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Juan Carlos Olivares La celebració del Dia Mundial del Teatre
dóna peu a reflexionar sobre el seu futur
de la mà del mexicà Víctor Hugo Rascón

Defensa de paraula i idees

A
quest any, Víctor
Hugo Rascón firma el
missatge que glossa
l’ànim del gremi en el
Dia Mundial del Tea-

tre. Rascón, tot just guardonat
amb el Premi Hispanoamericà
dels Max, ha redactat un text clàs-
sic en les seves reflexions, reivin-
dicacions i alertes. Titulat Un
rayo de esperanza, l’autor mexicà
carrega sobre les espatlles dels cò-
mics la responsabilitat de propa-
gar “el valor d’una paraula sensa-
ta en un món dement”. La parau-
la i les idees: sobre aquests dos
pilars construeix Rascón l’espe-
rança del teatre.

La paraula. Per a l’autor de La
mujer que cayó del cielo i Los eje-
cutivos, hi ha un retorn de la pa-
raula quan semblava expulsada
dels escenaris pel monstre de la
tecnologia. Un retorn a l’essència
del fet teatral que pot sonar a anà-
lisi òbvia, inevitable. En la nostra
realitat, la veritat dita per un mes-
tre adquireix un significat molt
més concret del que es podria de-
duir d’un text dirigit al món.

El teatre català està immers en
el final d’un cicle. Acaba un perío-
de de trenta anys marcat per la
forma, per la consecució d’una en-
titat estètica promoguda per dife-
rents grups i companyies de tea-
tre. La forma va definir la identi-
tat de La Fura, Comediants, La
Cubana, Dagoll Dagom i, per des-
comptat, Els Joglars. Cada un re-
coneixible per una metodologia
formal en la qual segurament
també s’hauria d’incloure el Tea-
tre Lliure i la construcció del seu
mite a través de l’espai que ocupa-
ven a la sala de Gràcia. Hi ha els
dramaturgs (Benet i Jornet, Bel-

‘El Mikado’, de Dagoll Dagom, una de les companyies que han marcat els darrers 30 anys de teatre català amb un model que ha perdut energia ■ PERE VIRGILI

bel, Cunillé, Galceran, Sirera i d’al-
tres) però no han estat determi-
nants per crear un referent tea-
tral comú. L’autor s’ha passat tres
dècades desdibuixat per la força
de l’estètica del grup, per la dra-
matúrgia de l’espai.

Aquest model de teatre català
ha perdut energia. Les companyi-
es ja no dominen l’escena, al-
menys no d’una manera tan de-
terminant i excloent. Amb el grup
esgotat o submergit en la seva prò-
pia crisi d’identitat i renovació,

potser ha arribat el moment per-
què l’autor torni al centre del dis-
curs . Hi ha indicis en aquest sen-
tit. Incipients, titubejants, impre-
cisos. El relleu s’albira en
l’individu i la paraula.

Les idees. Si sembla que és
possible confiar el futur del teatre
català a la paraula, encara no és
clar que a aquesta paraula se li pu-
guin confiar les idees que mouen
el teatre. La dramatúrgia catala-
na està més al servei de la histò-
ria que de les idees. Un text com

el de Hamelin, de Juan Mayorga,
ens hauria de fer reflexionar
sobre una certa renúncia de la
dramatúrgia catalana a impli-
car-se en la seva realitat, a fer art
dels conflictes de la societat.
Ningú està demanant un retorn
al teatre-document, però tampoc
s’entén aquesta distància entre la
realitat –que pot ser suggerent,
emocionant, lírica, absurda,
èpica– i uns textos que han obli-
dat que des del segle XIX el teatre
és individu i societat.

Una de les vies del
futur teatral passa
per donar l’esquena
als artificis de la
gran maquinària
escènica

Quadern de teatre

Mals i perills
@Víctor Hugo Rascón alerta en el
seu missatge dels perills que as-
setgen el teatre: l’absència d’una
primerenca educació artística, la
pobresa econòmica que conver-
teix la cultura en luxe i el desinte-
rès –“menyspreu”, diu Rascón–
endèmic i pandèmic de la política
i els governs per tot el que sigui
cultura. Mals que ens són famili-
ars i que no semblen tenir remei
ni cura, no importa el color ideo-
lògic dels que ocupen el poder.

Qualsevol mínim avanç, solució
o resposta a velles reivindicacions
es considera per part dels admi-
nistradors un triomf de la raó, una
confirmació de la bondat de la
seva política. Una dinàmica que

ha convertit la cultura, el teatre,
en un mendicant professional, en
un expert a recollir engrunes. Un
panorama que exigeix de la críti-
ca que assumeixi entre les seves
obligacions professionals la de-
núncia i el descobriment dels fal-
sos profetes. La crítica ha d’eme-
tre el seu judici sobre el que passa
a l’escenari, sobre un fet teatral
concret, però també exercir d’au-
ditor de la política teatral d’un
país.

A vegades les crítiques que es
llancen des de determinats grups
de pressió del gremi poden camu-
flar rere la defensa de l’interès ge-
neral peticions d’interès parcial o
personal. Si existeix la crítica in-

dependent –acceptem per un ins-
tant aquesta suposició, tot i que
sigui amb guants i pinces–, s’hau-
ria de fer visible per defensar, pre-
cisament, aquest interès general.
En aquest sentit s’hauria d’enten-
dre l’andanada unànime en con-
tra de l’última estrena del projec-
te T6. En va ser víctima col·lateral
el jove autor, però en realitat el
que es criticava amb severitat era
una política de promoció de la dra-
matúrgia catalana sense objectius
clars, sense assumir la responsa-
bilitat de qualitat i transcendèn-
cia que hauria de regir l’adminis-
tració dels diners públics. Però tot
això ho diu molt millor el mestre
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