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‘Hamlet’, segons el muntatge de Calixt Bieito, un autor que sovint trenca esquemes de cara als espectadors

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

Quatre apunts per entendre la modernitat

A
lgun cop s’ha sentit turista
en un teatre? ¿Ha buscat
respostes a l’angoixa que li
provoca un muntatge
contemporani? ¿Creu que
ha perdut l’oportunitat

d’incorporar-se a la modernitat? No pa-
teixi, el seu problema és només una
qüestió d’hàbits. Si l’angoixen els con-
sells vius de Rodrigo García, repeteixi
amb la lluita lliure de Roger Bernat, in-
sisteixi amb la gastronomia de Marta
Galán i rebli amb qualsevol estranger
que prometi trencar els seus esquemes
d’espectador dòcil i aburgesat.

Al final de la teràpia haurà descobert
que també el més cool de la dramatúrgia
es regeix per uns codis fixos, que els llocs
comuns existeixen i que el caos també
pot ser un tòpic. Un cop apaivagat l’e-
fecte sorpresa, només cal obrir-se al ta-
lent i crivellar l’original de la trista cò-
pia; comprendre que els elements que
provocaven el recel només són mitjans
per explicar una història amb tot el que
és a l’abast d’una societat audiovisual,
acostumada a la fragmentació de la in-
formació, a la juxtaposició d’accions i
missatges.

MICRÒFON
La veu amplificada pot usar-se de

manera subreptícia (com passa, a vega-
des, en el teatre convencional) o mos-
trar-se obertament com una forma d’in-
corporar un nou pla sonor a l’acció
dramàtica. Un teatre que investiga l’e-
fecte de l’estímul en totes les seves pos-
sibilitats. El micròfon referma la realitat
artificial del teatre però també reforça el
valor del missatge. La veu que surt d’una
caixa electrificada té un valor determi-
nat en el nostre conscient. Es rep i es
descodifica d’una altra manera.

VÍDEO
L’ull ha après a mantenir una relació

de complicitat amb les dues dimensions
de la imatge en moviment. El vídeo ge-
nera un nexe d’intimitat amb l’especta-
dor. Una comunicació personalitzada
que irromp en la comunió col·lectiva de
la representació teatral. La pel·lícula
participa en l’acció com una realitat ex-
terna que entra en el present de l’escena
per modificar la nostra actitud com a
públic. Aquest element pot aparèixer en
forma de gravació, com a record o destí,
o generar-se en directe i subratllar la
versemblança documental o física de la
història.

COS NU
El cos nu és ja un clàssic en un esce-

nari. La novetat és el seu significat tran-
sitori actual, la buscada negació de
l’impacte de les reaccions que podria
generar. Durant un temps la nuesa es
concebia com a finalitat dins de l’es-
tructura dramàtica. Ara només apareix
com a mitjà per afeblir o reforçar el pa-
per del cos de l’actor dins el muntatge.
El nu és un element que es consumeix
en el significat que li dóna l’intèrpret.

Funciona gairebé com a teràpia, un
mecanisme d’autoconeixement que re-
quereix de l’espectador per completar el
seu significat. Mostrar la pell per fer-se
invisible.

COREOGRAFIA
Tot muntatge que aspiri a un cert

grau de modernitat ha d’incorporar al

seu equip artístic un coreògraf o director
de moviment. La naturalitat estudiada
és un valor desprestigiat. El gest és im-
provisació o artifici. Fins i tot les posades
en escena més convencionals s’entre-
guen a aquesta nova moda sense argu-
mentar-ne l’ús. La coreografia només té
sentit dins d’un muntatge teatral quan
és necessària una determinada abstrac-
ció, quan es treballa en el pla del sub-
conscient, quan es recrea plàsticament
una dimensió no real. També serveix per
reforçar la percepció de disciplina
transversal que domina sobre el teatre
menys ortodox, concebut com a conte-
nidor d’arts agermanades: música, text,
dansa, cinema.

VIOLÈNCIA
Cops, atacs d’ira, crits, sang, caigudes.

El cos de l’actor contemporani ha d’estar
preparat per patir físicament. L’hema-
toma l’acompanyarà en la seva rutina.
La violència és un element essencial per
al teatre del present. Ha passat el temps
de la subtilesa. La consciència individual
i col·lectiva obliga a enfrontar-nos ober-
tament amb un dels trets més notoris de
la nostra societat. L’harmonia és un
concepte desfasat. Ara importa mostrar
amb la màxima efectivitat possible les
contradiccions de l’ésser humà, la seva
ràbia, el seu desconsol, la seva feblesa,
les seves frustracions. La imatge més di-
recta més l’agressió i el dolor. Una tea-
tralitat brutal que infla les venes i fa
tornar vermella l’epidermis, maltracta-
da per contusions i friccions. Això és una
vall de llàgrimes i el teatre és la seva
màxima representació.

OBJECTES
La dramatúrgia del contemporani

s’ha convertit en un índex obert davant
el públic. Qualsevol espectador entrenat
en aquesta tipologia dramàtica sap que
l’obra acabarà quan s’hagin usat tots els
objectes disposats estratègicament en

l’escenari. La doctrina brookniana s’a-
plica dogmàticament en l’eradicació del
decorat però s’ha pervertit en l’ús i abús
de l’ attrezzo, d’elements de suport ne-
cessaris per construir l’acció.

L’actor ja no està sol. No hi ha esce-
nografia, però un magatzem de coses
envolta l’intèrpret per ajudar-lo a crear
petits espais dramàtics. És la visualitza-
ció d’un guió fragmentat, que només
adquireix el seu sentit final en aquest
paisatge d’objectes que esperen inani-
mats que un gest els justifiqui.

MENJAR
Una de les curiositats del teatre mo-

dern és la seva fixació per despertar la
pituïtària de l’espectador amb efluvis
gastronòmics. En la selva de les coses de
l’escenari és habitual trobar-se un fogo-
net elèctric. Fregir ha esdevingut una de
les accions més teatrals del nostre
temps. L’aliment s’ha dramatitzat, nor-
malitzat la transgressió conceptual que
la modernitat dels anys setanta donava
al menjar dins l’art. Tot i així, i malgrat
la insistència de determinats directors
d’escena, no aconsegueix depassar el
llindar de l’anècdota. El menjar –la seva
preparació i menjada– està massa lligat
als nostres rituals de supervivència com
per compartir el seu protagonisme en
un espectacle.

BROSSA
La conjunció de violència i objecte

acostuma a anar acompanyat d’un al-
tre dels fenòmens habituals en aquesta
mena de muntatges: la pol·lució de
l’espai. Algú ha de pensar que la in-
tensitat dramàtica de l’espectacle es
mesura segons el grau de contamina-
ció material generat durant la funció.
L’important és deixar un paisatge de-
gradat, amb les empremtes de la vio-
lència ben visibles. Els objectes no han
de sobreviure, han de ser consumits i
destruïts en l’acció teatral com si fos

un ritual de purificació. Una cerimò-
nia que mostri clarament l’impacte
que la presència de l’home té sobre el
seu entorn. La desolació com a missat-
ge últim.

PÚBLIC
L’espectador s’ha transformat en

una ombra, en un ens amb una pre-
sència ambigua. El silenci presencial
del públic clàssic no és el model, tam-
poc la reivindicació d’una relació i una
participació física directa, també ca-
racterística d’uns altres temps. Ara
l’espectador és un supòsit real, un re-
ceptor privilegiat. Gairebé es treballa
exclusivament en el pla de la semiòti-
ca. No existeix, ni es busca, una relació
definida. La quarta paret pot aparèixer
i desaparèixer –fer-se més opaca o
transparent– al llarg de la funció. No
hi ha un model fix de comunicació.
L’estímul fluctua entre el narcisisme i
l’apel·lació a la comuna.

POESIA
Un mosaic d’elements que conduei-

xen, potser, cap a la primera idea del
teatre d’última generació: la voluntat
de crear un espai poètic. L’abstracció
ha conquistat moltes parcel·les de l’art,
però tenia serioses dificultats per con-
solidar-se dins el teatre. Els fenòmens
més radicals s’han instal·lat com a per-
formance o happenings, sense captivar el
públic natural del teatre.

Però en aquest exili interior en el
museu s’estableix un compromís ar-
tístic que sí que troba el seu retorn a
l’escenari. És en el museu on es fixa
una idea de llibertat i de contamina-
ció, d’estímul visual i conceptual del
teatre, fins i tot del passatger que és
qualsevol acció de l’ésser humà. En el
museu el teatre reinterpreta la seva
idea de transcendència, la unicitat de
l’efímer i es presenta viu davant el
públic.


