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VICTORIA SLAVUSKI

Simon Stephens (Stockport, Grea-
ter Manchester, 1971) creu en els
interrogants, no en les respostes, i
afirma que només escriu sobre allò
que no comprèn. D’estructures
dramàtiques eficaces i personatges
enquadrats en el realisme social, el
seu teatre, que pot vorejar la
paròdia i l’estereotip, abunda en
desenllaços oberts, desconcer-
tants. L’autor s’abandona i aban-
dona l’espectador al bell mig del
laberint, després d’enfrontar-lo a
la complicitat de tots dos amb el
que denuncia. L’únic salvavides
que ofereix en aquest tràngol és el
fil d’Ariadna d’un humor d’alta
tensió que alhora apropa i allunya,
creant un espai de llibertat davant
la violència corporal o estructural
de la societat deshumanitzada que
retrata.

Considerat undels autors excep-
cionals delmoment, la crítica brità-
nica l’ha declarat responsable de
galvanitzar el teatre local. Se l’acla-
ma i denigra com a dador d’espe-
rances, apocalíptic, tenebrós, re-
demptor; se l’inculpa de tirar so-
bre l’espectadorun camiódediver-
ses tones. Stephens també ha con-
querit un lloc prominent a l’exteri-
or, particularment en el vibrant
microcosmos del teatre de parla
alemanya, que l’ha adoptat sense
reserves.ElFestival deViena (Wie-
ner Festwochen) li va assignar
aquest estiu un dels seus escenaris
cardinals per a la posada en escena
deThreeKingdoms, una coproduc-
ció trilateral dirigida per l’alemany
SebastianNübling (vegeu el requa-
dre). Ja l’havia convidat abans
amb Motortown, sobre la guerra
de l’Iraq, i l’any passat va coprodu-
ir amb el Royal Court el tríptic
Wastwater, que va ser considerada
“la millor obra d’autor estranger
del 2011”. perTheaterHeute, revis-
ta alemanya clau que ja l’havia dis-
tingit com “el dramaturg de l’any”
per Pornography.

Three Kingdoms no ha estat la
seva única premier a Viena aquest
2012: a l’abril el gran Burgtheater
va estrenar una producció pròpia
de Wastwater, que va incorporar
al seu repertori. De les 21 obres de
l’autor britànic, gairebé totes estre-
nades, aEspanya–queStephens sà-
piga– només se n’ha fet una –Lon-
dres (Paret marina/T5)–, a la Sala
Beckett de Barcelona el 2011. No
obstant això, des de fa quatre anys
cada estiu el dramaturg deixaLon-
dres –on viu amb la seva esposa i
els seus fills– i enfila cap aBarcelo-
na (“la ciutat europea que m’agra-
da més”). El viatge, que repetirà

aquest any, es deu al fet que Ste-
phens, que sempre ha portat doble
vida de creador imentor, participa
en el taller de dramatúrgia de la
Sala Beckett/Festival Grec.
Durantmolt de temps va ser res-

ponsable d’un taller similar en el
llegendari Royal Court londinenc,
el teatre que el 1956 va estrenar
Look back in anger (Mirant cap en-
rere amb ira), de John Osborne,

que va canviar per sempre el rumb
del teatre britànic, i que el 1998 va
estrenar Bluebird, primera obra de
Stephens.Des del seumòbil a Lon-
dres, mentre va cap a la seva ofici-
na, Stephens s’explica: “Hoporto a
la sang, emvaig formar comames-
tre, lamevamare ésmestra, elmeu
avi era mestre: és cosa de família;
molts dubten que es pugui ense-
nyar dramatúrgia, però accepten
que pugui ensenyar a operar a cor
obert, una cosa molt més difícil”.
Aquest any Stephens ha triat per al

seu taller a l’Obrador de la Beckett
el tema del desig: “Culturalment,
econòmicament i políticament vi-
vim en una època de golafreria, i
aquest desig de més i més pot des-
embocar en la nostra destrucció,
s’acaben el petroli, l’aigua, els di-
ners”. Apassionat i efervescent,
Stephensno encaixa gens en l’este-
reotip de la flegma britànica. És
més, sembla desbordat per una ir-

reprimible necessitat d’expressar-
se. Alguns l’inclouen en el corrent
dels noranta anomenat in-yer-face,
per encarar l’actualitat, incloure
transgressió sexual, violència, esca-
tologia; o el comparen amb Kelly,
la desapareguda Kane, Eldrige i
McDonough, tots nascuts entre el
1970 i el 1973. Stephens és categò-
ric: “No em considero part de cap
corrent o grup; sí que em reconec
en la tradició del Royal Court”.
Sensible als esdeveniments im-

mediats, el seu teatre s’endinsa en

les zones i els desitjos foscos, les
contradiccions ètiques, la ràbia
dels marginals, temes escabrosos
com la pedofília i el tràfic de perso-
nes, però allò extraordinàriament
interessant és l’angle que adopta
en encarar-los. Les seves eines són
l’ambigüitat, la renuència a pren-
drepartit, i l’absència de respostes,
que deixen l’espectador suspès en
una neutralitat asfixiant, obligat a
suportar la incertesa, i a remetre’s
al seu propi judici, a la seva pròpia
consciència. En l’episodi final de
Wastwater queda la incògnita de
no saber si l’home que ha comprat
una nena ho ha fet per donar-li
una llar i amor paternal o bé per
abusar-ne sexualment. Stephens
defuig l’antinòmia innocents/cul-
pables, a favor de descobrir elmal-
vat interior.
Demanera similar, ambuna ele-

gant verònica intel·lectual, li treu
el cos a la redundància de naufra-
gar en el pamflet: “El meu públic
comparteix les meves idees, lle-
geix els mateixos diaris i llibres
que jo: seria vil presentar-los una
cosa que estimulés la delectació de
tenir raó”, afirma amb vehemèn-
cia. També té clara la trampa en
què sol caure el teatre de tesi: “Es-
cric obres sobre el que no com-
prenc: si vull denunciar alguna
cosa o expressar idees, escric un
assaig”.
Li pregunto quina funció té per

a ell escriure teatre, i quina funció
té en el teatre que fa i en la seva
persona l’humor, ja que tots dos
em semblen recorreguts com per
un basso continu, per aquest setè
sentit. Stephens demana temps
per obrir la porta de la seva oficina
i quan la seva veu torna, el to és
greu, sentit: “S’escriu per continu-
ar una cosa interrompuda o repa-
rar una cosa trencada. La tasca es-
sencial de l’autor teatral és conside-
rar què és un ésser humà. El nostre
tema són les persones, i això és co-
múa tot el teatre, comercial o expe-
rimental, d’Èsquil a l’avantguarda
més radical. He pensat molt en
què és un ésser humà; elmés fasci-
nant és que l’ésser humà és cons-
cient que és conscient. I d’aquesta
consciència de la consciència sor-
geixen l’empatia, l’honestedat,
l’amor, l’humor, la capacitat d’en-
tendre el que és ser una altra per-
sona. Algú va dir que per escriure
tragèdies cal sentir, però que per
escriure comèdies cal entendre
correctament. Quan entenc, ric.
Sovint es tracta d’entendre comde
ridícul sóc jomateix. Hi ha una co-
sa totalment ridícula en això de ser
un dramaturg...” |

SimonStephensEldramaturgbritànic, ambprou feines representat aCatalunyamalgrat el seu èxit, acaba
d’estrenar la sevaúltimaobra alFestival deViena i dirigeix els cursosd’estiude la SalaBeckett

Un teatre d’extrems
Three Kingdoms
Estrenada al Festival
de Viena el passat
12 de juny.
www.festwochen.at

VII Obrador d’estiu
Curs dirigit per
Stephens a la Sala
Beckett, del 7 al 14
de juliol. www.sala-
beckett.cat
grec.bcn.cat

El seu teatre s’endinsa en zones fosques, temes
escabrosos, contradiccions ètiques; i els encara
amb l’ambigüitat i l’absència de respostes
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