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Una coproducció de La Maleta de Portbou i La Perla 29
Una proposta de Josep Ramoneda i Oriol Broggi
Comissari:
Josep Ramoneda
Directors d’escena:
Oriol Broggi i Albert Reverendo
Ponents:
Santiago Beruete, Oriol Broggi, Jordi Camí, Jaume Casals,
Enrique Fibla, Jordi Garcia, Ester Jordana, Carles Lalueza Fox,
Jordi Llovet, Verónica Nieto, Jordi Nopca, Carme Portaceli, Josep
Ramoneda, Marta Rebón.
Intèrprets:
Màrcia Cisteró, Jordi Figueras, Andreu Gomila,
Irene Jódar, Roger Mas, Xavier Ruano, Toti Soler, Sergi Torrecilla
i Montse Vellvehí

ENRAONAR
Josep Ramoneda

“Assez d’actes, des mots”
La paraula és transitiva. Parlem pels altres. No n’hi ha prou en dir-la: algú ha d’escoltar-la. I
és en aquests viatges que s’encarna, que es fa realitat. Hi ha moltes formes de realització de
la paraula. Començant per la més elemental, que és la conversa cara a cara, que ens realitza
en l’intercanvi amb l’altre. I que té una forma noble que en català anomenem enraonar, una
singularitat de la nostra llengua.
No hi ha paraula sense posada en escena. I aquesta pot trobar infinitat de fórmules. Una de les
més clàssiques, carregada d’història des de l’antiguitat, és el teatre. La paraula es transforma,
s’estira, es modula, s’assaja i s’exposa en un ritual que integra actors i públic. De fet, en l’era
digital, el teatre és la forma artística més genuïna d’escenificar la paraula sense intermediaris:
posant cara a cara el que parla i el que escolta. Sense la distància que marquen les expressions
visuals, sonores, digitals que ens arriben mediatitzades per la tecnologia, amb una relació que
és virtual, no carnal. Almenys fins que l’evolució ens incorpori allò digital com a naturalesa.
La paraula teatral és un tresor de la paraula encarnada: cara a cara. I adquireix especial rellevància en aquest present continu en el qual portem una llarga temporada atrapats. Ens invita a
enraonar en un moment en què, fonamentalment, es xerra. Podem pensar que fora del que es
pot dir hi ha la transgressió, però fora del que els altres poden entendre només hi ha la marginació. I una de les tasques del teatre és precisament aquesta: ampliar l’espai del que es pot dir,
del que es pot escoltar. I compartir-lo. O no és això el que trobem reiteradament en el teatre,
de la tragèdia grega a Shakespeare, d’Aristòfanes a Molière, de Goethe a Samuel Beckett?
El teatre té dues peculiaritats que el fan imbatible davant l’omnipotència de l’audiovisual i del
digital. La singularitat (cada funció és una nova representació –per a l’actor i per a l’espectador–) i la presència. La presència de la persona en l’escenari. La presència del públic en carn i
ossos. Els actors porten màscara, diran alguns: representen. És que els ciutadans, quan entren
en relació amb els altres, no representen? Precisament, els grans moments del teatre –com de
la vida– són aquells en què cauen les màscares i es fa evident allò que no veiem o no volíem
veure. Moments d’intensitat que ens porten a les entranyes de la vida.
Fer fort el teatre en la seva singularitat és, precisament, apostar per la paraula. És a dir, pel cos
i la paraula, inseparables a l’hora de parlar. En l’època de la reproductivitat indefinida de l’obra
d’art, el teatre és l’espai d’allò irreproductible. Nou cada vegada, per l’acció dels actors i per la
interacció amb els espectadors.
L’any 68, en una paret de París va aparèixer aquesta inscripció: “Assez d’actes, des mots”.
Podria ser el títol de les Escenes de Filosofia i Teatre d’aquest any. Recuperem el sentit de les
paraules. El poder creatiu de l’enraonar.
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DIJOUS

DE NOVEMBRE

17:OO

OBERTURA TAQUILLA

17:30

OBERTURA ESPAI

18:00

BENVINGUDA

18:15

ELS ORÍGENS DE LA COMUNICACIÓ I DEL CONFLICTE

PRESENTACIÓ

CONFERÈNCIA

Josep Ramoneda i Oriol Broggi

Carlos Lalueza Fox
Existeix un gran debat sobre si l’origen de les desigualtats i del conflicte es troba en el sorgir de les societats agrícoles, durant el neolític, o si
ja es pot rastrejar abans, en els caçadors-recol·lectors (i fins i tot en els
grups d’homínids del Pleistocè Mitjà). Així mateix, hi ha diverses línies
d’evidència que indiquen que el llenguatge no és exclusiu de la nostra
espècie, Homo sapiens, sinó que també hauria d’existir en homínids
anteriors, com els neandertals. Encara que pugui semblar paradoxal,
ambdós fenòmens, comunicació i conflicte, no són mútuament excloents i, de fet, és versemblant que hagin aparegut junts durant l’evolució del nostre llinatge.

19:30

Pausa (30 min.)

20:00

PESSOA. Un migdia de final de primavera, vaig tenir un
somni com una fotografia

PAUSA

RECITAL POÈTIC

Amb Toti Soler i Montse Vellvehí
La veu de Montse Vellvehí i la guitarra de Toti Soler s’endinsen en l’obra
d’Alberto Caeiro, el poeta bucòlic, i d’Álvaro de Campos, el poeta futurista, heterònims tots dos de Fernando Pessoa. Un joc teatral amb
veus-personatges lírics que despleguen les inquietuds existencials
–tant oposades com complementàries– de Pessoa, sovint anomenat
el poeta dramàtic o el poeta filòsof. Ens ve molt de gust convidar-vos
a aquest recital de dues persones molt apreciades a La Perla 29, que
ens obriran l’univers heterogeni del poeta.

21:00

Pausa (30 min.)

21:30

CONFLICTE I DIÀLEG EN EL TEATRE

PAUSA

CAFÈ LITERARI

Carme Portaceli
Presenta: Oriol Broggi
El conflicte és un dels principals motors de l’acció teatral. La seva
particularitat és que aquest desencontre de raons i objectius diferents
passa a través del diàleg, ja sigui de paraula o gestual. Com ho treballa
Carme Portaceli? Quines experiències d’assaig i de creació artística li
han estat rellevants per abordar-ho? De quines maneres es tracta el
conflicte teatral en la programació del Teatre Nacional de Catalunya?
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DIVENDRES

DE NOVEMBRE

17:OO

OBERTURA TAQUILLA

17:30

OBERTURA ESPAI

18:00

DIÀLEG

VOLS DIR QUE ENS ENTENEM?
Jordi Camí i Jordi Llovet
Presenta i modera: Verónica Nieto
Els éssers humans ens comuniquem a través de les sensacions, els
gestos o les mirades; però l’eina més perfecta que tenim per entendre’ns entre nosaltres és el llenguatge. El fem servir realment per establir un diàleg eficaç amb els altres? Des de la perspectiva de la neurociència hi ha raons (des de com percebem la realitat fins als biaixos
cognitius) que poden explicar el perquè, sovint, “no ens entenem”.

19:30
PAUSA

Pausa (30 min.)

20:00

ESCENA 1

AURORA. Enraonem per néixer
Amb: Màrcia Cisteró, Irene Jódar, Xavier Ruano i Sergi Torrecilla
Direcció: Albert Reverendo
La llum s’intueix, els rajos encara no brillen directament, com un secret, una cosa encara no dita. Cada matí hi ha en el món un naixement: l’aurora. L’etern brollar d’una cosa nova, el moment just abans
del dia quan la nit ja es retira, els segons abans de la primera rèplica.
Tot està en silenci. Hi ha coses que hagués preferit no haver-te de dir
mai. Què fan les paraules quan roseguen per dintre? On són? Però
res és inabastable i la claror de l’aurora no encega. Quan haguem
parlat, voldrem haver volgut enraonar abans. A vegades cal enraonar
per néixer, obrir el món amb les nostres paraules, com mossegades
perquè corri l’aire, per fer possible l’alè dels personatges.

20:20

Pausa breu (10 min.)

20:30

QUAN LA LITERATURA ENRAONA

PAUSA

CAFÈ LITERARI

Jordi Nopca
Presenta i modera: Jordi Garcia
La literatura catalana viu un doble moviment: any rere any es regenera
amb noves veus i, alhora, passa per alt les que estan més consolidades. Quines són les perspectives de futur dels autors més joves? Quin
és el present dels autors consagrats? Hi ha diàleg, contacte, enraonen
entre ells? Com ha canviat el panorama editorial durant l’última dècada? En aquesta conversa abordarem la transformació de l’ofici d’escriure en català i d’algunes de les seves constants com ara la ironia, la
presència del ‘jo’ i el compromís social i polític.

21:45

Pausa (30 min.)

22:15

L’ENRAONAR ÉS UN CANTAR

PAUSA

ESCENA AMB
JAUME CASALS

Jaume Casals
Com demostren els nens petits abans que cap escola els toqui, el parlar i
el cantar comparteixen les arrels i, al capdavall, són la mateixa cosa. Potser
aquí podem descobrir en el parlar unes llavors més fondes i pures, més originals que els models gramaticals de correcció lingüística. I si els veritables
tots no són el resultat de les parts, sinó que les precedeixen i determinen
el seu sentit? Les cançons i les paraules brollen de la mateixa necessitat, i
d’aquí en surten les paraules ben afegides les unes a les altres o les notes
i els sons aparentment juxtaposats en la partitura. També en el teatre, si el
tot de la versemblança s’interromp i grinyola una veu, un gest, o un pas,
l’espectador torna sobtadament a la butaca i ja no hi ha teatre, sinó només
l’eterna incomoditat del seure quan s’estudia a si mateix.
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DISSABTE

DE NOVEMBRE

16:OO

OBERTURA TAQUILLA

16:30

OBERTURA ESPAI

17:00

ESCENA 2

MIGDIA. A vegades hi ha coses que diem de veritat
Amb: Màrcia Cisteró, Irene Jódar, Xavier Ruano i Sergi Torrecilla
Direcció: Oriol Broggi
Hi ha coses que els actors diuen de veritat. Hi ha coses que els personatges volien dir-se de veritat. Hi ha coses que diem de veritat quan
parlem en la ficció. Hi ha coses, a vegades, que enraonant diem de
veritat. Però la llum de la veritat encega o porta a la bogeria, com els
passa a Èdip o a Lear. I si el teatre és només això? Un deliri de veritat, un miratge real, un assaig de la vida per evitar la ceguesa d’un
món massa cru. En aquest migdia que neix en la nit teatral hi viuen
personatges que voldrien enraonar sense públic, filosofar sense tesi,
senzillament existir entenent-se.

17:30

CANÇÓ I POESIA

DUES CANÇONS I ALGUNS POEMES
Amb Roger Mas i Andreu Gomila

17:40

Pausa (20 min.)

18:00

ÉS POSSIBLE EL DIÀLEG ENTRE ESPÈCIES?

PAUSA

TAULA RODONA

Ester Jordana i Santiago Beruete
Presenta i modera: Enrique Fibla
La relació entre espècies s’ha caracteritzat, des de la biologia, o bé
des del paradigma de la lluita per la supervivència (Charles Darwin) o
bé des del paradigma de la simbiosi (Lynn Margulis). En situar el que
és humà en el si d’aquestes relacions, els debats han oscil·lat entre
aproximacions de tall sociobiològic que han caracteritzat les nostres
formes de relació social i política des d’aquests paradigmes, i aproximacions de tall antropocèntric que prenien com a punt de partida la
diferència fonamental entre allò humà i allò animal. En un món marcat

pels desafiaments a la vida en conjunt imposats pel canvi climàtic, cal
pensar la relació entre espècies més enllà del paradigma sociobiològic
o antropocèntric. Perquè una cosa és que els membres d’espècies
diferents no es puguin reproduir, i una altra molt diferent que siguin
incapaces de mantenir un fructífer diàleg. Valguin com a exemple les
mil i una associacions simbiòtiques entre organismes. Canviant d’escenari però no d’argument, es pot descriure el plaer de la lectura com
una perfecta simbiosi mutualista entre autor i lector. En pagament per
la seva atenció, l’escriptor ofereix al seu simbiont des d’entreteniment
fins a informació, passant per consol. En la naturalesa, no menys que
en la literatura, tot és interlocució i reciprocitat.

19:30

Pausa (30 min.)

20:00

CAPVESPRE. La paraula que recorda el futur

PAUSA

ESCENA 3

Amb: Màrcia Cisteró, Irene Jódar, Xavier Ruano i Sergi Torrecilla
Direcció: Oriol Broggi i Albert Reverendo
D’aquest dia, d’aquest temps, d’aquesta escena, d’aquests personatges,
d’aquests temes, d’aquestes converses, només en quedarà un record. Després del final només ens queda la memòria. Què voldran recordar els que
venen darrere nostre? Què diran de nosaltres? Potser, senzillament, no ens
entendran, o potser algú rescatarà de les nostres maneres de fer una certa
bellesa. Al teatre podem morir tantes vegades com vulguem, juguem en un
laboratori d’hipòtesis i records on enraonem per generar més vida, obrir més
possibilitats, acollir més memòria. I quan arriba el fosc final, la resta és silenci,
però llavors el públic aplaudeix, els actors saluden i obrim els llums celebrant
que cada capvespre és el final d’un dia que vindrà seguit per més dies, sempre que hi hagi algú que encarni les fràgils històries humanes. Enraonar és un
compromís amb el futur.

20:20

Pausa breu (10 min.)

20:30

ENRAONAR LA GUERRA

PAUSA

DIÀLEG

Marta Rebón i Josep Ramoneda
Enraonem, entre d’altres coses, per entendre raons, i quan enraonem
de guerres presents definim bàndols, en fem previsions, imaginem el
paisatge que quedarà quan les armes callin. També enraonem de guerres
passades i, segons com es faci, es facilitarà -o no- la següent. És tan
important el relat de la guerra quan la sang vessa com el seu record,
forjador de mites. D’això, Europa n’és ara testimoni. Vassili Grossman
va escriure cròniques des del camp de batalla que després va dotar de
forma literària amb la novel·la, perquè tot el que havia vist i viscut no li
cabia a les pàgines del diari. El novel·lista enraona amb el lector d’una
realitat fatalment complexa, inabastable, de la qual li cal deixar petjada

perquè la visió de l’abisme no s’oblidi mai. I, anys després, una altra
periodista, Svetlana Aleksiévitx, va entrevistar dones que van participar
en aquella mateixa guerra, va aplegar els records dels qui eren nens
aleshores i, més tard, va furgar en la ferida dels afgantsi —els excombatents d’Afganistan i els seus familiars— per revelar que Rússia ha
construït la seva identitat sobre la base d’una cultura bèl·lica, militarista
i patriòtica que els predisposa a acceptar nous sacrificis, invasions,
crims. Tenim la il·lusió que en enraonar de la guerra serà més difícil
que n’esclati una de nova, però la realitat és obstinada: continuen havent-ne. Quan acaba realment una guerra?

22:00

CLOENDA

CLOENDA

BIOS
Santiago Beruete. Escriptor i docent, llicenciat en Antropologia i doctor en Filosofia.
Oriol Broggi. Director artístic de La Perla 29. Llicenciat en Dramatúrgia i Direcció Escènica per
l’Institut del Teatre.
Jordi Camí. Director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra.
Jaume Casals. Filòsof, rector de la Universitat Pompeu Fabra (2013 – 2021) i catedràtic de
Filosofia al Departament d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.
Màrcia Cisteró. Actriu. Ha treballat amb directors com Àngel Llàcer, Oriol Broggi, Carlota Subirós, Albert Arribas i Ferran Utzet, entre molts d’altres.
Enrique Fibla. Investigador especialitzat en la intersecció entre cultura visual, arxiu i memòria
històrica, doctor en Filosofia de la Imatge per la Concòrdia University, Montreal.
Jordi Figueras. Actor. Ha treballat amb directors com Frederic Roda, Xavier Albertí, Oriol Broggi i
Helena Pimenta, entre molts d’altres. L’hem pogut veure a totes les edicions de Filosofia i Teatre.
Jordi Garcia. Musicòleg i historiador de l’art. Dinamitza el Club de Lectura de l’#AsSocPerla,
de la qual és membre, i modera nombroses activitats post-funció del Festival Temporada Alta
i del Teatre de Salt.
Andreu Gomila. Poeta, crític literari i teatral, periodista. Director de Time Out Barcelona (2010-2017).
Irene Jódar. Actriu i música. Ha treballat amb directors com Oriol Broggi, Xicu Masó, Clara Manyós,
Marc Vilavella i el Tricicle, entre molts d’altres.

Ester Jordana. Professora a la Universitat de Saragossa, és llicenciada en Psicologia per la Universitat Rovira i Virgili i llicenciada i doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona.
Carles Lalueza Fox. Expert en estudis de paleogenètica, investigador de l’Institut de Biologia
Evolutiva (CSIC-UPF) de Barcelona.
Jordi Llovet. Crític literari, traductor i catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
a la Universitat de Barcelona.
Roger Mas. Músic, cantautor, poeta tel·lúric, la seva veu ens atrapa i ens fa viatjar al centre del record.
Verónica Nieto. Escriptora, editora y coordinadora de La Maleta de Portbou.
Jordi Nopca. Escriptor, crític literari i coordinador del suplement Ara Llegim.
Carme Portaceli. Directora teatral, actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya,
directora artística del Teatro Español de Madrid (2016-2019) i docent a l’Institut del Teatre.
Josep Ramoneda. Periodista, filòsof i escriptor. És director de l’Escola Europea d’Humanitats,
director de La Maleta de Portbou i col·laborador habitual del ARA, El País i de la Cadena Ser.
És president d’Edicions 62. Va ser director del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) entre els anys 1989 i 2011.
Marta Rebón. Escriptora i traductora, llicenciada en Humanitats i Filologia Eslava.
Albert Reverendo Mascort. Politòleg, graduat en Filosofia i Màster Universitari en Estudis Teatrals. És responsable de continguts a La Perla 29 i ajudant de direcció d’Oriol Broggi.
Xavier Ruano. Actor. Ha treballat amb directors com Ricard Salvat, Oriol Broggi, Alex Rigola,
Jon Ollé, Carlota Subirós, Lourdes Barba i Hernan Bonnin, entre molts d’altres. Ha participat
en totes les edicions de les Escenes de Filosofia i Teatre.
Toti Soler. Músic, guitarrista i cantant d’àmplia trajectòria que ha composat en diverses ocasions per a l’escena teatral.
Sergi Torrecilla. Actor i membre de la companyia teatral La Ruta 40. Ha treballat amb directors
com Marta Buchaca, Oriol Broggi, Gabriel Calderón i Jordi Prat i Coll, entre molts d’altres.
Montse Vellvehí. Actriu, directora del Festival Shakespeare (2007-2014) i directora de l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre (2017-2020).

QUI SOM

Vídeo: Francesc Isern
Il·luminació: Palmira Sabaté
Vestuari: Elisabet Meoz
Regidor: Marc Serra
Tècnics: Roger Blasco, Guillem Carbonell
Atenció al públic: Núria Ubiergo, Eva Cartañà i Aran Broggi
Il·lustració: Esperança Rabat
Imatge i disseny: La Maleta de Portbou (Marta Bartolomé, Laia Freixes,
Esperança Rabat)
Una coproducció de La Perla 29 i La Maleta de Portbou.
Amb el suport de la Fundació Banc Sabadell.
La Perla 29 som:
Gina Barbeta, Silvia Barrera, Oriol Broggi, Clàudia Càlix, Judith Cunegatti,
Lídia Figueras, Juli Macarulla, Anna Novell, Bet Orfila, Cesc Pastor, Arnau
Planchart, Marta Rebulà, Albert Reverendo i Marc Serra.
La Maleta de Portbou som:
Marta Bartolomé, Laia Freixes, Germán Sebastià, Esperança Rabat,
Josep Ramoneda, Gaby Oggero i Joan Tarrida.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
24, 25 i 26 de novembre de 2022
Teatre La Biblioteca
Carrer Hospital, 56, Barcelona
Horari:
Dijous 24, de 17:30 a 23:00 h
Divendres 25, de 17:30 a 23:00 h
Dissabte 26, de 16:30 a 23:00 h
Les portes del teatre s’obriran 30 minuts abans
de començar l’activitat i el bar romandrà obert
de forma continuada
Entrades a:
www.laperla29.cat
A la taquilla a partir de les 17:00 h
i dissabte a partir de les 16:00h

MaletadePortbou
LaMaletadePortbou
LaMaletadePortbou
LaMaletadePortbou
lamaletadeportbou.com
Amb el suport de

:

