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Quatre apunts per entendre la modernitatAlgun cop s'ha sentit turista
en un teatre? cHa buscat
respostes a Tangoixa que li
provoca un muntatge
contemporani? t-Creu que
ha perdut ropoitunitat

d'incorporar-se a la modernitat? No pa-
teixi, el seu. problema es nomes una
qtiestio d'habits. Si I'angoixen els con-
sells vius de Rodrigo Garcia, repeteixi
amb la Uuita lliure de Roger Bemat, in-
sisteixi amb la gastronomia de Maita
Galan i rebii amb qualsevol estranger
que prometi trencar els seus esquemes
d'espectador docil i aburgesat.

A1 final de la terapia haura descobert
que tambe el mes cool de la dramatiirgia
es regeix per uns codis fixos, que els llocs
comuns existeixen i que el caos tambe
pot ser un topic. Un cop apaivagat I'e
fecte sorpresa, nomes cal obrir-se al ta
lent i crivellar I'original de la trista co-
pia; comprendre que els elements que
provocaven el recel nomes son miljans
per explicar ima historia amb tot el que
es a I'abast d'lma societat audiovisual,
acostumada a la fragmentacio de la in-
formacio, a la juxtaposicio d'acdons 1
missatges.

MICROFON

La veu amplificada pot usar-^e de
manera subrepticia (com passa, a vega-
des, en el teatre convencional) o mos-
trar-se obertament com una forma d'in-
corporar un nou pla sonor a I'acdd
dramatica. Un teatre que investiga I'e-
fecte de Testimul en totes les seves pos-
sibilitats. El microfon referma la realltat
artifidal del teatre pero tambe refor^a el
valor del missatge. La veu que surt d'una
caixa electrificada te un valor determi-
nat en el nostre consdent. Es rep i es
descodifica d'una altra manera.

VIDEO
L'ull ha aprfe a mantenir una relado

de complidtat amb les dues dimensions
de la imatge en moviment. El video ge
nera un nexe d'intimitat amb I'especta-
dor; Una comunicado personalitzada
que irromp en la comunio coMectiva de
la representacio teatral. La pel-licula
partidpa en I'acdo com una reaHtat ex-
tema que entra en el present de I'escena
per modificar la nostra actitud com a
public. Aquest element pot apareixer en
forma de gravadd, com a record 0 desti,
0 generar-se en directe i subratUar la
versemblan^a documental 0 fisica de la
historia.

COSNU
El cos nu es ja un classic en un esce

nari. La novetat es el seu significat tran-
sitori actual, la buscada negado de
I'impacte de les reacdons que podria
generar. Durant un temps la nuesa es
concebia com a finalitat dins de I'es-
tructura dramatica. Ara nomes apareix
com a milja per afeblir 0 refor^ar el pa
per del cos de I'actor dins el muntatge.
El nu es un element que es consumeix
en el significat que li dona I'int^rpret.

Fundona gairebe com a terapia, un
mecanisme d'autoconeixenjent que re
quereix de I'espectador per completar el
seu significat. Mostrar la pell per fer-se
invisible.

COREOGRAFIA
Tot muntatge que aspiri a un cert

grau de modernitat ha d'incorporar al

segons e\ muntatge Ae CaAxl un utttar nun sovint trenca asqaaflias de can als espectadan

seu equip artistic un coreografo director
de moviment. La naturalitat estudiada
es un valor desprestigiat. El gest es im-
provisado o artifid. Fins i tot les posades
en escena mfe convendonals s'entre-
guen a aquesta nova moda sense argu-
mentar-ne Tils. La coreografia nomes te
sentit dins d'un muntatge teatral quan
es necessaria una determinada abstrac-
do. quan es treballa en el pla del sub-
consdent, quan es recrea pl^ticament
una dimensio no real. Tambe serveix per
refor^ar la percepdo de disdplina
transversal que domina sobre el teatre
menys ortodox, concebut com a conte-
nidor d'arts agermanades; musica, text,
dansa, cinema.

VlOLlNCIA
Cops, atacs d'ira, crits, sang, caigudes.

El cos de Factor contemporani ha d'estar
preparat per patir fisicament. L'hema-
toma I'acompanyara en la seva rutina.
La violenda es un element essencial per
al teatre del present. Ha passat el temps
de la subtilesa. La consdenda individual
i collectiva obliga a enifontar-nos ober
tament amb un dels trets mes notoris de
la nostra societat. L'harmonia es im
concepte desfasat. Ara importa mostrar
amb la maxima efectivitat possible les
contradicdons de Lesser huma, la seva
rabia, el seu desconsol, la seva feblesa,
les seves firustracions. La imatge mes di-
recta mes Tagressio i el dolor. Una tea-
tralitat brutal que infla les venes i fa
tomar vermella Tepidermis, maltracta-
da per contusions i fiiodons. Aixo & una
vail de llagrimes i el teatre & la seva
maxima representacio.

OBJECTES
La dramatiirgia del contemporani

s'ha convertit en un index obert davant
el piiblic. Qualsevol espectador entrenat
en aquesta tdpologia dramatica sap que
I'obra acabara quan s'hagin usat tots els
objectes disposats estrategicament en

I'escenari. La doctrina brookniana s'a-
plica dogmaticament en I'eradicado del
decorat pero s'ha pervertit en I'lis i abiis
de r attrezzo, d'elements de suport ne-
cessaris per construir i'acdo.

L'actor ja no esta sol. No hi ha esce-
nografia, pero im magatzem de coses
envolta I'interpret per ajudar-lo a crear
petits espais dramatics, ^s la visualitza-
do d'lm guio fragmentat, que nom&
adquireix el seu sentit final en aquest
paisatge d'objectes que esperen inani-
mats que un gest els justifiqui.

MENJAR
Una de les curiositats del teatre mo

dem es la seva fixado per despertar la
pituitluia de I'espectador amb efluvis
gastronomies. En la selva de les coses de
Tescenari es habitual trobar-se un fogo-
net electric. Fregir ha esdevingut ima de
les acdons mes teatrals del nostre
temps. L'ahment s'ha dramatitzat, nor-
malitzat la transgressid conceptual que
la modernitat dels anys setanta donava
al menjar dins I'art. Tot i aixl. i malgrat
la insist^nda de determinats directors
d'escena, no aconsegueix depassar el
Uindar de I'an^dota. El menjar -la seva
preparadd i menjada- esta massa lligat
als nostres rituals de supendvenda com
per compartir el seu protagonisme en
un espectacle.

BROSSA

La conjuncid de violenda i objecte
acostuma a anar acompanyat d'un al-
tre dels fenomens habituals en aquesta
mena de muntatges: la poHudd de
I'espai. Algii ha de pensar que la in-
tensitat dramatica de I'espectacle es
mesura segons el grau de contamina-
cid material general durant la funcid.
L'important es deixar un paisatge de-
gradat, amb les empremtes de la vio-
lencia ben visibles. Els objectes no ban
de sobreviure, ban de ser consumits i
destruits en I'acdd teatral com si fos

un ritual de purificadd. Una cerimo-
nia que mostri clarament I'impacte
que la presencia de Thome te sobre el
seu entom. La desoladd com a missat
ge ultim.

PUBUC

L'espectador s'ha transformat en
una ombra, en tm ens amb una pre
senda ambigua. El silend presendal
del ptiblic classic no is el model, tarn-
poc la reivindicacid d'una relado i una
participacid fisica directa, tambe ca-
racteristica d'uns altres temps. Ara
I'espectador es un suposit real, un re
ceptor privilegiat. Gairebe es treballa
exclusivament en el pla de la semioti-
ca. No existeix, ni es busca, una reladd
definida. La quarta paret pot apareixer
i desapareixer -fer-se mes opaca o
transparent- al llarg de la fundd. No
hi ha un model fix de comunicado.
L'estimul fluctua entre el narcisisme i
Tapel'lacid a la comuna.

POESIA

Un mosaic d'elements que conduei-
xen, potser, cap a la primera idea del
teatre d'liltima generacid: la voluntat
de crear un espai poetic. L'abstracdd
ha conquistat moltes parceHes de Tart,
pero tenia serioses dificultats per con-
solidar-se dins el teatre. Els fenomens
mes radicals s'han instal-lat com a per
formance o happenings, sense captivar el
public natural del teatre.

Pero en aquest exili interior en el
museu s'estableix un compromis ar
tistic que si que troba el seu retom a
Tescenari. Es en el museu on es fixa
una idea de Uibertat i de contamina-
dd, d'estimul visual i conceptual del
teatre, fins i tot del passatger que es
qualsevol accid de Tesser huma. En el
museu el teatre reinterpreta la seva
idea de transcendencia, la unidtat de
Tefimer i es presenta viu davant el
public.


