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Francesc Massip L’Alternativa dels 70 creua l’equador amb
‘El verí del teatre’, obra emblemàtica de
Rodolf Sirera sobre l’art de l’actor

La verinosa veritat del teatre

E
l teatre és com una bífi-
da i verinosa serp que et
pot clavar l’ullal al seny
i a l’emoció, al pensa-
ment i als sentits, a la

consciència i als somnis. I és que
el teatre té simultàniament l’esta-
tut de la realitat i de la il·lusió, una
doble naturalesa que aspira, mit-
jançant el fingiment, a donar
l’aparença de veracitat, a fer-se
versemblant. De fet el teatre és
una manera d’investigar la reali-
tat, d’escatir les pulsions amaga-
des que l’esquitxen i d’establir ca-
mins que ens ajudin a desentra-
nyar la veritat oculta de les coses.

No són pocs els creadors que
han acarat les paradoxes del llen-
guatge escènic des de la represen-
tació mateixa, que han posat en
qüestió els mecanismes de la co-
municació teatral i han abordat
espinoses controvèrsies de teoria
dramàtica en els seus textos escè-
nics. És el que s’anomena proce-
diment metateatral on, dintre del
teatre, es reflexiona sobre el tea-
tre. Segurament el dramaturg en
aquest sentit més paradigmàtic
del segle XX va ser Pirandello. A
casa nostra no han mancat simi-
lars plantejaments. És el cas de
l’autor més significatiu i prolífic
del País Valencià als últims 30
anys i una de les fites més sòlides
de l’actual dramatúrgia en català.
Em refereixo a Rodolf Sirera, la
renovada i activa presència escè-
nica del qual li hauria merescut
ser acollit a la Sala Gran (o a la Pe-
tita) del TNC, més que no pas din-
tre del Projecte T6, amb Raccord.

Una de les seves peces emble-
màtiques d’especulació a l’entorn
de les convencions escèniques és
El verí del teatre, que, concebuda
el 1978 per a la televisió i duta a
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escena en múltiples ocasions, ha
estat l’obra més traduïda i publi-
cada de Sirera i la que va facili-
tar-li el reconeixement internaci-
onal. Es tracta d’un curiós i apas-
sionant experiment on s’exploren
els límits entre la realitat i la ficció
i es dramatitzen diverses teories
sobre la interpretació actoral.
Concretament agafa per les ba-
nyes La paradoxa del comediant
de Diderot i es disposa a desfer-la
amb una trama enginyosa que
manté el suspens del thriller i pre-

conitza la perversitat de les snuff
movies. Hi presenta un Marquès
(hi ressona, és clar, el de Sade)
que reclama d’un famós actor de
l’època il·lustrada una interpreta-
ció enllà de les convencions inter-
pretatives o de les tècniques acto-
rals usuals; una interpretació feta
de veritat absoluta, tan lluny del
fred control que proposava Dide-
rot com de “les passions de debò
que presenten gairebé sempre ga-
nyotes” i “aboquen l’actor a l’ama-
nerament i la monotonia”.

El Marquès d’El verí del teatre
no troba altra veritat objectiva
que la mort, i vol contemplar-la en
directe en una actuació escènica.
L’il·lustrat aristòcrata pretén fon-
dre la dualitat actor-personatge i
veure l’home nu, sense gipons ni
convencions. S’inicia, llavors, un
pols vertiginós i diabòlic entre fic-
ció i realitat, on el diàleg filosòfic
s’entortolliga amb la generació de
l’angoixa i la immobilització del
pànic. El desenllaç, dimecres a
l’Espai Brossa!

Sirera explora en
aquest apassionant
experiment els
límits entre la
realitat i la ficció
teatral

Quadern de teatre

L’Alternativa dels 70
@ La nova producció d’El verí del
teatre que presenta l’Espai Brossa
està interpretada per Muntsa Al-
cañiz i Manuel Dueso i dirigida per
Agathe Alexis, que ja havia mun-
tat la peça en francès a l’Atelier de
París. El muntatge d’aquest text
de Rodolf Sirera es presenta din-
tre el cicle L’Alternativa dels 70.
Ronda d’espectacles del repertori
català contemporani organitzat
per la Cosa (Coordinadora de
Sales Alternatives) amb la volun-
tat de recuperar i posar a prova la
nostra tradició teatral contempo-
rània.

La ronda (que es desenvolupa
des del 8 de desembre fins al 9
d’abril) ha començat, amb desi-

gual fortuna, a la Sala Beckett,
sala on es va muntar Magnus de
Jordi Teixidor, l’autor que havia
proporcionat el primer gran èxit
comercial al teatre independent
en català amb El retaule del flau-
tista, mentre que al Nou Tanta-
rantana es comptava amb Un
baül groc per a Nofre Taylor d’Ale-
xandre Ballester en una confusa i
estrident posada en escena
d’Iñaki Garz que fa més nosa que
servei als propòsits de l’operació
de rescat.

La maniobra de revisió que
proposa aquest cicle continua no
només als teatres alternatius
que l’acullen, ans també a la seu
de la Societat General d’Autors i

Editors (SGAE) i al Teatre de Po-
nent de Granollers amb una
ronda de lectures dramatitzades
d’altres autors significatius de la
generació dels 70. Jaume Melen-
dres, dramaturg, professor i teò-
ric del teatre, presenta un text
inèdit: El parc d’atraccions de la
Sra. Karsunkel sota la batuta
d’Ana Silvestre. Per la seva
banda, Josep Maria Muñoz i
Pujol torna amb el seu malson
kafkià, El somni de la mala
lluna, dirigit per Francesc Nel·lo;
mentre que Carles Reig ho fa
amb Travessa deserts, una obra
provocadora i feminista escrita
el 1977 que es llegirà sota la di-
recció de Lurdes Barba.Alguns dels responsables de L’Alternativa dels 70 ■ M. ÀNGELS TORRES


