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‘Como en las mejores familias’, un exemple de producció teatral amb actors televisius de fàcil comercialització

QUADERN DE TEATRE

Teatre, televisió i lleis de mercat
J u a n C a r l o s O l i v a r e s

‘IMPORT’
L’efecte mercat ha imposat a una nova classe de

productes teatrals transgènics el concepte tancat de
format sobre l’obert de gènere. Teatre de laboratori per
multiplicar la fórmula infal·lible de l’èxit. La saga de
clons ciberespacials –hombres.com, mujeres.com, gays.com,
eltercersexo.com– és un exemple de la ràpida
desnaturalització del teatre comercial. Espectacle-
franquícia disponible en l’atractiu model monòleg, tot i
que també existeix una àmplia gamma de produccions
deluxe: musicals liofilitzats, a punt per al consum.

Als anys 30, les apagades estrelles dels serials muts de
l’oest com ara Tom Mix o Hoot Gibson explotaven els
racons de la seva popularitat amb circs temàtics que
intentaven reproduir sota una carpa l’emoció genuïna
de les seves pel·lícules. En els racionats anys 50
espanyols, Lo que nunca muere, un lacrimogen serial de
Sautier Casaseca, arrasava a la ràdio i el teatre. Sempre
va haver-hi empresaris interessats a rendibilitzar
succedanis.

Va arribar la televisió i, després de molts intents i
fracassos, van trobar la fórmula. Primer pas:
manufacturar un format alhora que divertit i
entretingut, econòmic. Es reuneix a bon preu una sèrie
de negres perquè escriguin els guions –soliloquis
costumistes, sobretot conflictes mascle-femella, l’eterna
rivalitat Venus-Mart–, es lloga un teatre, es contracten
actors populars i humoristes de nova fornada perquè
s’aprenguin de memòria els textos, es busca un bon
regidor i s’invita el públic a riure en semidirecte.

Segon pas: el format mostra la seva viabilitat i
rendibilitat immediata i s’explota amb bolos a les
principals places del mercat. Així ha muntat la
productora Globomedia tres espectacles i n’anuncia el
quart. I deu tenir el seu rèdit la fàbrica, ja que El Terrat
acaba d’ingressar en el club de la comèdia mediàtica
amb Comando a distància.

‘EXPORT’
Algú ha vist l’acné rebel dels fans col·lapsant la

porta d’un teatre? I les seves hormones,
revolucionades per la proximitat física del seu ídol?
No! Doncs, malgrat aquesta empírica evidència,
durant un cert temps es va propagar per les empreses
de teatre la llegenda urbana que els actors il·luminats
per PALcolor exercien una atracció irresistible sobre
un públic difús, amagat als seus caus, amb la mirada
fixa sobre un somni de ratlles de colors.

Inundant els escenaris amb la mel de la
popularitat televisiva, esperaven trencar el sostre
claustrofòbic de l’aforament i la taquilla. Es van
multiplicar els repartiments amb noms, vides i
carreres de ficció. Per a alguns d’aquests actors
prestats a la novel·la catòdica, tornar al teatre era un
simple retorn. Però per a altres –més joves i
inexperts–, va ser la trobada amb la dimensió
desconeguda de la interpretació i amb el seu primer
fracàs. La llegenda va morir, com totes les llegendes,
per la lògica i el costum de la realitat. Aquest nou
públic aviat va buscar el seu cau per adorar els nous
ídols en el còmode sopor de les seves molles. Un tipus
d’espectador voluble que sempre trobava el seu
argument per a la decepció. Era fàcilment
reconeixible per la seva afició a jugar al Cluedo en
plena representació, descobrint un a un i a mitja veu
els seus personatges favorits darrere la disfressa d’un
actor en una funció de teatre.

Satisfeta la seva curiositat, la fira dels ídols va
perdre el seu encant i els poders excitants de la
substància televisiva s’evaporaven en la distància
entre l’escenari i el pati de butaques. El gran públic
es transformava de nou en una complexa entelèquia
per a sociòlegs de la cultura de masses.

‘JOINT VENTURE’
La relació més fructífera entre teatre i televisió ha

estat el text reproduït en directe en un plató. La
nostàlgia ha multiplicat la infinita gamma de
brillants grisos de la primera època dels Estudio 1. Un
experiment de la televisió pública que va posar a

disposició dels teleespectadors
una nòmina excepcional d’au-
tors, títols, directors i intèr-
prets. Un esforç seriós d’apro-
par la cultura teatral a un pú-
blic majoritari i a un fenomen
irrepetible que va crear el seu
propi star system amb artistes
com ara José Bódalo, la família
Gutiérrez Caba, Carlos Larra-
ñaga o José María Rodero.

El seu millor moment va du-
rar fins als primers anys 80.
Però el color –l’altre cop miti-
ficat PALcolor– no va ajudar a
multiplicar el seu èxit. La tec-
nologia i la progressiva idea de
la televisió com un mitjà de
consum ràpid –una hambur-
guesa amb antena– va desterrar el teatre del saló.
Des de llavors, cada nou intent de recuperar aquesta
porció de cultura ha acabat en una significativa de-
cepció.

El públic havia canviat –havia nascut la generació
del cyber del comandament a distància–, i la forma de
portar el teatre a la televisió. L’encant de l’imprevi-
sible directe havia estat domesticat per un llenguatge
televisiu molt més sofisticat i controlat per la taula
d’edició i els índexs d’audiència. L’espectador també
havia après a utilitzar la seva recent conquerida lli-
bertat d’elecció (d’una cadena pública estatal, a un
ampli assortiment d’autonòmiques i privades) amb
una frenètica i compulsiva recerca del més fàcil encara.
Els nous Estudio 1 i dobles de les cadenes autonòmi-
ques es van esforçar a adaptar-se als nous temps.
Obres més lleugeres, actors més populars, trames
més senzilles, fàcils de recuperar després de l’enèsim
tall publicitari. No va funcionar. S’havia perdut l’o-
portunitat de crear una escola seriosa de teatre a la
televisió. Dels heroics temps dels pioners al no-res.
Aquí cap cadena vol ser la BBC, mestra a divulgar
amb èxit l’última comèdia de Shakespeare, la millor
frase de Wilde o Shaw.

LÍSING
Contacte, comunicació física, l’eròtica de l’ aquí i

ara. Els actors anteriorment tancats a la capsa de vidre
de la petita o gran pantalla s’expressen com autistes

recuperats de la seva
bombolla quan se
submergeixen en alliberadors
projectes de teatre alternatiu
o de qualitat. L’escenari vist
com un reducte
d’autenticitat, com un centre
de teràpia de guariment
artístic.

Per a uns és nostàlgia, per a
d’altres, un desig d’expiació
–el mea culpa de l’èxit
massiu–, i per als tercers, un
intent d’afegir una
experiència de prestigi
minoritari a la seva biografia,
un humà jo també vaig sentir un
calfred de l’obscuritat i el silenci,
la comunió absoluta amb el

públic.
La vanitat és un estímul de primera per espoliar

la curiositat de les estrelles cap a llocs recòndits de
l’art dramàtic. Fins i tot existeixen pel món teatres
especialitzats a oferir aquest refugi de qualitat, com
l’Almeida o el Donmar Warehouse de Londres. En
aquest teatre va perdre Nicole Kidman la seva
virginitat escènica amb The Blue Room.

En d’altres ocasions, aquest retorn a la intimitat
de la sala més o menys alternativa o l’autor més o
menys compromès és producte d’una necessitat
personal de mantenir viu el cordó umbilical amb el
teatre. Un cas modèlic és, a Catalunya, Emma
Vilarasau i més enllà el de Blanca Portillo o Julieta
Serrano.

La implicació de Portillo –actriu que ha superat
tots els avatars i canvis de la sèrie Siete vidas– no
només es manifesta en projectes compartits amb
companys de sèrie i de fàcil comercialització al
circuit del teatre de qualitat (Como en las mejores
familias), sinó també en iniciatives més personals,
com la direcció del muntatge Desorientados a la
Cuarta Pared de Madrid.

Un exemple que contradiu l’estesa sensació que el
teatre s’ha transformat en un mercat, amb un
espectacular assortiment de parades centrals de
fruites i verdures –peces seductorament apilades
per amagar la seva rebotiga podrida–, envoltat per
paradetes de conreus artesanals i orgànics als quals
s’apropen els quatre clients de sempre.

▼
Durant un temps es va
propagar per les
empreses de teatre la
llegenda urbana que els
actors televisius exercien
una atracció irresistible

Aquí cap cadena vol ser la
BBC, mestre a divulgar amb
èxit l’última comèdia de
Shakespeare, la millor frase
de Wilde o Shaw


