot
sortir en una cançó, en una conver-
sa...”, explica. Les seves classes són
un compendi d’exercicis i consells.
Potser no es pot ensenyar a ser es-
criptor, però es poden ensenyar cer-
tes tècniques.

La carrera de Simon Stephens és
exemplar i fulgurant. No havia vist
mai teatre fins a la universitat –“És
una confessió que em fa vergonya”,
afirma–. Volia ser escriptor des de
petit, però va adonar-se que totes
les noies guapes pretenien ser ac-
trius. Quan va abocar-se a l’escrip-

tura teatral va quedar-hi enganxat:
“Vaig créixer intoxicat per la televi-
sió i el cinema de David Lynch i
Martin Scorsese, i per la música en
directe de les nits de Manchester
[d’on és fill]. I després m’he adonat
que el teatre és una síntesi de les du-
es coses, l’energia i el risc d’una ban-
da i la força narrativa d’un guió de
David Lynch. Pots escriure Blue
Velvet per a una gent que ho veu en
una mateixa sala!”, remarca. I així és
el seu teatre, amb títols com Motor-
town (2006), Pornography (2007) i
Punk Rock (2009). El teatre és la mi-
llor manera de “donar sentit al meu
món i a les meves pors”, diu. I preci-
sament Noves obres per a una època
de terror és el tema que ha escollit
perquè els dramaturgs escriguin un
nou text teatral, dels quals es faran
lectures cada vespre aquesta setma-
na a l’Institut del Teatre.❋

LAURA SERRA

BARCELONA. El dramaturg Simon
Stephens té mitja dotzena d’obres a
punt d’estrena i un grapat més en
cartell, ara mateix se’l rifen els mi-
llors teatres anglesos i europeus i
muny l’èxit de les vaques grasses
tant com pot, però ja fa tres anys que
atura la seva activitat i dedica mig
juliol a fer de professor a l’Obrador
d’Estiu de la Sala Beckett. La raó no
és només que Barcelona s’hagi con-
vertit en “la ciutat on viuria després
de Londres”, sinó en el nivell que ha
assolit aquesta escola on assisteixen
dramaturgs emergents de tot el
món. “Els que participen al semina-
ri ja són molt bons escriptors, no has
de ser pedagògic, no has de fer de
professor, sinó que has de facilitar
la conversa entre els alumnes per-
què són molt creatius. A més, són 13
autors de diferents països i veus
com la cultura teatral està definida
per la seva nacionalitat”, explica.

Els autors del seu seminari es
consideren promeses als seus paï-
sos i vénen becats per institucions
públiques (de Catalunya hi ha la

El dramaturg anglès Simon Stephens és el tutor del seminari amb dramaturgs emergents
d’arreu del món que es fa aquesta setmana a l’Institut del Teatre. SCOTT CHASSEROTT

L’Obrador congrega a Barcelona els
millors joves autors teatrals del món

Els millors professors
europeus

Un centenar d’alumnes, actors, di-
rectors i autors, participen en els
vuit cursos que l’Obrador ha pro-
gramat al llarg d’una setmana a la
seu de l’Institut del Teatre, amb els
professors com a principal reclam.
● Andrés Lima
El director d’Animalario mostra el
seu mètode al taller d’actors.
● Sergi Belbel
El director del TNC analitza obres
en què El final és al principi.
● Alfredo Sanzol
L’autor de moda a Madrid ensenya
tècniques de desbloqueig creatiu.
● Theresia Walser
L’alemanya, com el francès Josep
Danan, toca text i personatges.

Trucs
“Les coses
merdoses són
útils, fallar és
útil. Si tens
èxit no aprens
res”, afirma
Stephens
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