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El teatre català és un malcriat
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En petites coses no hi estic d'acord, però no em deixa de semblar interessant l'article 'Teletieta i la
gala del teatre català' d'en Bernat Ruiz Domènech sobre la vergonya aliena que moltes i molts
sentim de 'Catalunya, aixeca el teló'. Bé, potser he exagerat una mica... i no som tantes i tants.

La veritat és que en el panorama teatral, ja sigui pel que fa a la crítica o pel que fa a l'actuació, no
només em sento en solitud i en soledat, sinó humiliada, traïda, decebuda i profundament
desesperançada. No passa res, cap 'enxufisme' corre el risc d'un curtcircuit. Potser no som tantes i
tants les que ens avergonyim del show teatreru d'ahir a TV3, però sí que som moltes i molts les
que estem condemnades a la precarietat un cop (en el meu cas) sortim de la fàbrica institucional
d'actrius i actors per excel·lència, la que estimo i odio contradictòriament i profunda, la que tants
maldecaps i alegries m'ha donat i em segueix donant i que la Catalunya més rància i retrògrada ha
mimat tant. La mateixa Catalunya que durant anys i anys ha subvencionat un teatre profundament
burgès i banal del qual s'omple d'orgull. El teatre català és un malcriat.

Però, com totes i tots sabem, malauradament, l'amor, a vegades, fa mal. No és sa. I tanta carícia
ha fet una ferida que encara és oberta i sembla que trigarà molt de temps a cicatritzar.
Mentrestant, la sang segueix brollant i ens esquitxa més que mai. La funció pública del teatre tan
ambigua com oblidada és una terrible anècdota més dins del cosmos de la faràndula... la merda
no només ens arriba fins al coll, ens la mengem cada dia ja sigui engegant la TV o pagant 25
euros per una entrada al TNC o al Lliure - el Lliure... qué tiempos aquellos...!!! Molta força a les
companyes i companys que no només se l'han de menjar sinó que l'han de metabolitzar durant el
seu dia a dia o en 'actes' com els d'ahir a la nit, tot i que no deu ser el mateix tenir un tall de
digestió a la seu catalanoburgesa per excel·lència que patir-lo a la llarguíssima cua d'un càsting
publicitari.

Realment penso que la indignació de la situació inestable i fràgil de les actrius i els actors és
col·lectiva, però també m'agradaria que compartíssim la indignació. Nosaltres també respirem,
dormim i mengem, no som éssers sobrenaturals malgrat l'aura que sovint pensem que irradiem i
amb la que ens cobreixen de 'glòria' ... Però ningú ens pot excusar d'infravalorar-nos i
subestimar-nos a l'oblidar que sense nosaltres the show can't go on. I, coi! Que potser, doncs, no
cal... perquè el que nosaltres desitgem i estimem és fer Teatre. O no?

Citant a Meyerhold, ens pregunto: volem ser actrius i actors pensants o ens conformem amb el
paper de buròcrates del moviment?

Podeu llegir l'article 'Teletieta i la gala del teatre català' de Bernat Ruiz Domènech aquí.


