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El dramaturg Joan Casas va néixer a l’Hospitalet de Llobregat el 1950

Espai de trànsit
T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

Els diàlegs,
lacònics
i tibants,
insinuen
desacords,
derives,
pèrdues”

Joan Casas, L’últim dia de la
creació. Seguit de Ready made.

Arola. Tarragona, 2001.

L
a presència de l’actor
a l’escenari constru-
eix l’espai: encarna
un personatge i, amb
el cos i les paraules en

viu, descriu un paisatge. L’es-
criptura de Joan Casas (l’Hos-
pitalet de Llobregat, 1950)
sembla moguda per l’impuls
d’una imatge estimulant: la
d’uns cossos humans en un
espai simbòlic. En essència, el
cos i la veu de l’actor dibuixen
l’espai de l’acció, el centre del
conflicte i els seus interlocu-
tors imaginaris. Com a matè-
ria primordial de l’espectacle,
l’actor basteix la dramatúrgia
amb tots els elements a l’a-
bast. Vet aquí una de les
grandeses i servituds del tea-
tre: l’actor és present dalt de
l’escenari en aquell moment i,
amb text o sense, edifica un
espai de ficció condemnat a l’e-
fímer. Casas, un dels pensa-
dors més aguts del teatre ca-
talà, deu haver partit d’aques-
ta instigació primigènia per
escriure obres com ara Nus
(1990), Al restaurant (1992),
Nocturn corporal (1994) i L’últi-
ma dia de la creació (1995).

A L’últim dia de la creació,
l’acció arrenca amb dues fra-
ses senzilles: “Què fas?”, pre-
gunta Adam; “No res”, respon
Eva. Aquesta entrada ressona
com dos esclats pirotècnics
enmig de l’espai buit de l’es-
cenari. Adam i Eva carreguen
sobre les seves espatlles el
pecat original de la parella
humana més vella de la mi-
tologia occidental. Diuen
que, en la gènesi del món, es
creà l’espai i el temps. Des-
prés, es modelà l’home i la
dona com a primers éssers
vius. A l’Edèn, la dona menjà
el fruit de l’arbre del conei-

xement del bé i del mal i,
d’aquesta gosadia digna de
Prometeu, en pervingué la ira
divina: el pecat original. La
dolça Eva s’atreví a desafiar el
manament del déu suprem
que, de tant amor que li tenia,
la condemnà a ser la més
maleïda de les criatures.

Descendents de la parella
bíblica, Adam i Eva, de L’últim
dia de la creació són el duet
prototípic de les relacions
afectives de les societats coe-
tànies. Com a tals, però tam-
bé com a símbols de les in-
terrelacions humanes, s’en-
fronten a una dialèctica de po-
der que no admet treva i que
s’anomena amb l’eufemisme
de convivència. Els humans

s’apropien d’un espai que és
usurpat generació darrere
generació: des dels temps an-
cestrals, limiten en comú un
espai de relació i de combat.

Per a Eva, és una zona de pas,
oberta, que pot ser convertida
i, si molt convé, substituïda
per descobrir nous espais
possibles. Adam, contrària-
ment, s’enderia a tancar l’es-
pai: a fer-ne una caixa forta
per a les seves propietats, un
mausoleu per a la seva medi-
ocritat.

No n’hi ha prou que Adam
i Eva omplin un habitacle
dels conforts estàndards de
les societats occidentals.
També han de convertir-lo en
un espai de trobada, inter-
canvi i consens en permanent
renovació. Eva, instintiva i
excèntrica, du la vida a sobre
i en guarda només els secrets.
En canvi, Adam, covard i

possessiu, vetlla per l’ordre i
vol encadenar allò que té. El
xoc és inevitable. Els diàlegs,
lacònics i tibants, cosits de
silencis suggeridors i orfes
d’acotacions, insinuen desa-
cords, derives, pèrdues: una
lenta degradació pel pendent
de la incomunicació. L’espai
comú que comparteixen al-
ludeix a l’interior domèstic,
estàndard, d’una classe mit-
jana precaritzada, si bé té una
dimensió metafòrica que el
sobrepassa amb escreix. És
l’espai del conflicte i de la
lluita en un món salvatge i
deshumanitzat. Un espai que
empresona o allibera. El dar-
rer dia de la creació deu ser el
pas cap al buit. L’única possi-
bilitat de conèixer.

Ready made (1991) és un
monòleg breu que interpel·la
directament el públic i evi-
dencia la direccionalitat pro-
blemàtica del fet teatral. Ho-
menatge a Marcel Duchamp,
la peça opera una descontex-
tualització del contracte con-
vencional entre l’actor i l’es-
pectador. L’actriu es queixa
de les exigències de l’especta-
dor i li engega un enfilall de
retrets: des de proxeneta tea-
tral a còmplice passiu d’una
seducció impossible. Li expli-
ca una història intranscen-
dent i acaba per ensenyar-li
totes les cartes: el teatre és un
pacte a dues bandes i el món
de debò, el de la vida i la
mort, és a fora de l’espai es-
cènic. Com a l’obra anterior,
Ready made s’apuntala en la
matèria primera de la creació
teatral: l’actor i la paraula. I
hi juga, tot buscant la com-
plicitat de l’espectador. Per
què, tanmateix, les idees més
subversives queden sovint es-
morteïdes pel jou de l’artifici
teatral? En totes dues peces,
en qualsevol cas, la reflexió
sobre el procés de creació es-
cènica neix d’una passió im-
mensa i d’un coneixement
profund d’aquest espai de
trànsit que és el teatre.

L’espai valencià de comunicació
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Rafael Xambó, Comunicació,
política i societat. El cas valencià.

Edicions 3 i 4.

València, 2001.

E
l llibre de Rafael
Xambó, professor de
sociologia de la co-
municació a la Uni-
versitat de València,

constitueix una aportació pi-
onera en l’estudi de l’espai
valencià de comunicació que
descriu l’evolució dels mitjans
de comunicació del País Va-
lencià des dels darrers anys de
franquisme fins a l’actualitat.
L’autor dissecciona l’estructu-
ra del sistema de comunicaci-
ons valencià –premsa, ràdio i
televisió– i analitza la seva
implicació com a actor polític
dins la societat valenciana. En
el primer bloc del llibre pre-
senta els primers intents de

premsa alternativa –amb ca-
sos assenyalats, com el de a
revista Gorg i els diaris Primera
Página i Al Dia que van comp-
tar, respectivament, amb la
direcció de periodistes il·lus-
tres com ara Pérez Benlloch i
Martí Domínguez (que anys
abans havia estat destituït
com a director de Las Provincias
per les seves crítiques a la
manca d’ajuda de l’Estat a Va-
lència durant la riuada de
1957)–. A continuació Xambó
analitza els canvis als mitjans
de comunicació valencians
durant la primera transició.
En aquest sentit destaca fets
com l’aparició l’any 1974 de
De Dalt a Baix, el primer pro-
grama íntegrament en valen-
cià amb cobertura sobre tot el
país i també la seva substitu-
ció l’any 1978 per un nou
programa amb la meitat de
temps i la prohibició expressa

de radiar cantants de Catalu-
nya i les Illes Balears.

El conflicte lingüístic va-
lencià és un dels eixos que han
definit l’articulació de l’espai
polític valencià durant els
darrers 25 anys. Xambó, des-
prés d’una breu presentació
del marc general en què es va
desenvolupar l’anomenada
batalla de València, analitza el
paper dels mitjans valencians
en el conflicte. D’una banda,
presenta els intents alterna-
tius de Valencia Semanal i del
Diario de Valencia, que recupe-
rava la històrica capçalera
propietat dels hereus de Luis
Lucia. D’altra banda, detalla
l’estratègia informativa de Las
Provincias com a eix de la reac-
ció del darrer franquisme per
conservar una important par-
cel·la de poder dins del nou
règim democràtic. L’autor
destaca així mateix la pugna

entre Las Provincias i Levante, el
diari que ha sabut prioritzar
el vessant informatiu i d’anà-
lisi i que finalment s’ha con-
solidat com de major difusió
del País Valencià. El bloc de-
dicat als mitjans de comuni-
cació escrita inclou finalment
un apartat dedicat a la pre-
sència del català a la premsa
valenciana que abasta des del
setmanari El Temps fins a pu-
blicacions culturals (Afers, Ca-
ràcters, El Contemporani, L’Illa i
L’Espill, entre altres) i comar-
cals (com la notable experièn-
cia d’El Punt).

AUDIÈNCIA AUTONÒMICA
L’estructura valenciana de rà-
dio i televisió delimiten el
tercer bloc d’aquest llibre.
Xambó destaca la intensitat de
la penetració de les cadenes
radiofòniques espanyoles al
País Valencià, que contrasta

amb la migrada audiència de
l’autonòmica Ràdio 9. Altra-
ment, l’autor descriu des del
marc valencià l’evolució de la
televisió a Espanya i analitza
les conseqüències de la pèr-
dua del monopoli de RTVE,
l’arribada de les emissions de
TV3, l’aparició de les televisi-
ons privades i particularment
el model televisiu de Canal 9,
que avalua críticament. En
aquest sentit, no deixa de de-
tallar els entrebancs en la
presència del valencià, el con-
tingut degradant de molts
dels seus programes, les im-
plicacions polítiques de les
successives administracions
autonòmiques o les moltes
incerteses sobre el seu futur.
Comunicació, política i societat
descriu en definitiva la inten-
sa correspondència dels mit-
jans de comunicació públics i
privats amb els interessos so-
cialment dominants i mostra,
a propòsit del cas valencià,
com la lluita pel poder en els
mitjans de comunicació ha
esdevingut un dels eixos fo-
namentals de la lluita política
en l’actual societat de la in-
formació.


