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No és fàcil indicar el significat de
la dramatúrgia quan es tracta de
teatre visual i performàtic. En les
declaracions de diversos artistes i
en els textos teòrics d’alguns au-
tors, apareix la idea que la drama-
túrgia forma part de tot, encara
que és difícil de localitzar. S’ha de
parlar de dramatúrgia només en
relació amb el teatre de text, o
existeix igualment una dramatúr-
gia del moviment, del so, de la
llum, etcètera? La dramatúrgia és
el que uneix els diferents ele-
ments d’una obra? O es tractamés
aviat d’un incessant diàleg entre
tots els que col·laboren en la pre-
paració d’un espectacle? És l’àni-
ma mateixa, l’estructura interna
d’una producció? Determina la
manera com l’espai i el temps són
abordats enunespectacle?Una sè-
rie de preguntes a les quals inva-
riablement es pot respondre amb
un “sí, però...”.

Com que no són dramatúrgies
elaborades abans del muntatge,
sinó que es van fent durant aquest
procés, reben el nom d’escriptures
escèniques. Aquesta expressió per-
met anar una mica més enllà del
vetust debat sobre la primacia –o
no– del text. El principal punt de
partida emergeix de la convicció

que el món i la vida no ofereixen
el seu sentit d’una vegada i jeràr-
quicament, i que no n’hi ha prou
amb els dos ulls d’un individu per
comprendre un esdeveniment.
Per això es realitzen principal-
ment des d’associacions, col·lec-
tius, plataformes, societats.

Veus diverses
Entre les més actives hi ha Gene-

ral Eléctrica (reconvertida avui en
Roger Bernat FFF), Agrupación
Sr. Serrano, Colectivo 96º, Socie-
tat Doctor Alonso, Indigest, Con-
de Torrefiel, Fundació Collado-
Van Hoestenberg, Telenoika, Les
Filles Föllen. Són agrupacions
completament diferents de les
dels anys setanta del segle passat,
quan en les companyies es com-
partia la mateixa opinió estètica i
política. Ara, en canvi, es conce-
ben com un conjunt variat d’indi-
vidus, de qui s’espera precisament
que facin sentir la seva diversitat
de veus. Això passava exemplar-
ment a l’extinta Àreatangent, on
es van aplegar creadors amb ta-
lent però molt heterogenis. Es
tracta d’agrupacions que, a més,
mantenen sales d’assaig, locals de
creació, equips estables. Viatgen
per tot l’Estat i a l’estranger. Els
seus propis locals són laboratoris
dramatúrgics o compositius. És el
cas, per exemple, de l’Espai Adri-

Antic, Plataformas, Estruch, June-
da Incursió, La Porta, NunArt, i
LaPoderosa. Precisament aLaPo-
derosa s’ofereix ara un ampli ven-
tall de propostes d’investigació en
el cicle In-formals, un títol de res-
sonàncies bataillianes.
Al teatre visual i performàtic li

falta encara avui un llenguatge
que li permeti presentar els seus
propisparadigmes.Es continua re-

coneixent negativament. L’absèn-
cia d’unitat d’espai i temps, la no-
història, la no-encarnació d’un
personatge diferent del que cada
actor ja és, són algunes de les se-
ves definicions en negatiu. Encara
que també té trets afirmatius forts
i vinculants. Un d’ells: la passió
per lamirada.D’aquí veel seu inte-
rèspel rol de l’espectador i les dra-
matúrgies de l’espai, dramatúrgi-
es que poden dividir la percepció
de l’espectador en dues opera-
cions oposades: a través del cos
(percepció tòpica), i a través dels
ulls (percepció òptica). Ho ha fet
Roger Bernat a les seves últimes
obres (Dominio público,Consagra-
ción de la primavera, i Pendiente
de voto). I ho sondeja l’Agrupaci-
ón Sr. Serrano a Artefacto, on els
capsdels espectadors es convertei-
xenencampde conreude la histò-
ria universal explicada a través
d’objectes/imatges. I tambépassa,
d’una altra manera, en el treball
del Conde de Torrefiel, que amb
unapoèticade la concatenaciódis-
socia el recorregut textual (que va
per una banda) de les imatges es-
cèniques (que van per una altra), i
obliga l’espectador a fer síntesis in-
dividualitzades.

Maquetisme
Unit a les dramatúrgies de l’espai
apareix la utilització del vídeo en
escena, l’ús dels objectes i el joc
d’escales (Antigua y Barbuda, Ca-
bo SanRoque, DiegoAnido). Reu-
nint tots aquests elements (escala,
espai, objecte, vídeo en escena),
trobem el maquetisme, que últi-

Dramatúrgia visual i performàtica

Experiències
més enllà
del text

Existeix una dramatúrgia del moviment,
del so, de la llum? És la dramatúrgia el que
uneix els diferents elements d’una obra?

A dalt, una
imatge de
‘Smiley’, de
Guillem Clua,
l’èxit de la
qual l’ha por-
tat a la sala
FlyHard, el
Lliure i Club
Capitol



Últimament em pregunto sovint per què faig tea-
tre. I sempre em ve al cap la mateixa resposta:
perquè m’agrada explicar històries. Perquè
m’agrada enfrontar-me al meu text amb els ac-
tors, perquè m’interessa saber què els passa quan
llegeixen, què opinen de la història, què volen
aportar. I al final del procés hi ha el públic. Quan
miro una obra de teatre meva estic més pendent
de l’espectador que del que passa a l’escenari.
Veient com reacciona sé si la meva història arriba
o no, sé quan avorreix, sé quan un actor no ha
estat fi, o quan ho ha estat més que mai. Escric
teatre per al públic, senyores i senyors. I ho dic
amb el cap ben alt i amb orgull, malgrat que a
molts no els agradi. Estic farta que es consideri el
teatre comercial com una arma de destrucció
massiva. Segons la meva opinió el teatre és per-
què la gent el vegi, perquè en gaudeixi. M’ho pas-
so bé escrivint i dirigint. El nostre és un ofici deli-
ciós. Però ara la cosa està difícil i, de fet, la nostra
generació ja va néixer quan ho estava. No hem
viscut de subvencions ni de grans pressupostos.
La meva obra que ha tingut més pressupost va
ser la del T-6 (A mi no em diguis amor) i els mit-
jans que vaig tenir per fer-la ara em semblen cièn-
cia-ficció. Perquè ho són, perquè aquesta sala
Tallers ja està tancada, i aquest projecte, mort i
enterrat. I això m’omple de tristesa, perquè miro
enrere i penso que molt del que m’ha construït
com a dramaturga ja no existeix: el premi
Joaquim Bartrina de Reus que va premiar la me-
va primera obra, L’olor sota la pell, ha desapare-
gut. El Ciutat d’Alcoi que va guanyar Plastilina el
2007 no va poder celebrar-se l’any passat per

falta de pressupost. Els premis litera-
ris són bàsics per ajudar els joves
escriptors a anar endavant, a creure
en el que fan; però cada vegada n’hi
ha menys.
Em dol afegir-me al desànim gene-

ral del país, però no puc deixar de
fer-ho. La pujada de l’IVA ha fet cau-
re l’assistència al teatre a tot Espa-
nya. En quatre mesos s’han perdut
1.800.000 espectadors. Però, malgrat
tot, continuem lluitant, continuem
estrenant encara que sigui sense di-
ners, continuem vivint per al teatre,
per explicar històries. Perquè amb
aquest panorama l’única sortida és
tirar endavant i reinventar-nos. Si
volem fer una obra, moltes vegades
l’hem de fer sense diners i, quan hi

ha producció, generalment és poca. La paradoxa
és que en aquest clima de crisi estan sortint obres
que s’han fet amb molt de talent però gens de
diners i estan triomfant. Litus va començar a la
sala FlyHard i després va passar a l’Espai Lliure i
va esgotar les entrades. El mateix va passar amb
Smiley, de Guillem Clua. O amb Sé de un lugar,
d’Ivan Morales.

No hi ha diners, no, però sobren talent i ganes.
I per això no ens desanimarem, perquè som crea-
dors i volem explicar les nostres històries. La me-
va pròxima obra es diu Losers i és una comèdia.
Perquè ningú no ens traurà les ganes de riure.

mament condensa l’interès de
molts d’aquests creadors. És l’es-
pai d’un demiürg infantil aAnam-
nesis, de Ferran Dordal, una obra
visual que denuncia la política so-
bre la memòria com a cadena que
lliga les forces de la història. És es-
pai d’aïllament en el fugisser estu-
por de les obres de Xavier Bobés.
És intrínsec en la investigació so-
bre l’artifici i el que és contranatu-
ral que fa l’Agrupación Sr. Ser-
rano. Apareixen a la seva última
obra, Brickman Brando Bubble
Boom, que denuncia l’especulació
financera com a artifici que deter-
mina la història del món global i
de l’individual; centralitzen tota la
poètica deKatastrophe, una de les
obres quehaviatjatmés a l’estran-
ger, i que revela l’absència de la ca-
tàstrofe tràgica en un univers far-
cit de catàstrofes. El maquetisme
apareix també en Lidia González,
especialment quan s’emmascara
darrere de la figura de Macarena

Recuerda, en el seu This is the
story of my life, una obra sobre el
món real i emocional convertits
en una gran casa de nines, és a dir,
enunamaqueta de grans dimensi-
ons. Apareixen en la poètica de
l’elisió de David Espinosa, que ha
explorat diversos aspectes d’ab-
sència teatral: l’espai escènic sen-
se performer (Felicidad.es) o el
performer sense l’espai escènic, a

Mi gran obra (un projecte ambi-
ciós), un dels espectacles de més
èxit dels últims mesos. Apareix
també al final deDominio público,
de Roger Bernat. Així com a
Todos los grandes tienen proble-
mas de piel, de Txalo Toloza-Fer-
nández, una obra que ell mateix
defineix com un sàmpler escènic,
construït amb trossos de peces de
Sonia Gómez, Bob Dylan, Roger
Bernat, REM... Les maquetes els
proporcionen a tots una estratè-
gia de metateatralitat, una relació
d’intimitat corporal i psicològica,
un distanciament intel·lectual, i
l’oportunitat demantenir una acti-
tud irònica davant la crisi de la re-
presentació actual.
Concebuda com a mitjà per ex-

pressar l’estructura significativa
del món a través de l’espectacle,
però –sobretot– com a investiga-
ció d’una organització provisòria
que el creador imposa als ele-
ments que recull en una realitat

que se li apareix de manera caòti-
ca, i on la causalitat lineal ha per-
dut el seu valor, l’estructuranarra-
tiva i els personatges psicològica-
ment comprensibles es posen en
qüestió, i tota jerarquia en els ele-
ments de construcció artística és
abandonada, la creació visual i per-
formàtica té llarga vida assegura-
da al nostre país, si els artistes no
rebenten, esclar. |

MARTA BUCHACA

Autora i directora,
la seva última obra,
‘Litus’, va arribar
al Lliure després
d’estrenar-se a
la sala FlyHard

Molts col·lectius treballen en “escriptures
escèniques”, posant en qüestió qualsevol
jerarquia en els elements de construcció artística

Víctor Molina és
doctor en Filosofia
per la UB amb una
tesi sobre Samuel
Beckett, professor
d’Escriptura
Dramàtica i
d’Estètica a l’Institut
del Teatre i autor
del llibre ‘Escenes
de l’imaginari’
(1998). El 2002 i el
2004 va dirigir el
Festival de Teatre
Visual i de Titelles
de Barcelona

Nohi ha diners, però...

‘Litus’


