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‘El mestre i Margarida’, estrenada al Lliure, reprèn la idea del mirall —al fons— d’‘Al vostre gust’

QUADERN DE TEATRE
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

L’espai, un valor segur del
teatre català

P
eter Brook va despullar
l’escenari, va portar el con-
cepte minimalista de la
Bauhaus al teatre i va saber,
com també va fer aquest
moviment panartístic,

mantenir la poètica de l’espai. El buit
com a últim gest de la nova sacralit-
zació de la cerimònia de l’actor. Només
a partir del no-res és possible construir
un paisatge habitable per a una il·lusió.
Una lliçó, per altra banda, secular dels
paisatgistes francesos i anglesos.

Quan toca valorar la salut artística
del teatre, primen altres criteris. Una
jerarquia encapçalada pel text, el di-
rector i els intèrprets. L’escenografia es
percep com una natural emanació
plàstica de la tríada. La crítica acostu-
ma a ignorar la transcendència dra-
màtica de l’espai teatral, moltes vega-
des per una deficient educació visual.
Pocs cops mereix un comentari espe-
cífic, una anàlisi lligada a la seva con-
tribució dramàtica. Només si funciona
com un obstacle salta el comentari.
Encara que la pràctica majoritària és el
decorat, la refundació brookniana, la
influència de la cultura eslava del segle
XIX i XX i la revolució teatral de la Re-
pública de Weimar, han convertit l’o-
fici en un referent important per
completar la lectura dramàtica de
l’espectacle.

Qualitat i diversitat
Subratllar aquest rol protagonista

dels escenògrafs serveix per deixar
constància d’una de les realitats més
sòlides del teatre català, una cultura
escènica que ha convertit l’excepció en
un element comú. En altres aspectes
l’actualitat local és reticent a una va-
loració general positiva i sense condi-
cions. La nova dramatúrgia és un fe-
nomen dispers, sense una evolució
clara, amb una desconcertant política
de premis i una relació improvisada
amb els seus mecenes naturals. Men-
tre, es viu i pateix un accelerat ocàs
creatiu de les companyies tradicionals,
el gran actiu de l’escena catalana. En
paraules de La Fura dels Baus: “Co-
mencem a estar farts d’ocupar l’a-
vantguarda”. I amb ells, la majoria de
les companyies històriques, oficials i
oficioses.

La idea de grup ha estat suplantada
per la individualitat del director d’es-
cena. Aquest col·lectiu de diferents
personalitats, format per un bon
nombre de professionals, ha sabut
mantenir alta la qualitat dels muntat-
ges, encara que hagin de recórrer als
clàssics universals per explotar el seu
talent potencial. Enmig d’aquesta
complexa operació de suma i resta,
destaca la solidesa dels responsables de
crear l’espai. Un espectador atent i
constant de les estrenes dels últims
vint anys haurà observat que els mun-
tatges poden fallar en molts aspectes,
però rarament hauran decebut per la
seva plasmació escenogràfica. Un llarg
recompte en el qual s’ha produït un
dels pocs relleus generacionals amb

garanties de continuïtat i amb capaci-
tat per superar el nivell aconseguit
pels seus mestres.

Potser no és aquest el moment per a
una anàlisi documentada d’aquesta
realitat. Han pogut ser molts els fac-
tors que han deixat sentir la seva in-
fluència perquè es produís l’eclosió de
l’escenografia catalana, una explosió
creativa que no s’esgota en si mateixa,
sinó que es retroalimenta contínua-

ment per poder comptar ara mateix
amb un planter excepcional d’artistes
de l’espai escènic. Esmentar la tasca
exercida des de l’Institut del Teatre és
obligat, com també ho és recordar la
influència més pròxima de Ricard Sal-
vat i Maria Aurèlia Capmany, i, per
descomptat, de Fabià Puigserver.

Referents capitals que conflueixen
en un altre encara de més central i
històric: la llarga tradició artesanal de
la creativitat catalana. Els nostres
magnífics escenògrafs formen part de
la gran família dels artistes-artesans
que van aportar la seva firma diferen-
cial al Modernisme i que van alimentar
la fèrtil escola del disseny català. L’es-
cenografia és només un altre llend’una
tradició comuna nascuda de l’enginy,
el possibilisme i una inherent com-
prensió immediata de l’espai i l’objec-
te. Valors tots ells visibles en els mun-
tatges més reconeguts de la història
recent del nostre teatre, valors funda-
cionals per entendre l’èxit i la influ-
ència estètica sobre altres escenaris
teatrals a Espanya.

Poètica de l’espai
Sense aquesta poètica immediata de

la matèria i l’espai –visible tant en el
reciclatge de Jujol com en la ductibili-
tat d’Alfons Flores–, és inexplicable
que en el llarg període de crisi i pre-
carietat dels anys setanta s’imagines-

sin escenaris amb tanta força expres-
siva. Seria fals parlar només de l’èpica
de la pobresa o d’una autarquia artís-
tica cent per cent aïllada de l’exterior.

Hi havia formació, consciència de les
limitacions i coneixement dels movi-
ments internacionals. I a més, aquesta
plusvàlua de la sensibilitat diferencial
que fuig del monumentalisme i tra-
dueix a la perfecció la idea abstracta en
un espai intel·ligible, sempre al servei

de la posada en escena. Un concepte
que ha trobat la seva millor expressió
en dos espais ingrats però alhora ex-
traordinàriament dúctils i preparats
per trencar els seus límits.

La sala històrica del Teatre Lliure
(ara Lliure de Gràcia) va ser el labora-
tori de la imaginació de Fabià Puigser-
ver. Tot i crear escenografies memora-
bles per a altres escenaris –Yerma en
complicada col·laboració amb Víctor
García i El Público dirigit per Lluís Pas-
qual–, va ser al Lliure on es va mate-
rialitzar millor aquesta capacitat d’i-
maginació artesanal, una creativitat
d’orfebreria, la filigrana d’un rellotger
calvinista. Una taula rasa sobre la qual
qualsevol idea es podia traduir en un
espai únic, com l’escaquer d’El misan-
trop, el mirall d’Al vostre gust (una idea
represa a El mestre i Margarida), el reflex
negre de La senyora de Sade, l’escala de
Lorenzaccio, Lorenzaccio, el traç cal·ligrà-
fic de La bella Helena, les xarxes de Titus
Andrònic o la topografia miniaturitzada
de Leonci i Lena. Amb menys mitjans i
història i òrfena d’una personalitat
plàstica tan determinant com Puigser-
ver, la Sala Beckett és un altre impor-
tant referent.

Una mica més dur en la seva capa-
citat de metamorfosi, aquest teatre ha
acollit un significatiu repertori de la
millor escenografia catalana. Entre les
seves reduïdes quatre parets s’han vist

tota mena d’escenaris, alguns de tan
excel·lents que han dinamitat la reali-
tat física de la sala per moure’s amb
absoluta llibertat per les dimensions
fictícies de la posada en escena.

El mostrari és ampli, però el treball
d’Antonio Belart per a Casimir i Caroline
ha quedat gravat com una de les més
perfectes irrealitats escenogràfiques.
Després s’han vist altres moltes obres
memorables, pensades i executades

per consagrats i per talents
emergents com el tàndem
format per Max Glaenzel i
Estel Cristià (La dona incom-
pleta).

Un potencial que hauria
estat impossible sense la
complicitat i sensibilitat
dels directors d’escena.
Sense la confiança de Joan
Lluís Bozzo, Mario Gas, Bel-
bel o Bieito no hauria estat
possible que prosperessin
les carreres de Montse
Amenós, Jon Berrondo, Joa-
quim Roy, Antonio Flores i
successors. Un planter
d’interessos i gustos que
enriqueixen la diversitat
escenogràfica del teatre ca-
talà. Una personalitat prò-
pia i definida que pot com-
petir amb els deserts de
Chéreau per a Koltès, l’ho-
ritzontalitat zen de Robert
Lepage, el fregolisme esce-
nogràfic del Théâtre de la
Complicité o l’homenatge
brookià de Cheek by Jowl.
Connexions que gairebé

sempre tenen una traducció pròpia a
Catalunya.

L’excepció alemanya
Potser existeix una excepció. Quan es

va presentar Murx den Europäer de Mart-
haler al Mercat de les Flors es va fer evi-
dent que hi havia una altra manera més
intensa d’entendre l’escenografia. Murx
estava filmada, com la pràctica majoria
dels muntatges de Marthaler, per Anne
Viebrock. Contemplar aquell espai con-
cret com una metàfora demostrava que
l’escenografia no tan sols acompanya,
il·lustra i completa el discurs plantejat
pel director, sinó que es pot erigir en un
element autònom que funciona com un
llenguatge paral·lel –però harmònic– del
concepte general. Les escenografies de
Viebrock sempre estan enclaustrades en
espais interiors despersonalitzats. La na-
turalesa ha estat foragitada. Mai no hi ha
finestres que s’obrin a l’exterior. Un espai
perfecte per subratllar el conflicte humà.

A 10.000 kg, de la desapareguda Gene-
ral Elèctrica de Roger Bernat, hi havia
una aproximació a aquesta idea, mal-
grat que tant Bernat com els altres cre-
adors que es mouen en la seva mateixa
esfera han optat per la topografia de
l’objecte. L’espai escènic es forma a partir
d’una seqüència d’escenes i objectes re-
lacionats. L’espai és irrellevant, el valor
escenogràfic sorgeix de l’ús i l’ocupació.
És la penúltima frontera de l’espai.


