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</ QUI ÉS ROGER BERNAT?

>/ Roger Bernat és, probablement, un dels 
creadors teatrals catalans més famós actualment. 
Al llarg de la seva carrera, s’ha atrevit a 
experimentar amb llenguatges, dramatúrgies i 
metodologies avançades per qüestionar algunes de 
les nocions heretades i més conservadores del que 
ha de ser el teatre i el que hi pot passar. Més 
enllà del teatre convencional, les propostes de 
Roger Bernat sempre ofereixen un punt de vista poc 
comú que ens convida a fer-nos preguntes i a pensar 
sobre el nostre paper com a espectadors. 
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 </ QUÈ FA?

>/ Aquest cop, proposa la relectura del 
ballet La consagració de la primavera, un 
clàssic del repertori de Les Ballets Russes 
de Diaghilev, estrenat el 1913 però que al 
llarg del segle xx s’ha representat fins a 
l’avorriment. La versió que fa servir de 
referència és la de Pina Bausch de 1975. Però, 
lluny de tornar-nos a endinsar en el teatre, el 
que ens suggereix Bernat és sortir a espais que 
no estiguin necessàriament preparats perquè hi 
hagi una representació teatral. A través d’uns 
auriculars, cada membre del públic hi podrà 
sentir unes veus, unes instruccions que potser 
el convidaran a moure’s. Fora del teatre, els 
nostres cossos d’espectadors deixen de ser 
mers consumidors passius i es converteixen en 
protagonistes d’aquest nou ballet. 

 

</ QUÈ PODEM FER NOSALTRES?

>/ Podem posar-nos els auriculars i 
deixar-nos endur pel que hi anem sentint. 
Podem intentar adonar-nos del que som capaços 

de fer si fem cas del que hi sentim. També podem 
resistir-nos-hi i exercir la nostra llibertat i 
la nostra capacitat de triar. Podem deixar volar 
coloms i simplement gaudir de la il·lusió de 
convertir-nos en ballarines per un dia. 
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[ ] Quan vas desobeir per últim 
cop una ordre?

[ ] Escoltes música amb auriculars 
pel carrer? Et permets ballar 
discretament de tant en tant?

[ ] Has anat mai al teatre a 
veure-hi un ballet romàntic o clàssic?


