
◆ E S P E C T A C L E S ◆ 33
A V U I

dilluns

12 de febrer del 2001

ROBERT RAMOS / ARXIU

La formació d’actors i directors –a la foto, el nou Institut del Teatre– no disposa a Catalunya de prou monografies
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Pensar el teatre
1. Saber el que sabem
Hi ha un cert consens a reconèixer que
si alguna cosa no va bé en el teatre
català és la teoria. Sempre hi ha una
teoria, això és evident, encara que no-
més sigui implícita. En realitat cada
vegada que algú escriu un text per a
l’escena, cada vegada que es fa un
muntatge teatral, quan un escenògraf
pensa un espai, en cada rèplica dels
actors, en qualsevol mena de crítica, i
en la valoració que cada assistent fa
d’una determinada proposta, sempre
hi ha una presa de posició determina-
da, encara que sigui inconscient. Però
el pas que va del pensament implícit al
pensament explícit no és ni de lluny
una qüestió menor. De fet, únicament
des del contrast de les formulacions
teòriques ens podem repensar, veu-
re’ns d’una manera crítica, i per tant
introduir un relativisme que sigui
fructífer. Altrament tots plegats caiem
en una mena de cofoisme que tant pot
ser positiu com negatiu.

És veritat que alguns dels moments
més brillants del teatre occidental han
sorgit sense aquest aparell crític a què
m’estic referint: els grecs del segle V no
feien teoria dramàtica més enllà de les
seves obres mateixes, la meravella del
teatre elisabetià sorgeix més de la
pràctica que no pas de la reflexió in-
tencionada, i el teatre castellà del segle
XVI tampoc no es construeix des de cap
principi teòric clarament formulat o
amb prou influència –fenomen ben
diferent del que va passar a França– i,
tanmateix, com que cada circumstàn-
cia històrica és irrepetible, i són molts
els factors que intervenen en la cons-
trucció d’una cultura determinada
(imponderables geogràfics, l’encade-
nament d’esdeveniments socials i po-
lítics, les estructures econòmiques o
els fets
bèl·lics, els factors religiosos, el tipus
d’organització social, els veïns que te-
nim, etc.), haurem d’admetre que tant
l’evolució de les arts com la transmis-
sió del saber i dels valors també serà
diferent en cada context. I avui, en el
nostre món –em refereixo a Europa i
des de la Il·lustració fins ara mateix–,
el teatre no pot aspirar a gran cosa si
no es pensa i es repensa contínuament.
Un principi, aquest, que hauria de ser
central en una dramatúrgia com la
catalana, que viu una recuperació evi-
dent però que no disposa encara d’una
història veritablement ben feta, que no
disposa de prou monografies i que té
dubtes metodològics importants.

2. Dir el que fem
És per aquestes raons que qualsevol
aportació teòrica, del tipus que sigui, ha
de ser benvinguda. Ara es tracta d’un
llibre de Jaume Melendres, La direcció dels
actors. Diccionari mínim, amb pròleg de
Joan Abellan, editat l’any passat per
l’Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona. Un llibre amb l’aparença
senzilla d’un diccionari però que, tal
com assenyala Abellan, “amaga també
un veritable manifest ideològic i sovint
traspua un exercici profundament
compromès de desqualificació expediti-
va i crua d’una pràctica professional o
escolar en ocasions plena d’incon-
gruències conceptuals”. Melendres,

efectivament, dramaturg injustament
no representat, director d’escena, tra-
ductor, estudiós dels fenòmens teatrals,
professor i economista, mai no s’està de
dir el que pensa, tant en aquest llibre
com en diversos articles sobre la recep-
ció que actualment té el nostre teatre,
per exemple, o en estudis i pròlegs di-
versos i sempre massa escadussers.

En aquest treball Melendres ens ofe-
reix una mostra de les mil maneres que
té el pensament teòric per manifestar-se.
Es tracta, efectivament, de reflexionar
sobre alguns dels conceptes centrals que
ens permeten de dur a terme la direcció
d’actors. I em sembla que no m’equivoco
en creure que no ha estat l’atzar el que
l’ha fet concentrar-se en una matèria tan
específica. Ho ha fet, aventuro, perquè és
justament en aquest binomi, actors i
directors, on es concreta el més fràgil i el
més suggerent del teatre català que ac-
tualment se’ns permet de veure. Un al-
tre factor determinant, abusivament
determinant, és el sectarisme des del
qual es programen la majoria d’espais
teatrals públics. Però aquest és un tema
diferent.

Jugant amb un sentit de l’humor
subtil i brillant, fent enlluernadors jocs
de mans amb les paradoxes, Melendres
ens introdueix en els “secrets”, tal com
diu Abellan, “que poden contribuir a
reconstruir els referents del llenguatge
de la direcció”. Aquests són alguns dels
conceptes que trobem desenvolupats:
Acció, actor/actriu, adaptació, assaig,
concret, diàleg, dramatúrgia, emoció,
expressió, moral, paradoxa, sensació, i
un llarg etc., fins a més de cent-cin-
quanta entrades. Cadascun d’aquests
ítems té la seva perla. En referir-se a
concrets –que potser diran poca cosa als
lectors, però que són el pa nostre de cada
dia dels actors–, després d’analitzar el
terme, assenyala: “L’experiència demos-
tra que l’únic concret que realment és

útil a l’actor és el de l’emoció i la con-
traemoció precises del seu personatge;
però no per sentir-les, sinó per produir
els signes de la seva llegibilitat”. Al ter-
me creació llegim: “Desplaçament, per
lleuger que sigui, d’un clixé moral o es-
tètic, és a dir, d’una forma anterior. En
aquest sentit, es pot dir que tota creació
és paròdica”. El concepte director d’escena
arrenca amb aquests mots: “Figura que
existeix des dels orígens del teatre, bar-
rejada amb altres i especialment amb la
de l’autor, però que no apareix de ma-
nera explícita fins al segle XVIII com una
necessitat ineludible en el caòtic món de
la dansa (Noverre, Cartes sobre la dansa,
1760), al mateix temps que no per atzar
els germans Montgolfier inventen el
globus aerostàtic (1783), que permet ob-
servar la guerra des de fora de l’escenari
de la batalla, o sigui, des d’una posició
superior. Afegim, encara, algunes de les
consideracions que Melendres fa al vol-
tant de l’entrada passat del personatge.
Després de dir-nos que alguns directors,
seguint Stanislavski, s’entossudeixen
que l’actor reconstrueixi el passat del
personatge, diu: “L’inconvenient princi-
pal d’aquest mètode és que el passat del
personatge acaba depenent de la imagi-
nació literària de l’actor, una capacitat
que no li és consubstancial”. Tot seguit
exposa la posició contrària, la d’aquells
que creuen que “la singularitat del tea-
tre rau precisament en el fet que només
després d’haver construït el present del
personatge a partir –exclusivament–
dels elements que ens proporciona el
text, seria possible reconstruir el seu
passat”.

3. Pensar el que pensem
Es tracta, com es pot veure, de pensar el
que pensem, de posar al descobert i en
qüestió els recursos més sovintejats per
aquells que tenen l’ofici o la preocupa-
ció de posar en escena una idea deter-

minada. Seria interessantíssim de co-
mentar molts altres termes, com per
exemple principi d’ingravidesa, o text tea-
tral, o encara espectador de bona fe, o els
mots a què ens remeten determinades
entrades. En tot cas, sense espai per a
més, cal remarcar que el diccionari de
Jaume Melendres no pretén de resoldre
els dubtes de ningú, sinó més aviat el
contrari. El que busca és d’incitar a la
reflexió més enllà dels llocs comuns i
fer-nos pensar el que pensem. Dit d’una
altra manera, La direcció dels actors ens
remet contínuament de la rutina a la
reflexió, de l’ofici a la teoria, i de la su-
posada assumpció de certes idees a la
discussió des de posicionaments opo-
sats.

Es tracta, en definitiva, d’un apropa-
ment més seriós i complet del que po-
dria semblar –per la forma de diccio-
nari– a les bases teòriques, implícites o
explícites, que han determinat i deter-
minen el teatre occidental. No és un curs
sobre teoria dramàtica, és més que això.
És la constatació que sense defugir les
rutines, sense pensar el que pensem, ens
estem condemnant a viure en les idees
adquirides. I, tal com assenyalava més
amunt, segurament aquest és el pitjor
perill per a una dramatúrgia que, com
ara la catalana, viu un procés de refun-
dació i de necessària reflexió sobre el
passat i el present.

En tot cas ens caldrien més publica-
cions com aquesta, més opinions sobre
els temes fonamentals de la nostra dra-
matúrgia; ens caldrien debats, discussi-
ons i fins i tot enfrontaments de parers
diferents sobre temes històrics o meto-
dològics. Ens caldrien revistes especia-
litzades, assaigs i treballs monogràfics.
Alguna cosa hi ha, però poca, i tal com
deia en començar, aquest és un punt en
què tothom està d’acord: ens calen més
treballs teòrics. Com el de Jaume Me-
lendres, per exemple.


