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Reduccions & mutacions

1.Dues constants del teatre actual: la re-
ducció (sovint anomenada “creació” o “especta-
cle d’autor”) i l’abstracció escenogràfica. Co-
mencem per la segona. Bona part dels nostres
directors i/o escenògrafs fugen com esperitats
de qualsevol decorat “realista”. Es diria que per
ells “realisme” equival a “costumisme” (un ter-
me que gairebé sempre va lligat a l’adjectiu
“caspós”) o té perillosíssimes connotacions de
teatre burgès i/o “comercial”. Si l’acció trans-
corre en un interior de classe mitjana, diran que
no volen fer “teatre de tresillo”. Si té lloc en un
medi rural, que han volgut defugir el “teatre
d’espardenya”, per més que els personatges en
portin. Es tracta de posar les coses ben difícils a
l’espectador, que es torni boig mirant d’esbrinar
on coi “passa” l’obra que està veient. I ja no
diguem als actors: a més de dir el text i mirar als
ulls de l’altre, ha de procurar no trencar-se el
turmell en una rampa inclinada. Si vingués un
marcià al nostre planeta i tingués ganes de veure
les obres de Shakespeare, probablement arriba-
ria a la conclusió que gairebé totes transcorren
en hangars foscos i plens de runa. Hi ha escenò-
grafs que han convertit aquesta unificació en
una figura d’estil. Jean-Paul Vergier, per exem-
ple, no s’hi trenca les banyes. Tant és que la
funció estigui ambientada al segle tretze o al
divuit, que sigui Coriolano o Els gegants de la
muntanya: invariablement veurem els perso-
natges sota un pont de ciment i en una carretera
en construcció. Ja sabem que el teatre és un
viatge, però tampoc cal prendre-s’ho tan al peu
de la lletra. Tendeixo a pensar, esclar, que la raó
secreta d’aquestes misterioses transformacions
obeeix a l’ego de l’escenògraf, que se sent molt
frustrat si ha de dissenyar el decorat d’un jardí
amb piscina si l’acotació diu “Jardí amb piscina”.
Això no és creatiu, amics. Això no porta “la seva
firma”. El que és creatiu és convertir el jardí amb
piscina en un temple grec, perquè la gent tingui
clar que l’obra és una tragèdia. Les metàfores,
com més clares millor.

2. Si l’escenògraf es creu una estrella, el director
“modern” no en té prou amb totes les galàxies
del sistema solar. El text és un simple vehicle, un
pedestal per al seu incommensurable talent. A
les seves mans, el text és un munt de fulls amb
frases que seran trossejades, alterades i remun-

tades com convingui. Si l’autor és mort, molt millor. El que tenen de bo els
clàssics és que no es presenten a donar la llauna en els assajos (i la majoria de
les vegades no se’ls ha de pagar drets. Bé, al traductor sí, però quin un el
traductor per queixar-se i arriscar-se que no li truquin més per “conflictiu”). I
ja no parlem dels autors vius: haurien de caure de genolls i donar gràcies als déus
perquè el Gran Director s’ha fixat en la seva obreta en lloc de posar al dia aquell
clàssic que tothom sap de memòria i que li permetrà passejar-se pels festivals
internacionals.

3. En les últimes setmanes he vist tres exemples molt diferents de “reducció”,
però igualment paradigmàtics. Primer cas: Merrily We Roll Along, de Sond-
heim, a la Villarroel, a càrrec d’El Musical Més Petit. No parlem de com
canten o com actuen. El que ens interessa és que aquí conviuen el disbarat
escenogràfic i la poda textual, m’imagino que en tots dos casos per raons
purament econòmiques, tot i que em diuen (i qui m’ho va dir només tenia aigua
al vas) que l’espectacle ha costat 50 milions de pessetes. El decorat és una gèlida
estructura de panells metàl·lics, amb finestretes o sense. Com que l’acció té
incomptables localitzacions en el temps i l’espai, deuen haver optat per la
igualació a la baixa. El text original és llarg, comprèn vint anys (comença en
el present i viatja cap enrere) i té més de vint personatges. Llàstima que els d’El
Musical Més Petit compten tan sols amb mitja dotzena d’intèrprets. És igual:
tallem el text, fem servir unes perruques que no les voldrien ni en una festa de
disfresses de l’Inserso, i si l’espectador no sap si som a Los Angeles o a Nova
York, el 1980 o el 1967, ja s’espavilarà. El problema és quan la gent surt dient:
“Doncs no sé què li veuen, a aquest Sondheim”. Per què? Perquè hi ha un rètol
a l’entrada que afirma que han pagat per veure una obra seva. I no: en són les
restes mortals.

Tres quarts del mateix amb Tennessee, l’“aproximació” de Xavier Albertí a
“les obres de maduresa de Tennessee Williams”. I tanta aproximació. Si el
públic no les ha llegit, sortirà del Romea convençut que l’autor d’Un  tramvia
anomenat desig era un consumidor habitual de peiot. Un exemple: Albertí, en
el rol del mateix T. W., presenta In a bar of a Tokyo Hotel, com una obra “de
dos personatges”. Mentida podrida: en té cinc. I en escena no apareix el
personatge entorn del qual gira tota la peça. Així, qualsevol se’n va a casa
convençut que la qüestió central d’aquesta obra són les dificultats d’una
americana nimfòmana per fotre-li mà a un bàrman japonès en lloc de la crisi
creativa i existencial d’un pintor acabat, que és de què tracta realment. El tercer
exemple que em ve al cap és el que podríem anomenar “alteració tonal”. Julio
Manrique presenta a la Beckett la direcció d’Els boscos (The Woods), un text de
Mamet que aquí no s’havia vist mai. El text està podat: no gaire, però podat.
El problema rau en el fet que el seu personatge masculí, Nick, està interpretat
(per Marc Rodríguez) com si fos un psicòpata, cosa que en cap moment es
dedueix del text. En el terç final de l’obra, Manrique fa que Marc Rodríguez,
durant una discussió amb Ruth (Cristina Genebat), es llanci damunt d’una
destral i la descarregui salvatgement una vegada i una altra sobre una pila de
troncs. Això tampoc és al text. D’acord, és “la seva visió”. Però la violència de
l’acte fa que qualsevol amb dos dits de front es pregunti per què el personatge
de Ruth no abandona a la velocitat de la llum aquella cabanya aïllada en
comptes de quedar-se xerrant amb un paio que sembla acabat de sortir de
Possessió infernal. Continuarem, temo, informant.




