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La muerte es lo de menos
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Propers cursos

—— Taller de creació col·lectiva a partir de les 
dinàmiques de treball d’El pont flotant
Il·lusió i realitat. Veritat i mentida.
 del 14 al 17/12/2010
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matís polític, creant una faula al voltant d’un 
refugiat algerià. Bashir arriba al Quebec amb 
l’esperança d’obtenir l’estatut de refugiat 
polític, però unes circumstàncies tràgiques 
i excepcionals el porten a exercir de mestre 
en una escola de primària. “Ell fa les seves 
classes, però a poc a poc ens proposa accedir 
a la seva intimitat, a les seves reflexions i a 
les claus que ens permeten comprendre d’on 
ve i quins són els esdeveniments tràgics que 
l’han portat a emigrar al Canadà”, ens explica 
l’autora.

Quan vam llegir el text ens va colpir espe-
cialment la humanitat d’aquest personatge, 
un home que arrossega un passat violent però 
que no es deixa moure per l’odi. Un home 
ple de vitalitat, desesperat, però divertit: un 
supervivent del món globalitzat. Sense preju-
dicis, l’autora submergeix l’espectador en un 
debat ètic: qui és el botxí? Qui és la víctima? 
Què és la injustícia?

La base del nostre espectacle la consti-
tueixen el joc i l’experimentació. Concebuda 
la creació escènica des d’un punt de vista 
col·lectiu, el text és per a nosaltres un punt de 
partida, un laboratori poètic on música, so, 
espai, llum, moviment, imatge i paraula es 
troben per dir o contradir, mostrar o amagar 
emocions, pensaments, dubtes.
—— Magda Puyo

La dramatúrgia quebequesa contemporània

El període que va de 1945 a 1960 marca els 
inicis (tardans) de la modernitat teatral al 
Quebec, que aleshores s’anomena teatre 
canadenc-francès. Si bé l’activitat teatral 
existia des de la fundació de la colònia de 
Nova França, va consistir bàsicament a copiar 
els models francesos, des del teatre clàssic 
fins als melodrames dels «théâtres du Bou-
levard», que causaven furor entre el públic. 
Cal esperar al context de la postguerra, cap al 
1945, perquè se sentin algunes veus que faran 
emergir progressivament una dramatúrgia 
nacional. Gratien Gélinas és el primer autor 
dramàtic que recorrerà a expressions típiques 
de l’entorn canadenc-francès i defensarà així 
un teatre nacional i popular. Però l’escriptura 

de postguerra es caracteritza molt més per 
l’aparició d’un realisme d’anàlisi psicològica 
típicament nord-americà, que durant molt de 
temps s’erigirà com una tendència significati-
va del teatre quebequès.

Del 1965 al 1980, el teatre es reafirmarà 
fins al punt d’esdevenir la caixa de ressonàn-
cia de la societat quebequesa en vies de cons-
titució. A partir del 1965, els artistes mani-
festen la voluntat de crear una dramatúrgia i 
una teatralitat autènticament quebequeses: 
apareix un teatre de la identitat quebequesa 
que pretén ser la punta de llança d’una reafir-
mació col·lectiva i d’una descolonització cul-
tural. L’autor dramàtic representatiu d’aquest 
moviment és Michel Tremblay i la seva obra 
Les Belles-sœurs.

L’any 1980 marca una mena de ruptura 
concreta i alhora simbòlica per al teatre que-
bequès: la derrota en el referèndum sobre la 
sobirania-associació, que comptava amb el 
suport del món artístic, es viu com un gran 
revés. El teatre compromès socialment i po-
líticament dels anys setanta no sobreviurà 
als anys vuitanta, en què entraran en joc 
noves realitats socials. Tot i que l’escriptura 
dramàtica havia cedit una mica el lloc a les 
creacions col·lectives, retorna amb força així 
que despunta el nou decenni, amb dues noves 
veus que anuncien un canvi de rumb radical: 
Normand Chaurette i René-Daniel Dubois, 
que desenvoluparan una escriptura molt 
formalista a anys llum de les preocupacions 
nacionals. Les noves escriptures que aparei-
xen al llarg del decenni privilegien els mons 
onírics, es fan esclatar les formes, metatea-
trals, heterogènies, i això els fa coincidir amb 
un moviment artístic internacional destacat 
pels fenòmens d’hibridació i pluralitat que 
alguns associen a l’estètica postmoderna.

Als anys noranta s’observa un doble feno-
men: d’una banda, la nova afirmació d’un 
teatre que vol comprometre’s socialment; de 
l’altra, el desenvolupament d’una escriptura 
profundament poètica, metafòrica i fins i tot 
formalista.

A tots els mestres, a tots els alumnes, i a tots 
els altres

Si tingués certa mestria en el que fos, seria 
mestra, de música, per exemple, o d’escola,  
o d’una altra cosa.

Llavors m’hi dedicaria fins a deixar-m’hi la 
veu, perquè tindria moltes coses per ensenyar 
abans que fos l’hora, parlaria de pressa per 
por d’avorrir els alumnes, intentaria fer bro-
ma perquè em perdonessin per obligar-los a 
estar-se asseguts.

De vegades tremolaria davant la idea de 
tanta responsabilitat, davant la simple idea 
de poder destrossar per sempre més una gran 
història d’amor entre un nen i l’aprenentatge, 
per poc que em mostrés impacient, irritable 
o indiferent. Si, a pesar de tot, un matí que 
estigués cansada, hagués de tancar els ulls  
davant d’una ferida oberta; si hagués de 
trencar un somni o una ambició amb la meva 
simple paraula de mestra, no ho superaria.

Altres vegades no m’hi veuria amb cor, 
davant l’enormitat de la tasca, tindria ganes 
de posar el cap damunt la taula i confessar als 
alumnes que no domino res i encara menys la 
situació, i ells mirarien el meu trist especta-
cle, amb pena i impotència.

Prefereixo dir-vos que sens dubte seria 
una molt mala mestra, i aquesta és una de les 
raons que m’han dut a escriure aquesta mena 
d’homenatge.

Amb tota la meva admiració,

 Evelyne de la Chenelière  

Presentació

La història d’aquest espectacle s’inicia al 
cicle de lectures dramatitzades d’autors i 
autores quebequesos que va tenir lloc el mes 
de desembre de 2009 a l’Obrador de la Sala 
Beckett. Bashir Lazhar, un dels textos que 
s’hi van llegir i que vaig tenir l’oportunitat de 
dirigir, ens va seduir des del primer moment 
per l’humor, la tendresa i el joc formal  
del relat.

Amb aquest text, Evelyne de la Chenelière 
explora la naturalesa humana i hi afegeix un 

Després d’haver tingut la política amagada 
sota la catifa durant prop de deu anys, joves 
autors com Jean-François Caron, Michel 
Monty, Dominic Champagne i Yvan Bienve-
nue tornen a posar-la a l’ordre del dia, amb 
obres que qüestionen l’estat d’una societat 
que sembla haver renunciat als seus somnis 
i que no pot oferir res que agradi a les joves 
generacions.

A l’altre extrem de l’espectre, trobem un 
teatre que reinverteix el món però absorbint-
lo amb la veu del subjecte, de la intimitat, 
de la seva memòria. Aquests escrits posen 
en diàleg el subjecte i el món, adoptant ca-
mins que renoven la forma dramàtica i que 
treballen amb una llengua molt poetitzada o 
teatralitzada, lluny d’un realisme heretat de 
la tradició anglosaxona. Daniel Danis, Caro-
le Fréchette i Larry Tremblay en serien els 
principals representants.

La dramatúrgia quebequesa s’ha enriquit, 
aquests últims anys, amb veus diversificades, 
de les quals no resulta fàcil fer un retrat. És 
remarcable el fet que sembla haver-hi una 
transformació en la condició de l’autor al 
Quebec, el qual, cada vegada més, assumeix 
tots els rols creadors: és actor, director (dels 
seus propis textos) i autor; sovint treballa en 
grup i el seu procés s’apropa a una escriptura 
escènica de la qual més tard sortirà un text. 
Senyal d’una generació que no vol esperar 
que un director s’hi interessi per dur-la a 
escena? O indici de creadors tafaners, per 
als quals el teatre és un art global en què 
no es pot separar la creació dramàtica de la 
relació que té amb l’escenari? Una mica de 
tot, segurament. El cert és que nombroses de 
les noves veus evolucionen entre la pàgina 
i l’escena, eliminant barreres en el procés 
de l’escriptura dramàtica. Olivier Kemeid, 
Evelyne de la Chenelière, Olivier Choinière 
i Christian Lapointe formen part d’aquests 
autors que experimenten amb la forma dra-
màtica dialogant amb l’escenari que freqüen-
ten tan sovint com la pàgina en blanc. 
—— Marie-Christine Lesage

L’article sencer està disponible a 
www.salabeckett.cat -revista Pausa- i apa-
reixerà publicat al número 32, al desembre 
de 2010. 

Evelyne de la Chenelière  

Evelyne de la Chenelière és autora i actriu. 
Ha escrit nombroses peces teatrals que han 
estat muntades tant al Quebec com a l’es-
tranger i traduïdes a diverses llengües. Els 
seus textos (Des fraises en janvier, Au bout 
du fil, Henri & Margaux, Aphrodite en 04, 
L’héritage de Darwin, Bashir Lazhar o Le 
plan américain, entre altres) mostren que 
la seva creació és una meticulosa observació 
de la naturalesa humana. El 2006 va rebre 
el Prix littéraire du Gouverneur général pel 
recull titulat Désordre public. Evelyne de la 
Chenelière va sorgir del Nouveau Théâtre 
Expérimental, on va col·laborar sovint amb 
el malaguanyat Jean-Pierre Ronfard. Treba-
lla regularment amb Daniel Brière.

Foto: Daniel Brière 


