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TEATRE

L’estrany fenomen de l’actor empetitit

car amb un truc tècnic. Cal descar-
tar, així mateix, una reacció al·lèrgi-
ca psicosomàtica a determinats au-
tors. Caldria oblidar-se també dels
arquitectes. Els seus errors solen
centrar-se en l’acústica. Les distàn-
cies es mantenen dins de paràme-
tres acceptables, i la disposició escè-
nica no influeix en aquesta distorsió.
Però s’han encongit.

Alguna cosa ha passat perquè la
fascinació hagi revertit i de sobte es
vegin empetitits a l’escenari. No és
una invitació a acudir als teatres
proveïts amb instruments de mesu-
ra i comprovar la seva jivarització. Ja
no omplen l’escenari. Per ser més
precisos, una determinada genera-
ció de joves actors s’encongeixen
quan surten a escena. Els motius po-
den ser molts, sense connexió direc-
ta amb el talent. Té molt més a veu-
re amb l’experiència i l’ofici, i l’apre-
nentatge de la tècnica del mitjà do-
minant, que ara no és el teatre.
Acostumats a la proximitat de càme-

ra i micròfon, molts han desaprès
una cosa tan bàsica com que se’ls en-
tengui en un escenari. Un balbuceig
que en pla mitjà pot semblar natural,
però que en un teatre sona a galima-
ties. Una molèstia que pocs cops
s’obvia per amor a l’art.

Cal el talent d’un director com
Calixto Bieito perquè l’espectador
accepti certa minva auditiva per
comprendre el text. És curiós que
aquest retrocés coincideixi amb una
explosió de centres dedicats a for-
mar intèrprets. Escoles que parlen
d’una important demanda, però que
no estan generant nous intèrprets
que deixin empremta en un escena-
ri. Abans de crear ofici, apareix la te-
levisió, que fagocita maneres i usos
i els vicia abans d’una trobada amb el
públic. Com si el teatre fos un epi-
sodi aïllat d’una carrera encamina-
da a prosperar en un altre lloc.

Fa anys, el camí era el contrari. El
sòlid prestigi dels intèrprets cata-
lans potser ha arribat al gran públic

a través de les sèries de televisió, pe-
rò es va forjar durant dècades als te-
atres. En els últims temps –per als
actors de trenta o menys– la sortida
natural després dels estudis és for-
mar part del repartiment d’un cule-
bró. Alguns hi creixen des de l’ado-
lescència i decideixen provar-ho da-
vant del públic en un escenari. L’ex-
periència es pot superar amb èxit,
però es nota la falta de domini de
l’entorn, que confereix el pas conti-
nuat per una companyia, cosa que no
s’ha d’entendre com un estil únic.

Hi ha moltes vies, cultivades al
Lliure dels vuitanta o a la General
Elèctrica de Roger Bernat i Tomàs
Aragay dels noranta. El concepte de
companyia s’ha debilitat, però hi ha
esperances amb la feina de la Perla
29 d’Oriol Broggi o la FlyHard de Ca-
sanovas. Potser el fenomen de l’ac-
tor jívaro és passatger i tornarà el
professional que creix a l’escenari.
Fins a omplir les nostres fantasies.
Fins que tornin els gegants.e

La televisió fagocita l’actor jove abans que pugui aprendre l’ofici del teatre
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Ha trigat a manifestar-
se, però ¿com podem
evitar aquest sorpre-
nent fenomen als tea-
tres? Els intèrprets

s’han encongit. Una rara alteració
que no respon a una pauta. O sí? No
passa sempre. Cal rebutjar una mu-
tació anatòmica. La selecció genèti-
ca encara no ha entrat en el pla d’es-
tudis de l’Institut del Teatre. Tam-
poc podem donar-ne les culpes a la
mirada del públic. És un fet acceptat
que qualsevol actriu o actor creix
uns centímetres quan entra a la fic-
ció. Aquesta és una transformació
que en un escenari és difícil d’expli-

Qüestió d’experiència i ofici
01. Una excepció: a La vida es sueño, de Calixto Bieto, el balbuceig actoral juga a favor del text.
02 i 03. Al muntatge Luces de bohemia d’Oriol Broggi, Lluís Soler omple tot l’escenari. JOSEP AZNAR
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Paradoxa
Hi ha més
escoles que
mai, però
menys bons
actors
de teatre
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