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Introducció

Les arts escèniques es distingeixen de la resta d’expressions artístiques, bàsica-

ment, pel fet de ser actes de comunicació en viu, la centralitat dels quals rau

en la interpretació de l’actor, el músic, el cantant o el ballarí –sense perdre de

vista que els personatges també poden ser encarnats per titelles o marionetes,

tant en el format tradicional dels espectacles infantils com, per exemple, en

algunes de les espectaculars propostes escèniques de La Fura dels Baus, prota-

gonitzades per marionetes de mides gegantines.

La funció dels intèrprets és vehicular un discurs expressiu mitjançant el cos, la

veu o bé un o diversos instruments musicals –o la combinació d’aquests– que

és reforçat, si convé, per múltiples elements de la posada en escena: disposició

de l’escenari i del públic, vestuari, decorat, atrezzo, maquillatge, perruqueria,

il·luminació i ús de tècniques i dispositius digitals, entre d’altres.

La vinculació del llenguatge corporal, vocal i instrumental amb d’altres disci-

plines artístiques i literàries –amb major predomini del text dramàtic– donen

lloc a un ampli ventall de gèneres, que abracen des de propostes d’alta cultura

fins a una enorme multiplicitat d’espectacles de factura popular, més lligades

al que se sol anomenar indústria de l’entreteniment.

De tota l’àmplia gamma de modalitats escèniques que s’han representat des

de principi del segle XX fins avui, en aquest material ens centrarem –per raons

d’espai, sobretot– en tres disciplines: l’òpera, la dansa i el teatre contempora-

nis.

Estretament imbricades amb les pulsions de cada context geogràfic i històric,

les arts escèniques són un aparador privilegiat de les grans transformacions

tant socials com estètiques que ha experimentat el món contemporani, en les

quals els creadors, a mesura que s’han anat desencotillant dels dictats de les

preceptives clàssiques i acadèmiques, han plasmat, igualment, la seva subjec-

tivitat. I ho han fet amb major o menor grau de llibertat. Els més inquiets

s’han aventurat a dur a terme experimentacions formals, abordar continguts

inèdits i vehicular nous missatges, sovint transgressors i compromesos amb

la societat, de manera que llur obra ha esdevingut un veritable revulsiu socio-

cultural. Ningú no pot negar que figures com Jarry, Nijinsky, Strauss, Brecht,

Graham, Beckett, Britten,Cunningham i Bausch han estat uns agents de canvi

quant a la (re)presentació dels homes i les dones del segle XX –també en la seva

dimensió corporal, no ho perdem de vista.

Els textos teatrals, els llibrets i les partitures operístiques i les coreografies pre-

senten no només un interès artístic de primer ordre des del punt de vista es-

tètic, sinó que també són una privilegiada via de coneixement de les inquie-
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tuds, els imaginaris, els gustos i les idees tant de col·lectius com de personali-

tats singulars en moments històrics i contextos geogràfics distints. Així doncs,

aprofundir en la interpretació d’aquestes peces artístiques, per bé que són pu-

ra ficció i que sovint prioritzen l’aspecte lúdic per tal de plaure la platea, ens

permet també comprendre millor les dones i els homes contemporanis.

D’aquestes obres, cal subratllar-ho, no només ens n’interessa la dimensió tex-

tual –llegiu, si voleu, argumental– sinó també la seva posada en escena: en cap

cas podem perdre de vista que les representacions són concebudes com un acte

de comunicació sincrònica que acara el públic amb un o diversos intèrprets, en

els quals cada director o dramaturg hi imprimeix una particular interpretació,

que és en ella mateixa significativa i, per tant, igualment interessant.

La naturalesa eminentment efímera de l’espectacle teatral, operístic o de dan-

sa (només se’n pot gaudir estrictament en el lloc i en el moment de la repre-

sentació) va quedar resolta –tot i que només en part, i de manera progressiva–

gràcies a la invenció del cinema. La filmació per a la gran pantalla –i també,

tot i que en menor grau, per a la televisió– ha permès “embalsamar” algunes

representacions (el corpus d’enregistraments és, malauradament, molt reduït

quant a les obres més antigues), que són testimonis impagables d’aquesta cul-

tura “viva” del món contemporani, i que la indústria audiovisual ha permès

fer arribar al gran públic. Molts decennis més tard, Internet n’ha propiciat una

difusió molt més àmplia (a mesura que el venciment del copyright ho ha per-

mès), que poc a poc ha anat posant a l’abast dels internautes un patrimoni

valuosíssim. Així doncs, gràcies a la Xarxa, avui podem fer-nos una idea de

com va ser l’experiència estètica que van viure els espectadors d’Appalachian

Spring de Martha Graham o de Les noces de Fígaro mozartianes en el ja clàssic

muntatge de Giorgio Strehler, per exemple.

Per tal d’obtenir una visió panoràmica de la trajectòria que han viscut l’òpera,

la dansa i el teatre contemporanis, en les pàgines següents us oferim una síntesi

cronològica sobre l’evolució que han experimentat els tres grans gèneres en el

decurs del període que abraça des de final del segle XIX (en el cas del teatre, el

punt de partida encara és més reculat) fins als nostres dies. S’hi fa una relació

de les figures, les obres, les escoles, els moviments i les innovacions escèniques

més destacats que, en cap cas, pretén ser exhaustiva. També s’hi contemplen

fenòmens que els han afectat enormement, com ara les avantguardes històri-

ques, les dues guerres mundials, les relacions que mantenen amb el cinema,

i la progressiva incorporació de la tecnologia digital en els espectacles. Per bé

que les interrelacions entre tots tres llenguatges escènics han estat cada vegada

més estretes i fecundes, hem optat per oferir-ne una visió sumària de manera

independent: així queda més clara l’especificitat de cadascun d’ells i donem

continuïtat a les distintes tradicions d’estudis disciplinaris.

Inaugura el tríptic sobre arts escèniques el mòdul “Teatre contemporani, pano-

ràmica a vol d’ocell”, realitzat per Pep Paré. L’estudi s’inicia explicant els grans

canvis que viu l’escena a partir de mitjan segle XIX: l’objectiu és explicar els
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precedents d’algunes de les aportacions més destacades en l’àmbit dramàtic

de principi del segle XX a Europa. Tot seguit, Paré brinda una relació dels prin-

cipals autors i corrents que han vist els escenaris no només europeus, sinó

també nord-americans, tot al llarg del segle passat. Més enllà de determinar la

singularitat de dramaturgs, directors i actors de primer ordre que són abordats

en una nòmina sumària, Paré també explica els avenços que han experimentat

les concepcions escèniques i actorals.

En el segon mòdul, “L’espectacle operístic”, Jaume Radigales comença deter-

minant la naturalesa de l’òpera, el gènere que casa el discurs musical amb el

poètic, i subratlla la importància de la posada en escena i la seva recepció per

part del públic, que sol tenir respostes ben diferents davant de les propostes

més arriscades i innovadores. Radigales analitza molt breument la producció

dels compositors contemporanis més rellevants, amb comentaris tant sobre la

partitura com sobre el llibret, i focalitza l’atenció en la importància de la veu i

del factor sexual en el gènere operístic, que ha fet forat a mesura que ha anat

avançant el segle. En darrer terme aborda el fenomen, tan interessant, de l’èxit

de l’opera audiovisualitzada, que permet fer arribar els espectacles a un públic

molt nombrós i transnacional.

Marta Porter, en el mòdul “La dansa contemporània”, ofereix una visió molt

sistematitzada dels principals corrents coreogràfics que abasta des de les noves

idees sobre el llenguatge corporal formulades per Delsarte i Dalcroze, a principi

de segle XX, fins a les propostes que brinden les companyies més capdavante-

res de l’escena actual tant europea com nord-americana. Porter articula el seu

estudi a partir de la catalogació de les grans coreografies i ballarins, apunta el

vincle que han tingut els creadors amb els músics, i explica com els diferents

coreògrafs han concebut el treball i l’expressivitat corporal. Al seu torn, també

defineix quins han estat els grans trets definidors de diferents escoles a països

com ara Rússia, Alemanya, els Estats Units, Bèlgica, Suècia, els Països Baixos i

el Canadà, i també l’aportació de grans companyies. En darrer terme, focalitza

l’atenció en propostes com ara la no-dansa i la videodansa.

Suggerim que la lectura d’aquests mòduls es complementi amb el visionament

d’espectacles enregistrats, o bé que estiguin disponibles en diferents suports

videogràfics, o bé que es trobin a Internet. No cal dir que, en el cas d’aquelles

obres de les quals és possible visionar l’enregistrament, la seva comprensió és

extraordinàriament més profunda, i ens permet tenir una experiència míni-

mament semblant a la que van viure els espectadors en el moment de la repre-

sentació –quelcom que la tecnologia digital avui ens permet, ni que sigui, com

a fórmula vicària. És, doncs, recomanable, compaginar la lectura dels mòduls

amb la realització d’un exercici d’arqueologia escenogràfica que la Xarxa ens

convida a fer.
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Objectius

Aquest material vol ser una síntesi del que han estat, l’òpera, la dansa i el

teatre contemporanis, els llenguatges escènics que han tingut un paper més

remarcable en l’art europeu i nord-americà en el decurs dels segles XX i XXI.

Concretament, els objectius d’aquest material són els següents:

1. Proporcionar una visió diacrònica i complementària l’òpera, la dansa i el

teatre contemporanis.

2. Informar sobre els principals creadors, actors, directors, intèrprets i teòrics

de cadascuna de les tres disciplines –sense ànim d’exhaustivitat.

3. Exposar els principals corrents estètics i la seva relació amb el context

històric en què neixen.

4. Assenyalar la centralitat del cos en les arts escèniques.

5. Establir la relació que els creadors mantenen amb la tradició de cadascuna

de les disciplines.

6. Brindar elements contextuals i interdisciplinaris que permetin fer

l’exègesi de les obres d’una manera més aprofundida i gratificant.

7. Proporcionar fonaments teòrics i utillatge tècnic per entendre la singula-

ritat de cada llenguatge escènic

8. Posar èmfasi en les fecundes relaciones interartístiques que les creacions

mantenen amb peces d’altres disciplines.

9. Assenyalar com les diferents arts escèniques han anat incorporant les no-

ves tecnologies –en els darrers decennis, la tecnologia digital.

10. Apuntar la relació que les arts escèniques han mantingut amb el cinema.
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Continguts

Mòdul 1
Teatre contemporani, panoràmica a vol d’ocell
Pep Paré

1. Els primers indicis del canvi de concepte teatral. Un camí per a una re-

volta

2. El calaix de sastre de les avantguardes. Els distanciaments i les crueltats

3. El teatre després de l’obra magna de la guerra

4. El nou teatre. L’art contemporani

Mòdul 2
L’espectacle operístic
Jaume Radigales

1. Introducció

2. Des de, i cap a, l’obra d’art total2

3. L’heterogeneïtat

4. Canvis de paradigma: veu i sexualitat

5. L’audiovisualització del fet operístic

6. Notes

Mòdul 3
La dansa contemporània
Marta Porter

1. 1900-1930: Els pioners i el trencament amb el ballet clàssic

2. 1930-1950: La segona generació de l’expressionisme alemany i la Mo-

dern Dance

3. 1950-1980: el neoclassicisme, la Postmodern Dance i la dansa teatre

4. De 1980 fins avui: l’esclat de la diversitat. Un món sense límits
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