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� El moviment de la Il·lustra-
ció va rebentar l’immobilisme
en el poder del segle XVIII. Els
intel·lectuals van ser el prece-
dent del que posteriorment es-
devindria el primer gran movi-
ment de masses: la revolució
francesa. L’Encyclopédie ma-
teixa ja va trencar moltes fron-
teres ideològiques. La decisió
d’incloure les entrades per or-
dre alfabètic destruïa l’ordre je-
ràrquic (dau, per exemple, apa-
reixeria abans de l’intocable
fins llavors Déu). La cultura va
superar l’absolutisme de la reli-
gió, diu, categòric, Joan Lluís

Bozzo, i ho remata: «Les cate-
drals d’ahir són els Guggen-
heims d’avui.»

Tot i la teòrica omnipotència
de la cultura en aquesta nova
cosmovisió, Bozzo ho llegeix
com una intuïció: «Al poder li
interessa disposar-ne com a ex-
pressió del poder, s’ha quedat
en un ornament.» Per això, els
edificis característics de l’ar-
quitectura actual són tan gola-
fres pel poder, perquè represen-
ten un símbol inequívoc «d’una
societat avançada que té diners:
la cultura és la nova religió».

La valentia dels intel·lectuals

de la il·lustració no va ser sense
esforç. Diderot va passar un any
a la presó i va tenir continus
problemes per haver qüestionat
l’autoritat. L’anècdota de defi-
nir moral era un fet plenament
transgressor perquè obligava
Diderot a plantejar, anterior-
ment, què és el Bé i el Mal. La
Il·lustració advocava per donar
el coneixement a la societat per
construir una comunitat més
culta i, consegüentment, més
pròspera. Cedir el poder de la
informació havia de servir per
fer ciutadans més intel·ligents.
Els intel·lectuals de la Il·lustra-

ció apostaven per l’evolució so-
cial i van topar amb la revolu-
ció. Va ser un cop que, en part,
els va portar a la guillotina (al-
guns havien estat protegits per
l’aristocràcia). Bozzo estima
que els va agafar massa vells
per dirigir la revolució, una ac-
ció que esdevindria violenta.

La Il·lustració és un referent
en algunes produccions que
s’han pogut veure en la tempo-
rada 2006/2007. Tot i que en es-
tades molt curtes, el SAT va re-
presentar durant un cap de set-
mana Diderot i l’ou fosc, una
producció estrenada el 2004

que enfronta el filòsof amb un
jove entrevistador del segle
XXI. La peça senzilla, amb una
forta dosi pedagògica, és obra
del filòsof Enzesberger. També
llampec va ser la temporada
d’El diable enamorat, una
adaptació de Pablo Ley que
també dirigia i en què confonia
el conte simple de Jacques Ca-
zotte (un jove inconscient invo-
ca el diable i aquest, en comptes
de prendre-li l’ànima, se n’en-
amora) amb la biografia de l’es-
criptor. A l’escena catalana del
segle XXI, la Il·lustració roman
encara a les fosques.

Bozzo: «Les catedrals d’ahir són els Guggenheims d’avui»

Joan Lluís Bozzo farà do-
blet aquesta temporada. A
més de dirigir Boscos en-
dins (Into the woods),
d’Stephen Sondheim, amb
la companyia Dagoll Da-
gom, també signarà la di-
recció d’El llibertí al Poli-
orama. Bozzo percep que
«el públic està àvid de tea-
tre d’entreteniment», un
tipus d’escena malvist pel
sector però que el director
reivindica. La peça d’El
llibertí no és només diver-
timent ja que, a més
d’aquest objectiu, també
convida a «fer pensar una
mica». Una comèdia ga-
lant que circula per la ma-
teixa capa de la Yasmina
Reza d’Art i de Tres ver-
sions de la vida o de Jordi
Galceran amb El mètode
Grönholm. Precisament
aquest títol és el que ha
atret uns 600.000 especta-
dors en les tres últimes
temporades al Poliorama.
L’obra aspira a aquesta
tercera via, entre la peça
més intel·lectual i la in-
transcendent, «que està
poc explorada».

Dennis Diderot va tre-
ballar durant 25 anys per
editar l’Encyclopédie, la
primera enciclopèdia que
aplegava totes les ciències
i en què es recollien els
conceptes per ordre alfa-
bètic. Aquests volums sig-
nificarien, explica Bozzo,
«la socialització d’un co-
neixement que fins llavors
estava reservat als con-
vents i a l’aristocràcia».
Pel director, l’Encyclopé-
die –finançada mitjançant
subscripció– de finals del
segle XVIII va significar

una revolució semblant a
la d’internet actualment.

Diderot va alternar la se-
va labor de redactar defini-
cions i encarregar-ne a al-

tres intel·lectuals de la Il-
lustració per a la classe
menestral, amb la de com-
prar pintura francesa per a
la tsarina Catalina la Gran

(obres que avui formen
part del fons de l’Hermita-
ge, de Sant Petersburg).
Va fer les primeres refle-
xions i estudis sobre les

exposicions de l’època i
se’l pot considerar com el
pare de la crítica d’art.
Gràcies a aquests treballs,
va destacar com a intel-

lectual i va gaudir dels fa-
vors de l’aristocràcia, a qui
agradava demostrar sensi-
bilitat acollint artistes a la
seva cort. Intel·lectual i
treballador, se li coneix
també la seva obsessió per
les dones. La peça juga
amb aquest tret identitari i
imagina com l’editor ha de
definir la paraula moral,
un terme que Rousseau
s’ha negat a detallar per
por que el poder el con-
demni a la presó. Diderot
no tindrà més remei que
aplicar-s’hi amb urgència.
Inicialment, creu que ho
resoldrà fàcilment i que ai-
xò l’ajudarà a captivar una
revolucionària pintora. La
jugada serà enverinada i la
definició es descobrirà im-
possible. «Pels religiosos
és fàcil la definició, però
no per a un llibertí», resol
el director.

Debut en català
Eric-Emmanuel Schmitt
va escriure una tesi docto-
ral sobre Diderot i és un
dels seus referents teatrals.
El llibertí, estrenat fa deu
anys, és un text presentat
en molts països, però fins
ara mai s’havia presentat a
Catalunya. Les entrades es
van posar a la venda el 20
de juny, coincidint amb
l’inici dels assajos de la
companyia.

L’equip, dirigit per Joan
Lluís Bozzo, inclourà Ra-
mon Madaula (Diderot),
Laura Conejero (pintora i
amant), Marta Millà (es-
posa), Paula Vives (filla),
Nausicaa Bonnín (amiga
de la filla) i Jofre Borràs
(el secretari).

Entreteniment intel·ligent al Poliorama
Joan Lluís Bozzo prepara amb Ramon Madaula i Laura Conejero un «vodevil filosòfic» inspirat en la moral de Diderot

� A quarts de cinc de la tarda de
mitjan juliol, els actors passen lle-
tra, després d’un lleuger escalfa-
ment i de guarnir-se amb rampoi-
nes que els serveixen per anar-se
acostumant als volums i a les estre-
tors dels vestits d’època. A la sala
d’assaig del Poliorama la calor se
salva amb un aire condicionat so-
rollós. Primer, Madaula demana

� El llibertí segueix l’estela de la comè-
dia intel·ligent d’El mètode Grönholm,
que ha estat triomfant les tres últimes tem-
porades al Teatre Poliorama. L’obra, defi-

Ramon Madaula i Laura Conejero, en primer terme, seguits atentament pel director Joan Lluís Bozzo, fa uns dies. / A. PUIG
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que l’apaguin. Després, Bozzo re-
clamarà que l’obrin i que tanquin
la porta perquè no es perdi l’aire.

El bon humor del text traspassa
els actors, que proven aproxima-
cions sornegueres que els fan riure.
Bozzo, repenjat a la cadira fora de
quadre, apunta matisos per trobar
en el gest el doble llenguatge d’un
Diderot il·lustrat i rematadament

nida pel dramaturg Eric-Emmanuel
Schmitt com un «vodevil filosòfic», ima-
gina un Diderot amant de la ciència i de
les dones que ha de definir el terme moral
urgentment per a l’Encyclopédie el dia

que s’havia reservat per persuadir una jo-
ve pintora. L’obra es podrà veure des del 7
de setembre. Confien estar en cartell a les
Rambles fins al febrer, data que comença-
ran la gira. La peça es traduirà al castellà, i

llibertí. La ploma amb què Diderot
ha anat redactant les accepcions de
l’Encyclopédie salta en un assaig
de la taula al sofà, perquè la pintora
el retrati en plena acció. Al dia se-
güent, s’adonen que han perdut la
ploma de l’escriptori. Pot tornar
sense ser forçat a la taula? Cap pro-
blema, en posaran una altra. Creix
la llista d’atrezzo.

es vendrà per l’Estat espanyol. Bozzo i
l’actor Ramon Madaula (que executa el
paper de coproductor) reivindica el teatre
d’entreteniment. Aquesta comèdia galant
juga amb un llenguatge precís i afilat.

Passar text i trobar lloc a la ploma




