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El retorn del 
teatre document 
que va imaginar 

Peter Weiss

●● Política. El teatre que s’escriu 
avui dia sol ser motiu de queixa per la 
llunyania que, generalment, demos-
tra dels fets socials i de les circums-
tancies històriques del moment. 
Força entreteniment i molta comè-
dia sobre l’amor, la solitud i l’indivi-
du, i poca cosa sobre la col·lectivitat. 
En una societat desconcertada i amb 
moltes boires negres sobre la cosa 
pública, sembla necessari el retorn 
de l’anomenat teatre document. Un 
teatre clarament polític. I sembla 
que alguna cosa està canviant. 

● Mostrar la realitat. Aquest te-
atre va néixer als anys 60 en plena 
Guerra Freda, tot i que alguns estu-
diosos diuen que Èsquil amb Els 
perses ja incidia en aquesta línia te-
atral. Peter Weiss (La indagació, 
Discurs sobre Vietnam, Trotski a 
l’exili) no sols és l’autor més recone-
gut d’aquest moviment, amb Ho-
chhuth, Kipphardt i Dorst, sinó que 
va marcar les línies metodològiques 
d’un teatre que no pretén entrete-
nir sinó mostrar la realitat sense 
vels a partir de dades concretes. Re-
centment, Jordi Casanovas va pre-
sentar al Lliure un exemple 
d’aquest teatre, Ruz-Bárcenas, i ara 
s’anuncia Camargate, una versió te-
atral de la conversa entre la líder po-
pular Sánchez-Camacho i l’expare-
lla de Jordi Pujol Ferrusola i que, 
com la de Casanovas, és una edició 
de material cent per cent genuí. Re-
cordem, però, que Ruz-Bárcenas es 
va estrenar a Madrid a iniciativa 
d’Alberto San Juan, actor i director 
compromès fins al moll de l’os amb 
un teatre sobre la realitat. 

● Teatro del Barrio. Alberto San 
Juan dirigeix la cooperativa cultu-
ral Teatro del Barrio a Madrid, un 
teatre nascut de la fam de realitat i 
amb l’objectiu de fer política amb la 
cultura i la festa. Un petit racó de 
Lavapiés on ha trobat residència el 
teatre document. Va començar amb 
Ruz-Bárcenas i fa dues setmanes va 
estrenar Las guerras concretas, una 
creació de Gabriel Ochoa que posa 
sobre l’escenari l’entrevista que 
Iñaki Gabilondo va fer a Felipe Gon-
zález el 9 de gener del 1995 i amb un 
tema únic: els GAL i qui era el se-
nyor X. L’autor va parlar amb Gabi-
londo, però tant González com 
Rubalcaba, que el va acompanyar a 
la entrevista, es van negar a parlar 
sobre la qüestió. Potser el silenci ja 
és una resposta. Entre els projectes 
del Teatro del Barrio hi ha una pro-
posta sobre un altre González, el 
president de la Comunitat de Ma-
drid, cada vegada en hores més bai-
xes per culpar d’un àtic al sol.e
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Les ànimes i les vides de la 
música dels CaboSanRoque

cargols de mar, un gos de peluix, gà-
bies, una rentadora i fins i tot tota la 
línia de muntatge d’una fàbrica de 
galetes que va tancar i de la qual va 
sorgir l’Orquestra Mecànica de la 
França Xica.   

Laia Torrents i Roger Aixut, for-
mats com a enginyera industrial i 
arquitecte, respectivament, no reci-
clen els objectes sinó que en treuen 
l’ànima. “Cada objecte és únic i el so 
que desprèn depèn de la vida que ha 
tingut. Per exemple, una olla abo-
nyegada no sona igual que una altra 
que no ho està”, diu Aixut.  

A més dels mateixos músics, el 
comissari de la mostra és l’arquitec-
te, editor i traductor Moisés Puen-
te. Els escriptors Víctor Nubla i Pa-
blo Martín Sánchez han col·laborat 
en l’exposició amb dos textos sobre 
la patafísica, “la ciència de les solu-
cions imaginàries i de les excepci-

ons”, creada per l’escriptor Al-
fred Jarry i a la qual pertanyen els 
CaboSanRoque. “D’entrada els 
instruments eren rèpliques 
d’instruments existents, com 
una guitarra de llauna. Estàvem 
convençuts que sonaven com els 
instruments originals. Va ser a 
partir de la gravació del primer 
disc que vam descobrir la perso-
nalitat de cada so i vam començar 
a aprofundir sobre la recerca de 
sons, de sons nous i de tenir els 
nostres propis sons”, explica 
Torrents. 

Les vides dels instruments 
“Hi ha instruments que han des-
aparegut per formar nous instru-
ments, o els posem en museus, o 
la seva vida és limitada, perquè es 
desmunten i es converteixen en 
altres”, subratlla Torrents. Cabo-
SanRoque desborden els límits 
de les arts plàstiques, la música i 
les arts escèniques. El públic ho 
podrà comprovar, a més del tast 
que ofereix la mostra, concebuda 
com una macroinstal·lació, amb 
els concerts que oferiran dins les 
activitats paral·leles de l’exposi-
ció, en els quals també participa-
ran alguns dels músics amb què 
que han col·laborat, com ara Pi-
erre Bastin, Carles Santos, Truna 
i Pascal Comelade. 

“Tots ells tenen en comú una 
sensibilitat cap a la música mecà-
nica, cap a la història de la músi-
ca mecànica. També, que tenen 
un llenguatge personal i intrans-
ferible i porten molts anys per-
feccionant aquest llenguatge. 
Ells en si mateixos cada cop són 
més perfectes, i nosaltres volem 
intentar ser el millor CaboSan-
Roque del món”, diu Aixut. “Va 
arribar un moment, amb l’Or-
questra Mecànica de la França 
Xica, que teníem total llibertat 
compositiva i ens vam trobar li-
mitats per nosaltres mateixos. 
Col·laborar amb aquests músics 
afins i amb un llenguatge propi va 
ser una manera d’obrir-nos la 
ment. Va ser com vam entendre 
i vam disfrutar altres maneres de 
treballar amb les màquines”, 
conclou Torrents.e

Els CaboSanRoque van construir l’Orquestra Mecànica de la França Xica amb les peces 
de la línia de muntatge d’una fàbrica de galetes que tancava. INGE KNÖLKE

L’Arts Santa Mònica exposa els instruments del grup
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“El punt de partida sempre és el so”, 
diu Laia Torrents, fundadora del 
grup CaboSanRoque juntament 
amb Roger Aixut, coneguts perquè 
converteixen els objectes quotidians 
més insospitats en instruments i 
màquines sonores apreciats per les 
seves qualitats plàstiques i els sons 
que en treuen. “L’estètica la dóna la 
combinació dels objectes”, afegeix 
Torrents. Però els objectes amb què 
treballen no són uns objectes quals-
sevol, com es pot veure a partir 
d’avui a l’Arts Santa Mònica dins La 
cobla patafísica 2015-2001. La mos-
tra inclou vint instruments i trenta 
màquines sonores construïts amb 
objectes “que tenen vides passades”, 
explica Aixut, des d’ampolles, olles, 
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El so dels 
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han tingut

El col·lectiu Democracia homenatja Quico Sabaté
ció oficial que hi ha sobre els ma-
quis dins la memòria històrica”, 
diuen els artistes, que també sub-
ratllen el fet que els maquis fos-
sin abandonats per les organitza-
cions que els havien donat su-
port. “Els maquis llibertaris no 
participaven en la lluita de la res-
tauració del règim monàrquic i 
parlamentari”, afegeixen. 

La desaparició del públic al 
qual fa referència el títol de l’ex-
posició respon a l’objectiu dels 
artistes que tots els espectadors 
esdevinguin subjectes actius 
amb una actitud crítica i emis-
sors d’un missatge crític. A més 
de La millor lluita... la mostra in-
clou set obres realitzades, entre 
d’altres, a Madrid, Ciudad Juárez 
i la fira d’art The Armory Show de 
Nova York.e

El projecte Balears de Democracia va consistir en 
un encartament al diari DBalears. RIF SPAHNI 

El maqui Francesc Sabaté va morir 
a Sant Celoni el 5 de gener del 1960 
abatut per la policia. El 30 de març 
es complirà el centenari del seu nai-
xement i el col·lectiu Democracia 
l’homenatja amb l’obra que han cre-
at per a l’exposició que presenten a 
partir d’avui a l’Arts Santa Mònica, 
No hi ha espectadors, la segona del 
cicle Trets enmig del concert. Com 
que els treballs dels últims vuit anys 
que exposen tenen en comú l’ús de 
la paraula, els dos membres de De-
mocracia, Iván López i Pablo Espa-
ña, han recordat Sabaté amb un dels 
seus característics eslògans: “La mi-
llor lluita és la que es fa sense espe-
rança”. “Volem qüestionar la narra-
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