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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
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asseieu, somrius i funciona, fosc (to-

thom en algun moment té aquell

pensament en què creu que el món

s’articula al seu voltant i pensa que

si gira el cap prou ràpid s’adonarà de

la trampa que els altres encobrei-

xen). Entres, t’asseus, us asseieu,

somrius i funciona, fosc. I tot el pú-

blic conxorxat mira endavant i escol-

ta. I ningú es posa dempeus sobre la

cadira cridant per aquelles disfres-

ses, per aquelles veus i sobretot per

aquell decorat que fa de tot plegat

una mentida de mal gust. I tu tampoc

ho fas, perquè després potser aniràs

a sopar i val la pena que conservis la

veu, jove jedi.

Després t’adones que aprendre és

oblidar el que pensaves, fins que

pots desaprendre l’après i aconseguir

no saber res. 

L’espai d’un quiròfan i el lineal d’un

supermercat varien en funció de la

tecnologia i dels hàbits de consum.

El consum de Botox modifica l’ús

del quiròfan, els ambientadors amb

olor de pa acabat de fornejar modifi-

quen la distribució de productes del

lineal. L’edifici del teatre, sempre a

remolc del mercat, es regeix pels

mateixos paràmetres, a excepció del

forat negre del escenari. Res d’apo-

logies sobre espai escènic, si us plau. 

I algú col·loca una taula d’opera-

cions en aquest forat negre i, segons

com, aquesta taula d’operacions es

converteix en quelcom per poder

pujar dempeus sobre la cadira i cri-

dar «mentida». Però hem dit que res

d’apologies. Una recomanació: si

tens un espai buit, construeix un edi-

fici i forra’t.

Com és el meu espai? Com tracto

l’espai en els meus muntatges? No

ho sé. Recorda que ho vaig des-

aprendre tot. Però responc dient que

em dedico a intentar prescindir del

que és mentida i a canviar de precep-

tes cada cop que em va bé. Així, tot

el que et dic serà necessàriament

oblidat i desmentit d’aquí a dues fra-

ses. Intenta gaudir del que fas. És di-

fícil, gairebé impossible. I més si no

vols mentir ni fer servir disfresses. 

I abans d’aixecar qualsevol bandera

per iniciar la revolució, petit jedi, re-

corda: el 40,7% de la població se-

gueix dient que anar al teatre és mas-

sa car. No oblidis que «car» és una

apreciació subjectiva que afirma que

l’esforç destinat a obtenir un produc-

te o a cobrir una necessitat és supe-

rior al plaer o recompensa que satis-

farà. Anar a un concert de U2 no és

car. Prou d’apologia. Acabo.  

En l’última enquesta nacional de po-

blació destinada al públic adolescent

se situa anar al teatre com la tercera

cosa més avorrida (puc dir odiosa?),

després de fer les tasques escolars i

viure amb els pares. Llàstima. Llàs-

tima perquè se m’havia acudit una

imatge preciosa: en un dels nostres

sempre bonics i nets teatres, només

començar la funció, tot el públic es

posa dempeus sobre la cadira i crida

i crida i crida. 

        




