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Comediants és una de les formacions pioneres en les arts escèniques de carrer

QUADERN DE TEATRE

Les arts del carrer
F r a n c e s c M a s s i p

D
issabte passat, al Centre de Creació de
Comediants, finalitzava el curs pilot El
mite, el ritual, la festa... emoció, avantsala
dels primers estudis superiors dedicats
exclusivament a les Arts del Carrer que
començaran a funcionar l’any vinent a

l’acabada de crear Cité des Arts de la Rue de Marsella
(Provença). Que els prolegòmens d’aquest cicle nou
de trinca a Europa s’hagin celebrat a La Vinya de
Canet no fa més que confirmar el rol pioner que ha
jugat el grup del Maresme en el conreu i
desenvolupament d’aquesta teatralitat urbana tan
característica dels territoris mediterranis, que en
l’àmbit dels Països Catalans s’ha conservat per
tradició popular (recordem la Patum de Berga, les
santantonades, les festes de moros i cristians, de
Corpus i de Sant Joan), i que, impulsats per aquest
bagatge, Comediants han exportat arreu. França ha
estat sens dubte el país on el fenomen de l’art urbà
ha tingut un ressò i una crescuda més significatius,
amb mostres tan excepcionals com Royal de Luxe o
el Festival d’Orlhac, creat per Michel Crespin,
escenògraf urbà que ha estat el director fundador del
estudis que comentem.

Doncs bé, durant tres setmanes, divuit alumnes de
procedències diverses (França, Cuba, Mèxic, Xile,
Noruega, Catalunya o Portugal) han compartit
vivències i experiències en un treball de creació
col·lectiva elaborat segons els paràmetres
característics de Comediants, han assaborit el variat
ventall de tècniques i materials amb què el conjunt
opera i han seguit un cicle teòric impartit per
destacats especialistes en la matèria a l’entorn dels
orígens del teatre urbà, les festes populars i
tradicionals, l’espai de la representació festiva o els
artefactes que projecten l’espectacle enllà dels
carrers.

UN ESCENARI DE 360˚
La iniciativa, realitzada amb la col·laboració de

l’Institut del Teatre, assegura un paper referencial
dels centres d’ensenyament i creació teatrals catalans
en els estudis de nova implantació que amb una
durada de tres anys constituiran una mena de
facultat de les arts escèniques de l’espai públic: la
Formació Avançada i Itinerant de les Arts del Carrer
(FAI AR). Una formació poliubi-
cada, donada l’essencial mobi-
litat i varietat d’aquestes arts,
amb epicentre a Marsella i el
seu ric entorn artístic regio-
nal, però que itinerarà per al-
tres centres francesos i euro-
peus (com el cas de Canet-Bar-
celona) i promourà la diversi-
ficació de l’experiència urba-
na. Tot plegat en un marc
pedagògic flexible i innovador
amb vocació de respondre a
l’horitzó d’expectatives de les
noves generacions d’artistes
abocats a la creació en espais
públics i amb voluntat d’ofe-
rir-los els recursos idonis per a
la seva professionalització i
transmissió de coneixements.

El carrer és un escenari de
360  i això vol dir que lluny de
la delimitació que comporta
l’edifici teatral a l’ús, l’actua-
ció urbana exigeix uns meca-
nismes d’expressió peculiars i
una clara consciència per part
de l’intèrpret del context antropològic, sociològic i
constructiu en què s’ha de moure. El coneixement de
l’entorn és determinant per a l’èxit de qualsevol
iniciativa en el mitjà urbà. La plaça esdevé espai
antropològic en què la mirada de l’espectador abasta
tant l’espectacle com la resta del públic. Una plaça
pot ser, doncs, un poderosíssim altaveu de teatralitat,
i un seguici al llarg dels carrers pot esdevenir un
molt efectiu aspersor de continguts escènics; però cal

conèixer bé els seus ressorts i cal saber utilitzar els
sistemes d’amplificació per obtenir l’adequat efecte
sobre els espectadors. Pensem que l’objecte del teatre
de carrer és l’alteració de l’espai viscut mitjançant la
singularitat de l’espai de representació. És l’actor que
ocupa l’àmbit de la quotidianitat i en capta tota
l’atenció; és també la ciutat en festa, transformada
per la multitud i decorada amb arquitectures i
figuracions efímeres. El teatre de carrer és
essencialment un espai de relació on la gent mostra
els seus comportaments i exhibeix els seus vincles;
un espai social que es dilata en el temps de la festa
quan s’alteren les formes habituals de la ciutat. Lluny
de les sales convencionals, el teatre de carrer ha

esdevingut un gènere
espectacular altament
renovador i d’una gran
capacitat de convocatòria, que
ha sabut reconduir la
teatralitat al cor de la població,
al lloc on els habitants es
converteixen en públic sense
voler-ho i on l’efecte sorpresa
juga a favor de la comunicació
espectacular.

LA MORT EN FESTA
Les primícies d’aquesta

pedagogia activa que és a la
base dels plantejaments de la
FAI AR s’han ofert, doncs,
durant quinze dies a La Vinya,
on els aprenents han obert les
portes de les seves presons
interiors, s’han alliberat de la
noció de privacitat
implantada en la societat
contemporània arran de la
difusió d’aquestes màquines

gandules (televisió i vídeo) fetes per al consum
solitari, i s’han assajat en les pràctiques de creació
en l’espai públic i de poetització de la realitat.

Aquest cap de setmana han culminat l’stage amb
la presentació de l’espectacle resultant, un
muntatge –és clar– a l’aire lliure que aprofitava
les múltiples possibilitats naturals i urbanístiques
de La Vinya i que arrossegava el públic en un
itinerari carregat de sorpreses. Els estudiants

havien escollit per treballar durant la seva estada
el tema de la mort, donada la festivitat més
característica de la tardor i les variadíssimes
formes rituals amb què, en els seus països d’origen,
se celebra la diada dels morts. L’espectacle
començava a les portes del recinte, quan uns
porters sinistres vestits de rigorós dol et
xiuxiuejaven a cau d’orella la consigna: “Encara ets
viu!”. A continuació, a l’entrada de la Carpa,
fantasmagòrics fotògrafs et feien una instantània
amb els ulls clucs a fi de veure’t ben difunt. Dintre
de la Carpa, mentre una acròbata s’envolava com
una ànima blanca, altres personatges et
convidaven a beure com en les alegres festes dels

morts mexicanes. Després et conduïen en processó
al “País de la Mort que mata”, un recorregut
flanquejat de llums d’oli i ninots de paper retallat
a manera de llufes d’innocents, entre el batec d’uns
timbals fets amb bidons, passant pel llindar de foc
fins a l’altar de les ofrenes. Un cop fet l’ofertori, et
mostraven tres espècies de Mort. Primer et topaves
amb la mort justa, vestida de vermell, que s’enduu
a tothom amb la dalla igualitària, sense atendre a
les discriminacions de sexe, llengua o posició
social a què ens sotmeten els poders constitucionals
de la fira europea: en imatges elevades, es posaven
en evidència papes, reis o jutges, els més arbitraris
i obsolets dels éssers humans. Després et creuaves
amb la mort clínica, ploranera i endolada d’un
negre bellugadís entre els laments d’una guitarra i
les corredisses d’urgències, que no podia evitar,
però, la imperícia dels metges remenant budells al
quiròfan dels accidentats. Finalment estirava el fil
la mort d’amor, seductora instrumentista que
refilava el saxo mentre uns expressius mims dalt
d’un terrat representaven la seva passió
interrompuda per un capgròs malcarat que els
abocava a l’abisme. A cadascuna de les morts els
espectadors hi arribaven en grups diferents, en un
itinerari màgic d’inquietants espetecs entre les
oliveres, i a la fi tornaven a confluir a l’altar de
l’oblació on s’encenia l’estendard ensangonat de la
Parca i s’emprenia una desbocada dansa macabra.
En acabar, un actor cubà en nom de tots, després
de manifestar que es delien (“fantasmábamos”) de
treballar amb Comediants, va homenatjar Joan
Font, a qui va qualificar del Dario Fo català. Una
experiència singular que la FAI AR té previst de
repetir a Catalunya amb futures promocions.

▼
Comediants acull el
primer curs
internacional
d’ensenyament superior
dedicat a les Arts del
Carrer, que es
completarà a Marsella
amb una diplomatura
de Formació Avançada
i Itinerant

El carrer és un poderós
altaveu de teatralitat
que requereix mecanismes
d’expressió propers
a la festa


