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• La suma d’elements iguals parlen

d’allò que és comunitari. De la igual-

tat enfront de la verticalitat monolíti-

ca d’esglésies i mesquites, monu-

ments que ens parlen de l’únic, d’allò

que és superior.

QQUUÈÈ PPUUCC DDIIRR EENN RREELLAACCIIÓÓ AAMMBB
EELL MMUURR?? II EENN RREELLAACCIIÓÓ AAMMBB LLAA
PPOORRTTAA??

• Els murs són frontera, límit, con-

necten, aïllen. Permeten o impossibi-

liten intercanvis i relacions, accions i

moviments. Determinen emplaça-

ments i desplaçaments. 

• És un mur? Una obertura? Un po-

rus de la pell? 

• La porta trenca el mur, divideix,

agrupa, estableix relacions. 

• Existeix un desig de posar portes,

de tancar, de posseir, de dividir, de

separar, d’acotar... 

• La porta canvia el recorregut, la

percepció en el temps, les expectati-

ves, el trajecte.  

• El mur inclou el seu interior i ex-

clou el seu exterior.

MMUURRSS II PPOORRTTEESS MMAARRQQUUEENN
TTRRAAJJEECCTTEESS  II EEMMPPLLAAÇÇAAMMEENNTTSS

• El carrer, el camí, el passadís...

obren una via. Canalitzen la circula-

ció, els trajectes. En les cruïlles es

faran possibles nous canvis i distri-

bucions. 

• Els passadissos de l’ambulatori, els

bronquíols de la fulla, la circulació

de la sang i els nostres carrers distri-

bueixen la gent que els transita. Les

ramificacions permeten accedir a

punts de l’espai amb l’objectiu i la

funció de captar i intercanviar tota

mena de matèria, energia i informa-

ció1 entre els punts d’una mateixa

xarxa de connexions. 

• Transitem en una xarxa de conne-

xions que ens situa, canalitza i diri-

geix.

Els comentaris d’espais tenen la fun-

ció d’exterioritzar el coneixement que

té el propi cos sobre l’espai que confi-

gura en relació amb els altres cossos.

Els espais exterioritzats amb paraules

són físics, mentals i senti/mentals,

transferibles a dibuixos i a estructures.

1 WAGENSBERG, Jorge. Mundo Científico, 1999

Joan Font
Director de Comediants

(PAUSA.): CCOOMM IINNFFLLUUEEIIXX LLAA
DDEEFFIINNIICCIIÓÓ DDEE LL’’EESSPPAAII EENN 
EELLSS PPRROOCCEESSSSOOSS DDEE CCRREEAACCIIÓÓ 
OO CCOOMM EELLSS DDEETTEERRMMIINNAA??

Comediants és un grup atípic i molt

particular. Fem un tipus de teatre on

l’espai en molts moments de la nos-

tra història ho ha determinat tot.

Hem fet espectacles tant en espais

oberts (urbans, rústics i naturals, edi-

ficis emblemàtics, rius, llacs, carrers,

places, parcs, i cadascun d’ells amb

les seves pròpies emocions) com

tancats (teatres, pavellons, salons

històrics, envelats, restaurants, audi-
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toris, escoles…). Sempre ens ha in-

teressat fer espectacles en qualsevol

espai, i també submergir els nostres

muntatges en paisatges únics. 

Estem sempre immersos en un espai,

l’espai global que és el teatral.

Dintre d’aquest espai apareixen els

espais dels espectadors i els espais

escènics. I dins d’aquest últim hi ha

el concepte d’escenografia, que dóna

definició a l’espai escènic.

L’espai és un element fonamental en

la nostra història. Per exemple, al

nostre primer espectacle Non plus

plis, que vam fer l’any 1973, vàrem

crear un espai circular. Vam ser capa-

ços de subvertir l’espai, cosa difícil

en aquell moment. L’espai determi-

nava la part més important de la dra-

matúrgia, ja que al final de l’especta-

cle es convidava els espectadors a

ocupar l’espai escènic i fer una festa

conjunta. A Alè, l’espai era un cercle

amb una passarel·la i un escenari, i la

gent hi estava situada al voltant. A La

nit jugàvem amb un espai tradicional

a la italiana en constant transforma-

ció; inicialment les cadires les ubicà-

vem frontalment, però després fèiem

aixecar els espectadors i es creava un

nou espai, una passarel·la central

amb les cadires a cada cantó, com si

es tractés d’una desfilada de modes.

A l’última part d’aquest mateix mun-

tatge, els espectadors perdien les ca-

dires i acabaven a peu dret. És a dir,

finalment es convertia en un especta-

cle de carrer dintre d’una sala. En

aquest cas, la dramatúrgia i l’espai

havien passat pel mateix procés.

Reflexionant sobre l’actualitat, cal

dir que s’investiga poc sobre l’espai.

Som tots més còmodes i preferim fer

teatre a la italiana i no trencar motlles

en concepte d’ubicació i de joc escè-

nic i dramàtic.

De tota manera, en el nostre cas,

l’espai encara determina per si sol

molts dels nostres treballs; en la ma-

jor part dels casos és una essència de

l’espectacle, tant en teatre tancat

com sobretot en espais públics. Per

exemple, en el muntatge que vam fer

per a la Pedrera (Cent pel 2000), evi-

dentment «l’arquitectura» ens va de-

terminar el que havíem de fer, i so-

bretot com ho havíem de fer, ja que

partíem d’un espai i d’una esceno-

grafia concrets i determinats, i abso-

lutament màgics. Tampoc no pots fer

el mateix espectacle de la Pedrera al

parc Güell, a la façana de la catedral

de Barcelona o a la Fundació Miró,

per exemple, llocs on hem represen-

tat alguns dels nostres treballs. 

(PAUSA.): QQUUAANN AAPPAARREEIIXX LLAA
DDEEFFIINNIICCIIÓÓ DDEE LL’’EESSPPAAII??

Habitualment, a Comediants no par-

tim d’un text tancat, sinó d’idees i

conceptes, i comencem a treballar

fent improvisacions i buscant el llen-

guatge més adient, i també anem

ampliant, entenent i definint el que

serà el guió-text del nou treball. No

tots els espais t’ofereixen les matei-

xes possibilitats tant de moviment

com de concepte. La mirada de l’es-

pectador és diferent si està situat

d’una manera determinada en l’es-

pai. No és el mateix si es tracta d’un

lloc tancat, obert, frontal, circular,

vertical, horitzontal, si és de dia, de

nit… Per exemple, en el nostre es-

pectacle Boccato di cardinale l’ac-

ció es desenvolupa en un restaurant

i, a més de les situacions que hi pas-

sen, se serveix el sopar, el dinar, el

berenar, el vermut o l’aperitiu entre

la gent que està asseguda a les dife-

rents taules. En aquest cas es pro-

dueixen diferents nivells de comuni-

cació i d’emoció per part de l’espec-

tador, i és l’emplaçament qui els pro-

porciona i determina. 

(PAUSA.): QQUUIINNSS EELLEEMMEENNTTSS
DDEEFFIINNEEIIXXEENN EELLSS EESSPPAAIISS 
DDEELL TTEEUU TTEEAATTRREE??

Utilitzem la platea i el pati de buta-

ques com un espai més, és a dir, fem

servir les tres dimensions que té el

teatre. En el teatre convencional, fer

que l’espai teatral sigui espai escènic

és molt interessant. A més, l’especta-

dor percep perfectament quan li

trenques «el mirall» o la «mirada

frontal». A Les 1001 nits, a El gran 

secret i a El petit secret fem teatre a

la italiana, però hi ha certs moments

en què els espectadors i els actors

comparteixen un mateix espai, que

és a més l’espai que estaria destinat

a l’espectador. Transgredim la quar-

ta paret, intentem trencar la rutina

de l’espai i plantegem diferents for-

mes de comunicació. M’agrada molt

jugar amb l’espai, on la visibilitat i

la percepció de l’espectador són di-
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ferents depenent de la seva ubicació

en cadascuna de les històries. Si a un

espectador li passa un actor a prop,

el té en un primer pla i si li passa

de lluny, el veu en un pla general

(com si es tractés dels plans cine-

matogràfics). 

Avui dia hi ha poques companyies i

propostes de teatre que treballin amb

l’espai com un fet dramatúrgic. En el

nostre cas, moltes vegades he partit

del treball a la italiana i després, a

mesura que he anat avançant, m’he

adonat que aquell espectacle no era

per a un espai d’aquestes caracterís-

tiques i que es podria convertir en un

de nou, molt més interessant, unint

actors i espectadors en un sol món.

En definitiva, el públic està immers

en un espai escènic de forma circular

que l’envolta per totes bandes.

El fet de treballar en espais oberts i

tancats m’ha donat —i ens ha do-

nat— la possibilitat de tenir moltes i

variades experiències. A més, concep-

tes purament de teatre de carrer els

hem ubicat en espais teatrals i en es-

cenaris tancats, i també ho hem fet a

l’inrevés. Tot això ens ha enriquit i

ens ha obert noves possibilitats de joc

i d’entendre el fet de la comunicació.

Si vols aconseguir que els sentits de

l’espectador estiguin a flor de pell,

pots crear un tipus d’espectacle que et

permetrà fer-ho a través de l’espai.

Per aquest motiu hem muntat espec-

tacles tan diversos, on els cinc sentits

tenen un lloc prioritari. Per exemple,

a Boccato... treballem amb el gust, el

tacte, la vista, l’olfacte i l’oïda de

l’espectador. També hem fet especta-

cles on la música i l’acció es transfor-

men en un ball, perquè és un altre ele-

ment on se submergeixen tant espec-

tadors com actors en un mateix fet

col·lectiu, en les mateixes vivències i

en el mateix espai. 

Hi ha nous llenguatges de comunica-

ció actual que plantegen el concepte

de l’espai en llocs no teatrals, sobre-

tot en museus, creant performances,

instal·lacions on es viu la relació

percepció-espai-emoció-mirades. 

Hem d’estar atents i no deixar de va-

lorar, avançar i jugar amb les percep-

cions per crear noves sensacions i

nous punts de vista.

Carme 
Portaceli
Directora teatral

Per mi la definició de l’espai és

molt important. Per aquesta raó

sempre treballo amb el meu escenò-

graf, Paco Azorín, al qual considero

un company de viatge. L’espai, per

mi, ha de ser sempre una metàfora

del món, del món on tu creus que

passa l’acció. No és només un espai

funcional, a mi això no m’agrada;

ha de ser un espai que signifiqui al-

guna cosa dins del discurs del text

que estic posant en escena. Ha de

sumar dintre del llenguatge que crec

que necessita el text per ser trans-

mès tal com jo crec que s’ha de

transmetre. Lorca diu sobre els ac-

tors «que han de salir al escenario

con el vestido de la poesía, pero al

mismo tiempo han de mostrar los

huesos y la sangre», i jo aplicaria el

mateix concepte a l’espai on passa

l’acció: ha de ser poètic, sens dubte,

estem parlant d’art, i ha de ser sig-

nificant de l’acció.

La definició de l’espai nosaltres la

treballem molt temps abans de co-

mençar els assajos. És també una ma-

nera d’apropament a l’obra. L’obra és

una cosa viva i es va fent a poc a poc.

Diria jo que l’intent de situar-la din-

tre d’un espai que la col·loqui dintre

d’un llenguatge és el primer apropa-

ment al llenguatge amb el qual trans-

metré el discurs del text. Hi ha espais

que triguen poc a aparèixer; d’altres,

molt. Depèn de l’obra. Crec que els

elements que definirien els espais del

meu teatre són, per exemple, les re-

peticions, els loups com si digués-

sim. El no-realisme, no-naturalisme.

Espais metafòrics.

Alex 
Serrano
Autor i director d’escena

Odio el teatre. Fes memòria. Et con-

viden fa anys a veure un espectacle.

La cita és prou interessant, no et ne-

garàs a aquesta o a qualsevol altra

oferta bizarre. Entres, t’asseus, us

                  




