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EVA MUÑOZ

Quin paper ha de tenir, el teatre,
enmig d’aquesta crisi econòmica,
cultural i de valors en què estem
immersos? Quins són els relats i
les formes que el teatre ha de pro-
posar? Amb el títol El teatre pren
la paraula, s’estan duent a terme a
Barcelona unes jornades interna-
cionals en què undestacat creador
teatral i una personalitat de l’àm-
bit de les Humanitats o les Cièn-
cies Socials proven de donar res-
posta, en successius diàlegs oberts
al públic, a aquestes preguntes.
L’objectiu és promoure el debat
públic i la conceptualització
d’aquest entorn crític en què vi-
vim, qüestió que sembla impres-
cindible enuna societat que es pre-
tén culta i democràtica i que és
també un dels objectius del Barce-
lona Internacional Teatre (BIT).
Les jornades, que van engegar el 3
de juliol a l’Institut del Teatre, du-
raran tot aquest mes, en el marc
del Festival Grec.
“Un autor teatral, avui, pot fer

justícia als drames humans que,
quotidianament, veiem al carrer o
als mitjans de comunicació? Als
desnonaments, als suïcidis, a totes

les formes de la corrupció política
i delicte bancari, a les inunda-
cions, als incendis i altres desas-
tres naturals resultat de l’escalfa-
ment global?” La pregunta la for-
mulava la politòloga Susan Geor-
ge, presidenta del Transnational
Institute, un think tankque qüesti-
ona l’actualmodel de globalització
emparat per l’ègida neoliberal. I
afegia: “És possible que la disposi-

ció europea a protegir la cultura
sota l’epígraf de l’excepció cultural
tradueixi, justament, la poca im-
portància que es dóna al bé cultu-
ral contra altres bens? Per què no
una excepció educativa, una ex-
cepció sanitària o de la justícia?”.
La segona pregunta va donar peu
a moltes més preguntes i reflexi-
ons entorn de la cultura, aborda-
des en aquella i sessió i les que van
venir després. I és que, en efecte,

potser calia començar pregun-
tant-se “per quèens importa la cul-
tura?”. Pel que fa a la resposta que
des del teatre es dóna o s’ha de do-
nar als drames i les qüestions a
què fa front l’home contemporani,
les respostes han estat diverses pe-
rò s’ha arribat a punts de trobada
prou significatius.
Des dels orígens, el teatre ha es-

tat “una eina d’anàlisi de la condi-

cióhumanaen la seva contempora-
neïtat”, segons proposava el filò-
sof i escriptor Rafael Argullol.
Aquesta és, en última instància, la
seva raóde ser. I és aquí ones fona-
menta la possibilitat de la catarsi.
Si perd aquesta qualitat es conver-
teix en “un art de museu” i deixa
de ser teatre. El teatre, doncs, està
“condemnat” a ser contemporani.
Una altra qüestió és saber què és
contemporani. Potser l’error, abso-

lutament humà, és creure en l’ex-
cepcionalitat del moment que ens
ha tocat viure.
“De peripècies humanes n’hi ha

tantes com éssers humans”, afir-
mava el director d’escena i nou di-
rector artístic del Teatre Nacional
deCatalunya (TNC)XavierAlber-
tí. El que fa contemporani un es-
pectacle té més a veure amb l’ús
que fa de les convencions cultu-
rals vigents i amb la seva capacitat
d’interpel·lar-nos que no pas amb
laproximitat temporal de l’esdeve-
niment que posa en escena. “És un
error pensar que pel fet que un
text teatral sigui més proper en el
temps tindrà més capacitat políti-
ca”, insistia Albertí. “El repte és
ser capaç de transmetre al públic
que El rei Lear acaba de passar
aquí al costat”.
Una idea en què sembla que co-

incideix el director d’escena belga
Ivo vanHove, que també ha parti-
cipat en les jornades i de qui s’han
pogut veure, en el marc de la pro-
gramació del Grec, les Romeinse
Tragedies, tres tragèdies romanes
deShakespeare (enuna funcióúni-
ca de sis hores) amb un muntatge
innovador que incorporava diver-

‘El teatre pren la paraula’ Assistima les jornades dedebat organitzadesperBarcelona Internacional
Teatreperposar encomú idees i experiències sobre el paper de les arts escèniques en tempsde crisi

Polític i contemporani

El teatre d’avui
pot fer justícia
als drames humans
que veiem
quotidianament?

Si perd la capacitat
d’anàlisi de la condició
humana, el teatre es
converteix en un
art de museu
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Agenda

Desprésdels cincprimers di-
àlegs, les pròximes sessions
de les jornades ‘El teatre
pren la paraula’ són:

DIMECRES 17 DE JULIOL
18.30 h

Ruth Mackenzie i
Àlex Rigola:
‘El teatre com a metàfora de
la globalització’

20.00 h

Emmanuel Hoog i
Laurie Sansom:
‘El teatre i la societat: a la re-
cerca de públics’

DILLUNS 22 DE JULIOL
18.30 h

Michael Billington i
Ramon Simó:
‘Teatre i entreteniment: és
possible una cultura mains-
tream?’

DIVENDRES 26 DE JULIOL
12 h

Jordi Coca i Claudio
Tolcachir:
‘El teatre i l’acció política: un
compromís ineludible?’

TOTES LES SESSIONS TINDRAN LLOC A

L’AUDITORI I A LA SALA OVIDI MONTLLOR

DE L’INSTITUT DEL TEATRE (PLAÇA MARGA-

RIDA XIRGU, S/N, BARCELONA).

INSCRIPCIONS: INFO@BITBARCELONA.

COM

MÉS INFORMACIÓ: WWW.BITBARCELONA.

COM i WWW.BCN.CAT/GREC

sos llenguatges i trencava moltes
convencions escèniques.
A la Grècia clàssica el teatre era

una escola de ciutadania. Aquesta
centralitat, òbviament, el teatre
d’avui l’ha perdut (i, al mateix
temps, la paraula ha perdut la cen-
tralitat en la cultura occidental i la
cultura valor en una societat im-
mersa enunaprofundacrisi espiri-
tual, segons glossava Argullol). Ai-
xí i tot, sostéAntonioMonegal, ca-
tedràtic de Teoria de la Literatura
i Literatura Comparada de la Uni-
versitat Pompeu Fabra i professor
a Cornell, Princeton i Harvard, “el
teatre proporciona una experièn-
cia que no proporciona cap altre
mitjà”.
El teatre “és un lloc de comuni-

tat”, és a dir, un lloc on compartir
l’experiència d’allò que és comú a
tots nosaltres per la seva naturale-
sa. És un espai, a més, que posa en
joc el “pensament crític” i aporta
una “resposta ètica” a les qüesti-
ons que porta a escena.
“Crec que la funció del teatre és

proveir l’experiència d’alguna
cosa que ésmillor que no et passi”,
intervenia Ivo vanHove. Sí, potser
necessitem el teatre per poder
viure demanera incruenta les pas-
sions que ens consumeixen: per
morir i per matar, per sublimar
experiències que són terribles i
són doloroses. La societat ha can-
viat radicalment des del temps de
les tragèdies d’Èsquil, de Sòfocles
i d’Eurípides, però els humans no
ho hem fet tant: continuem ne-
cessitant un espai públic de con-
flicte. Un espai polític, doncs.
D’aquí ve la insistència d’Antonio
Monegal que “l’experiència tea-
tral no pot ser reemplaçada”.
D’aquí ve, també, la irritació
d’aquest teòric de la literatura
quan sent com els polítics es refe-
reixen a la cultura només en ter-
mes d’indústria i de “cohesió soci-
al” i obliden que el principal valor
de la cultura és justament el con-
trari: proveir un lloc per escenifi-
car els conflictes inherents de tot
ésser humà i de tota societat.
Un espai, també, per a la “pura

bellesa”, afegia el director belga.
Perquè l’experiència de la bellesa
és una experiència transcendent, i
això, enuna societat dessacralitza-
da com lanostra, retuda a la imme-
diatesa i al valor de canvi, té una
indubtabledimensiómoral. “El te-
atre, amb un grup d’homes i dones
reals compartint un temps i un es-
pai amb el públic en plena era vir-
tual, serà l’art més important del
segle XXI”, vaticinava Van Hove.
Aquest element de “realitat”, de
“fisicitat”, avui és, de ben segur,
un element distintiu i exclusiu de
les arts escèniques. Però quines
formes i narracions cal conjugar?
El teatre està en “plena i constant
reinvenció”, expressaven els diver-
sos creadors convocats als debats.
Donar compte de la realitat és la
tasca delsmitjans de comunicació.
El teatre, l’art en general, més que
“sermirall de la realitat”had’inda-

gar sota la superfície de les coses.
“L’art provocauna resposta en l’es-
pectador quan s’allunya del que és
familiar –insistia Monegal–. No hi
ha d’haver una correlació directa
entre el problema social i la respos-
ta de l’art”. Tanmateix, la pregun-
ta persistia: què és el que conforta
l’espectador en temps de crisi, fu-
gir o enfrontar-se a la realitat?No-
vament es va apel·lar als clàssics,
que no feien teatre per acontentar

el públic sinó per confrontar-lo
amb les seves pròpies pors. I no
van cometre l’error il·lustrat de
pretendre redimir l’espectador.
El cert és que, malgrat que una

nova generació d’autors està re-
novant l’escena i, amb això, el pú-
blic teatral, i malgrat la inqüestio-
nable vigència del mitjà, els tea-
tres no s’omplen. Què passa,
doncs? Sovint es diu que el públic

ha donat l’esquena a la cultura que
va més enllà del pur entreteni-
ment.N’estemsegurs? “Qui ha do-
nat l’esquena a qui?”, es pregunta-
va Rafael Argullol. A partir de l’úl-
tim quart del segle XX, després
del fracàs de les utopies i de la raó
il·lustrada, l’art es refugia en el for-
malisme i l’intel·lectualisme, amb
el consegüent divorci del públic.
Un dels grans “pecats” en què s’ha
traduït aquest divorci ha estat “la
separació d’art i ofici”. Però
aquest és un element que els nous
creadors s’estan carregant. Així ho
expressava el prestigiós director
d’escena i responsable de la com-
panyia La Perla 29, Oriol Broggi:
“No sé si el que faig cada dia amb
la meva companyia és cultura. Em
pregunto què és la cultura. Sé que
el que faig és un ofici, un ofici es-
trany i costós, i que fem el que fem
hade serunacosaplenamentdota-
da de sentit, per a nosaltres i per al
públic”. Potser aquest discurs tra-
dueix també una actitud que hau-
ria d’orientar el teatre contempo-
rani. Es tractaria, amésde reivindi-
car l’ofici, d’abandonar l’estratègia
de les grans estructures (que no
han fet sinó “traduir l’allunyament
del públic”, segons Broggi) i anar a
estructures més modestes i mò-
bils, mentre l’autor deixa de ser
“mestre il·lustrat” per esdevenir
“poeta tràgic”, “comediant”.
Tornar, doncs, a la idea de “gio-

co” i d’“ofici”, segons ho expressa-
va Argullol. Humilitat en el millor
imés pur sentit de la paraula. Tor-
nar a terra per no perdre ni un bri
d’ambició artística. |

Contemporani? “El
repte és ser capaç de
transmetre al públic
que ‘El rei Llar’ acaba
de passar aquí”

Què és el que conforta
l’espectador en
els temps de crisi,
fugir de la realitat o
enfrontar-s’hi? A la pàgina de

l’esquerra, Susan
George i Xavier
Albertí, que van
dialogar sobre ‘El
relat teatral i la
crisi cultural: entre
la política i l’espec-
tacle’; a dalt,
Rafael Argullol i
Oriol Broggi, que
van conversar
sobre ‘Estètica
teatral i política:
el teatre fora del
teatre’
FOTOS ÀLEX GARCIA


