
◆ C U L T U R A ◆XIV
A V U I

dijous

18 de juliol del 2002

ARXIU

Joan Abellan, en una foto d’arxiu, amb el també dramaturg Jaume Melendres

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

Joan Abellan, Boal conta Boal.
Institut del Teatre.

Barcelona, 2001.

E
l Teatro del oprimido y
otras prácticas políticas
(1974), d’Augusto
Boal, és una crida a
crear un teatre alli-

berador, que esquerdi el mur
de les coercions. Un teatre
festiu que uneixi actors i es-
pectadors i que els retorni als
seus orígens participatius. Un
teatre al servei dels oprimits,
dels més desvalguts, que fusi-
oni ètica i estètica per acom-
plir una funció eminentment
social. La poètica teatral del
teòric i director brasiler és
testimoni i contestació d’un
context determinat, el de la
grapejada Amèrica Llatina,
però no s’hi pot circumscriu-
re, perquè el seu abast és uni-
versal. Ben mirat, per desem-
mandrir les parpelles, no ani-
ria pas malament d’airejar
l’escena europea, castigada
per manipulacions, tiranies i
corrupcions –potser més pul-
cres, però igualment fatídi-
ques–, amb les revulsives
pràctiques teatrals boalianes.

Nascut a Rio de Janeiro el
1931, Boal estudià dramatúr-
gia a la Universitat de Colúm-
bia i assistí com a oient a
l’Actor’s Studio de Nova York.
Als 25 anys, començà a dedi-
car-se professionalment al te-
atre amb el Teatro de Arena de
São Paulo. Ben aviat, es desta-
cà pel risc dels seus muntatges
i pel compromís ètic envers
els problemes de la societat

brasilera de la dècada dels
seixanta. Boal promogué una
dramatúrgia radical, crítica i
inconformista, introduí for-
mes d’autogestió i apostà per
un treball d’equip. Amb la vo-
luntat d’apropar-se al públic
popular, assajà un teatre de
signe polític, amb pocs mit-
jans, adreçat a les classes més
desfavorides. Una dramatúr-
gia combativa, amb contin-
guts, que impliqués l’especta-
dor i que fos teatralment efi-
caç i divertida.

La pràctica escènica de Boal
ha compaginat, sense escara-
falls, la bellesa formal amb
l’efectivitat didàctica del con-

tingut. La repressió i la censu-
ra de la dictadura militar bra-
silera (del 1964 al 1984), pati-
des en la pròpia pell, no han
fet trontollar –ans al contra-
ri– la coherència dels seus
pressupòsits dramatúrgics. I
les darreres conjuntures poli-
ticosocials, d’un costat i de
l’altre de l’Atlàntic, han con-
firmat la urgència d’una dra-
matúrgia compromesa. El Te-
atre de l’Oprimit, concepte
amb què es coneix la poètica
boaliana, ha fecundat l’escena
americana i ha assolit una
considerable repercussió in-
ternacional. Experimentador
insaciable, Boal s’ha distingit

per la seva contínua recerca de
noves formes amb què mode-
lar la matèria dramàtica i
fer-ne un camp de batalla per
desvetllar consciències i inci-
tar a l’acció. Per a reeixir-hi,
ha manllevat manifestacions
artístiques, estils i gèneres de
tota mena amb l’objectiu que
l’espectador se senti protago-
nista.

LA REALITAT EN BRUT
Una de les grans aportacions
de Boal és la irrupció de la re-
alitat en brut com a matèria
dramàtica. Les seves tècniques
de teatre popular (didàctic,
anticonvencional, participa-

tiu) serveixen com a mitjà
d’expressió i descoberta de
nous continguts. No tan sols
desemmascaren les formes
d’opressió, velles i noves, sinó
que ofereixen les armes per
alliberar-se’n. I és que Boal
considera que la lluita contra
l’opressió afecta també el cos,
no pas la consciència i prou.
Cal, per tant, que el teatre co-
menci per alliberar l’especta-
dor de la seva condició passiva
i fer-lo actor, transformador
de l’acció dramàtica i, per ex-
tensió, activista de la realitat.
L’espectador assaja la demo-
cràcia activa, el seu allibera-
ment social, es llança a l’acció.
El Teatre de l’Oprimit permet,
en suma, mostrar, reconèixer
i combatre totes les opressi-
ons, internes o externes, que
anul·len o redueixen la lliber-
tat humana.

Des d’una perspectiva di-
vulgativa, Boal conta Boal, de
Joan Abellan, s’acosta al pen-
sament i la trajectòria de l’ar-
tífex del Teatre de l’Oprimit.
Consta d’una introducció pre-
liminar i d’una extensa entre-
vista, molt interessant, sobre
l’evolució i la vigència dels
seus plantejaments. En con-
junt, el volum, resultat de la
concessió a Boal del Premi
d’Honor de l’Institut del Teatre
del 1997, ofereix un retrat di-
àfan i apassionat de la seva
significació com a teòric, pe-
dagog i director teatral. Amb
tot, l’edició del llibre, en paper
car i acolorit, sembla contra-
produent pel que fa a la in-
tenció de difondre l’ideari teò-
ric i la pràctica teatral de Boal.
¿No hauria estat més adequat
una edició en petit format i de
preu assequible per a les but-
xaques més modestes? ¿O pot-
ser és anecdòtic que sigui difí-
cil d’accedir als llibres més
combatius de Boal i que, en
canvi, disposem d’un Boal conta
Boal amb edició de luxe?

Patis interiors
P O E S I A

P A U D I T O T U B A U

Teresa Pascual,
El temps en ordre.

Proa. Barcelona, 2002.

H
i ha llibres que
consoliden una
trajectòria i ens
obliguen a esperar
amb impaciència

properes reeixides. És el cas
d’aquest cinquè recull de poe-
mes de Teresa Pascual, que ha
trobat en el decasíl·lab de vers
blanc una esmolada pedra de
tall de la pròpia memòria; un
decasíl·lab que ha encertat a
modelar amb equilibri, carre-
gant-lo amb una distància
emotiva que evita emparar-se
en el recurs de l’anècdota o en
la creació d’una atmosfera
que el lector pugui reconèi-
xer, perquè no tracta d’acos-
tar-se a un discurs comú –el
mateix llenguatge ja ho és–,
sinó més aviat d’expressar,
concisa, aspra i encara precà-
ria, tota l’estranyesa del món
en relació a l’experiència del
jo. Poesia despullada d’artifi-
cis verbals, dels habituals girs
llampants –sovint banals–
dels manuals de retòrica, els

cultismes i les poètiques, tro-
ba el seu centre d’irradiació
en la indagació d’un passat
que es projecta cap al futur,
des de la golfa de mals en-
dreços del present, per aclarir
al màxim allò que ha estat, i
allò que és, fins a entreveure
el que desitja ser.

Un repàs als seus llibres an-
teriors, des de l’inicial Flexo
(1988), un assumit esbós sense
projecte, fins al penúltim Cur-
riculum Vitae (1996), mostra
com ha garbellat antigues tri-
es formals i punts de vista ali-
ens, aquí ja en minoria, per
desembocar en una poesia de
clara, sòbria tradició ausias-
marquiana. L’abandó progres-
siu de l’ús del sonet, una coti-
lla que se li imposava fins a
rebaixar la força del significat,
i de l’hexasíl·lab, en què l’es-
cassesa del vers impedia que el
pretext líric pogués ser com-
pletat més enllà del seu motiu
generador, units a la pràctica
reiterada del decasíl·lab, un

vers molt més fluent, li han
comportat una millora subs-
tancial en la concreció, exac-
titud i potència de la veu, una
perfecció que anteriorment
només s’apuntava en alguns
poemes.

ELS PERILLS BANDEJATS
Un altre dels perills bandejats
ha estat la tendència a assi-
milar l’impuls de la poeta
austríaca Ingeborg Bach-
mann, l’obra completa de la
qual va traduir en col·labora-
ció amb Karin Schepers. La
veu trencada de Bachmann és
pròpia d’un sentiment de fi-
nal d’època de la cultura cen-
treeuropea de la primera
meitat del segle XX, d’una
ruptura de la relació entre
ment, llenguatge i realitat
que, unida als horrors de la
Segona Guerra Mundial, va
provocar una tràgica set de
silenci i d’emmudiment en
alguns poetes i filòsofs conti-
nentals, així com la recerca

d’una puresa poètica que per-
metés parlar després de la
desfeta. Si alguna cosa no es-
tava permesa aleshores era
una poesia només vinculada a
problemes o afanys interiors.
Uns versos d’El temps en ordre
són potser la millor manera
de mostrar que aquella mane-
ra de fer, el simbolisme que
imbuïa a esquitxos Curriculum
Vitae, té poc a veure amb la
dicció solar, un autèntic work
in progress del jo interior en
relació amb les coses, de Tere-
sa Pascual: “L’amor a tu, l’a-
mor mateix de mi / que cada
instant es pensa i es commou
/ i, com si cancel·lara les pa-
raules, / es busca al gest i s’a-
briga de gestos”.

De la confrontació amb la
memòria, del neguit del si-
lenci darrere les cortines i el
neguit dels records perduts,
fins a una recerca de la veritat
que accepta la preeminència
d’espais en clarobscur, Pascu-
al n’extreu formes i emocions

diverses, des de l’estranyesa
emmirallada de l’existència
fins a la constatació endurida,
però mai planyívola, de la so-
litud: “Allò que s’ha obstinat a
fer que el vespre / tinga el co-
lor del desconsol més íntim, /
l’única, la mateixa que acom-
panya, / amb la mort de la
llum, la llum del dia”. I de la
confrontació reiterada amb la
memòria, apareixen, al final
del llibre, algunes peces que
podrien vincular-se vagament
als tons sintètics, místics, de
José Ángel Valente –uns ver-
sos del qual encapçalen un
poema del llibre–. No obstant,
l’acceptació completa de la
realitat humana –amor i
mort– de Pascual adquireix
aquí uns tons menys espessos,
menys obscurs que en l’obra
de Valente, perquè creix en
ella una serenitat davant de la
mort, o de la manera en què la
terra acull el cos callat en què
morim, que no costaria gaire
de relacionar amb tradicions
paganes com ara l’epicureis-
me i l’estoïcisme. Com en Vi-
nyoli, no queda aquí cap indi-
ci de la ressaca cristiana que,
de Maragall a Riba, va afectar
bona part de la poesia catala-
na del segle XX. Es pot dema-
nar més?


