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'Fahrenheit 9/11'

Jordi Coca

No fa gaire temps -poc més de tres anys- una colla de dramaturgs catalans blindats a l'entorn del TNC i
la seva àrea d'influència, i sempre sota la fèrula brillant i lúcida de l'ínclit Domènec Reixach,
consideraven que fer teatre compromès amb la realitat era una cosa antiga i en el fons grollera. Tot el
que no s'entenia i era profundament masturbatori els semblava modern i els feia venir tremolors
orgiàstics. En canvi, la realitat, els repugnava, com als simbolistes. Però hi havia una diferència: els
simbolistes apareixien com a complement dels excessos naturalistes i, a més, introduïen de debò la
idea del transcendent en teatre i l'art europeus. En canvi els dramaturgs catalans a què em refereixo
només miraven cap a les boires denses del no-res però sense veure-hi res. Poc temps després van
començar a dir que a ells ja els agradava l'art compromès, però que els molestava tot el que era
tendenciós i ideològic. Collons, pensava jo, sí que anem bé, ara caldrà fer una obra sense ideologia i
políticament correcta, la qual cosa és com dir res de res.
L'estrena de la pel·lícula de Michael Moore Fahrenheit 9/11 m'ha fet pensar en tot això. Com que ara
resulta que el compromís està de moda, com que ens ve dels EUA, aviat veure'm que alguns
dramaturgs catalans (compte, m'hi jugo el nas que seran els mateixos que fins fa dos dies deien el
contrari...) començaran a dir que cal parlar dels problemes reals del món, que és inconcebible una
activitat artística que no estigui propera al món real, que la política ha de ser present sempre en tota
obra que es consideri mínimament decent. M'hi jugo un sopar amb qui vulgui: abans de dos anys la
meitat dels que vivien de les delícies del no res passejaran pel passeig de Gràcia disfressats de
guerrillers... El líder espiritual d'aquesta nova lleva de creadors abrandat i plens d'ideologia serà
Domènec Reixach, reconvertit sense dir-ho a les evidències i afirmant que ell ja ho sabia però que no ho
practicava perquè... Però hi haurà una novetat: Reixach només serà l'adjunt d'un altre líder
imprescindible: Joan-Francesc Marco. Bé, doncs compte, perquè l'estimat Marco ataca de nou amb els
seus organigrames...
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