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L’aigua va ser l’element clau de la cerimònia inaugural del Mundial de natació que se celebra a Barcelona

QUADERN DE TEATRE
F r a n c e s c M a s s i p

Dels romans a Comediants

El primer cop que es va
incorporar aigua en un
edifici teatral tancat va
ser al Teatro Farnese de
Parma el 1628, amb
motiu de les noces del
duc parmesà amb la
princesa dels Mèdici

D
es d’antic l’aigua ha tin-
gut un paper cabdal en
la ficció dramàtica i en
la festa espectacular. En
són una coneguda refe-
rència clàssica les nau-

màquies romanes que reproduïen, a
escala i en naus d’artifici, els combats
marítims que tant van col·laborar a ei-
xamplar l’Imperi. Solien desenvolu-
par-se en amfiteatres, l’arena dels
quals es tapava per ser completament
inundada d’aigua.

A l’Edat Mitjana aquestes batalles de
ficció es duien a terme principalment
durant les festes de coronació dels reis
o en les seves entrades principesques a
les ciutats, com era habitual a l’antiga
corona catalanoaragonesa. En la coro-
nació a Saragossa o en l’entrada a
Tortosa s’usava directament l’Ebre
com a escenari; a Barcelona, el mar,
però a València, amb un riu escàs, els
vaixells d’artifici anaven sobre carre-
tes, com explica el cronista Muntaner.
L’exitós Joc de les galeres celebrava l’ex-
pansió marítima que tants beneficis
territorials i comercials aportaven a la
confederació. Sovint l’escaramussa
confrontava embarcacions cristianes i
sarraïnes, com la que va fer preparar
Pere el Cerimoniós al portal Nou de
Barcelona per rebre la nora Matha
d’Armanyac (1373), tot i que el cronista
Pere Vidal, que ho relata, s’apressa a
aclarir que tots eren cristians, només
que uns disfressats d’àrabs!

Ara bé, la primera incorporació de
l’aigua en un edifici teatral tancat va
ser al Teatro Farnese de Parma el 1628,
quan es va inaugurar amb motiu de les
noces del duc parmesà amb la princesa
dels Mèdici. L’espectacle, Mercurio e
Marte, de Claudio Monteverdi, en un
moment donat va requerir la inunda-
ció de l’espaiosa platea per tal de dur a
terme una autèntica naumàquia.
Abans ho havien fet els Mèdici al Palau
Pitti de Florència, però al pati (1589).
La novetat de Parma va esglaiar els es-
pectadors que, des d’una allargassada
graderia, contemplaven l’espectacle.
Cal tenir en compte que el vast teatre
era situat al primer pis del Palau de
Govern dels Farnese, com encara avui
es pot veure, i que l’enorme cavea no
només havia d’aguantar el pes de cen-
tenars d’espectadors convidats, sinó
també el de l’aigua, que va arribar a
mig metre del sòl. En l’acció aquàtica
van comparèixer diversos monstres
marins solcant les aigües, així com
illes flotants artificials que s’obrien per
fer aparèixer els cavallers combatents.

El més habitual, però, en el teatre
barroc a l’hora de representar l’aigua
va ser utilitzar les conegudes columnes
de mar, cilindres de fusta pintats d’o-
nades que, disposats al terra de l’esce-
nari, eren girats amb manetes de ma-
nera que produïen l’efecte òptic d’un
rompent escumós que avança cap a la
platja.

Avui en dia no són pocs els muntat-
ges que tenen l’aigua en la seva posada
en escena. Recordo el magnífic Aiguar-
dent de Marta Carrasco en què la ba-
llarina es bevia ampolles i ampolles
d’aigua i xipollejava sobre la taula
translúcida on recollia el líquid llumi-
nós. O la trilogia de l’aigua de Senza

Tempo, en què el tràfec de poals es
convertia en viatge, seguint les petges
de Pina Bausch. No parlarem, però, de
les cinquanta mil tones d’aigua amb
què Flotats va remullar La gavina de
Txékhov al TNC, d’imponent efecte,
però d’escassa justificació estètica. Ja
vam comentar en el seu moment l’ex-
quisit tractament aquàtic de Carles
Alfaro en la posada en escena de La
caiguda de Camus, també al TNC.

Avui, en plena canícula estival, par-
larem de l’ús del líquid element en el
singular espectacle que Comediants
han dut a terme per a la inauguració
del Mundial de natació de Barcelona,
malgrat que els noticiaris de TVE in-
ternacional, els únics que es veuen a
Mèxic, des d’on escric, en van donar
uns escassos trenta segons, en un nou
episodi d’excloent discriminació que
exerceix aquesta gasòfia de televisió
pública que només clama a l’objecció
fiscal. Deixem de banda les aigualides
intervencions institucionals, inevita-
bles engrisidores de l’art, i els esgarri-
acries policials, sempre tan sòrdids.
Afortunadament no se li va encomanar
l’acte, al senyor Hedores de Parga,
perquè, coneixent els seus gustos, ens
hauria plantificat una fuente con chorrito
com la satiritzada per Berlanga a Bien-
venido Mister Marshall, però que tant
agradava al franquisme i complau als
seus hereus.

Aprofitant la base aquàtica de l’es-
deveniment esportiu, Comediants,
amb els seus habituals recursos es-
pectaculars i l’eficàcia escènica que
els caracteritza, han plantejat una
impactant dramatització protagonit-
zada per l’aigua. D’una banda, s’ha
erigit la piscina olímpica en escenari,
que degudament il·luminada conver-
teix tot l’espai en un àmbit oceànic. La
primera part de l’espectacle presen-

tava l’aigua com a element primordial
de la vida, font d’energia i de bellesa,
objecte de culte i percutor de somnis,
a través de quatre danses-poemes vi-
suals amb música d’Albert Guinovart.
Als quatre costats de la piscina emer-
gien els instruments: tenora, arpa,
trombó de vares de cristall i tambors
d’aigua, mentre els ballarins, amb
vestit d’inspiració mironiana, evolu-
cionen i acompanyen l’aparició de la
Bombolla, personatge inscrit en una
esfera transparent, com la del Jardí de
les Delícies del Bosco, que davalla del

sostre i s’escola sobre la superfície
aquàtica. Durant la segona part s’a-
complia l’acte simbòlic de la unifica-
ció de les aigües, i, seguint el mes-
tratge de Gaudí –“la mar és el gran
camí que uneix els pobles”–, repre-
sentants dels països participants abo-
caven simultàniament 178 gerres
d’aigua a la piscina comuna. La terce-
ra part era presidida per la Mol·lècula
d’Aigua, una altra esfera composta
per diverses boles a guisa d’àtoms que
funcionaven com a instruments acús-
tics percutits pel performer que la re-

gia. De sobte esclatava la tempesta
amb una pluja d’acròbates que s’abo-
caven al buit i iniciaven una dansa
aèria fins a tocar la pell de l’aigua que
recorrien a gatameus i trepanaven en
petites immersions. En aquest punt
irrompia la bellesa, la deessa marina,
una Venus que, en lloc de brotar de les
onades, s’amollava del sostre amb una
cinta i evolucionava en l’aire, mentre
les llegendàries dones d’aigua –nim-
fes, nereides, nàiades, hurís, gorges,
sirenes– feien avançar unes lletres
flotants que componien el BCN 03 que
de sobte s’il·luminava amb sortidors
de foc. Esclatava una festa de llums
pirotècniques que culminava amb
una intensa pluja d’or. Llavors el pú-
blic s’incorporava a l’espectacle –a-
bans només hi havia intervingut amb
xiulets i aplaudiments de saludable
opinió crítica– i s’afegia a l’apoteosi
final ventant vanos argentats que
creaven un efecte de mirall bellugadís
per evocar un crepitar de reflexos so-
bre la pell del mar.

Comediants han aconseguit,
doncs, una vegada més, agilitzar es-
pectacularment uns esdeveniments
esportius amb els ingredients de
qualitat plàstica que els han fet
mundialment cèlebres, aquest cop
inscrivint la seva mediterraneïtat
paradigmàtica en una exaltació sim-
bòlica de l’aigua, prenyada pel foc i
per l’aire, però també arrelada a la
terra mitjançant enginys de propul-
sió aquàtica (clepsidres, nòries) que
recordaven la saviesa mecànica àrab
aplicada al treball agrícola. Imatges
dinàmiques, carregades de poesia i
humor, que revaliden la capacitat de
Comediants i de Barcelona de recrear
els somnis més elevats i evanescents
i de conduir el vaixell de l’art sense
fer aigües.


