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La companyia ITTeatre, formada el curs 2016/17, presenta el seu últim 

espectacle: una exploració sobre el riure i el plor dirigit per Roger Bernat. 

Llarga vida a la jove companyia teatral de l’Institut del Teatre! 

 

Aquest espectacle forma part del bloc &ciutat, com també: 

MIRA Digital Arts Festival 

Sote presenta Sacred Horror in Design / Colin Self presenta Siblings 

Gràcia. 06/11 

 

i està adherit al Manifest 18/XXI promogut pel Théâtre de la Ville de París. 

 

Flam es va estrenar l’11 de juliol de 2019 en el marc del GREC 2019 Festival 

de Barcelona. 

 

La trajectòria de Roger Bernat com a creador escènic s’inicia l’any 1997, quan 

funda la companyia General Elèctrica. Des del 2008, i ja en la formació FFF, el 

seu teatre situa el públic com a protagonista dels espectacles. D’entre els més 

recents, destaquem, Desplazamiento del Palacio de La Moneda (2014), 

Numax-Fagor-plus (2014), We need to talk (2015), No se registran 

conversaciones de interés (2016/17) i The place of the Thing (2017).  

Flam és el primer espectacle que dirigeix amb ITTeatre. 

 

atzars propicis 

Bill Viola. Miralls de l’invisible  

del 4 d'octubre al 5 de gener a La Pedrera 

En aquesta mostra del Bill Viola (Nova 

York, 1951), considerat un dels pioners 

mundials del videoart, es presenta The 

Quinteto of the Astonished, peça de 

referència de Roger Bernat a l’hora de 

concebre aquest espectacle. 

 
veure’n els vídeos https://youtu.be/kycsrxOHInk / https://youtu.be/HbMiuvsO7OM 

https://www.teatrelliure.com/ca/programacio/tots-els-espectacles/taxonomy/term/77
http://18-21.org/wp-content/uploads/2019/07/Charte18-XXI-EN-FR-ES-RO.pdf
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/flam
https://www.barcelona.cat/grec/ca/espectacle/flam
http://rogerbernat.info/
https://www.institutdelteatre.cat/itteatre
https://www.lapedrera.com/ca/agenda-activitats-barcelona/exposicions-actuals/bill-viola-miralls-de-linvisible
https://youtu.be/kycsrxOHInk%20/
https://youtu.be/HbMiuvsO7OM
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Gràcia  – del 21 al 24 de novembre 

Flam 

dramatúrgia Roberto Fratini direcció Roger Bernat 

FFF / ITTeatre 
 

 

intèrprets Alba Aloy, Adrià Ardila, Hodei Arrastoa, Marta Borràs, Alba 

Duño, Mireia Lorente-Picó, Antoni Mas, Jose Luis Oliver i Eva 

Ortega 

 

 

direcció i escenografia Roger Bernat / dramatúrgia Roberto Fratini / vestuari Adriana 

Parra / il·luminació Ana Rovira / so Cristobal Saavedra 

 

 

ajudant de direcció i dramatúrgia Nicolás Jongen / ajudanta d'il·luminació Núria Vila / 

cap tècnic Txalo Toloza / alumna en pràctiques (MUET) Nadinka Flores / 

observadora Joana Castellano / coordinació de FFF Helena Febrés Fraylich / 

coordinació d'ITteatre Ramon Simó, Pepelú Guardiola 

 

 

i els equips del Teatre Lliure 

 

 

producció ITTeatre – Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona en 

coproducció amb GREC 2019 Festival de Barcelona, Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona, Festival Tercera Setmana de València i Elèctrica 

Produccions 

amb la col·laboració del Teatre Principal d'Olot, el Teatre Alegria de Terrassa i el 

Teatre Laboratori de Vic. 

amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / ICEC 

 

espectacle en català / durada aproximada 1h. 30’ sense pausa 

seguiu #FlamITteatre  

rogerbernat.info 

 

horaris dijous i dissabte 20h. / divendres 16h. i 20h. / diumenge 18h. 

preus 23€ / 19,50€ amb descompte / 17,50€ grups a partir de 15 persones / 16€ Tarifa Plana 

Abonament Espectador (per a entrades fora d'abonament) / 11,50€ grups universitaris, 

Carnet Jove, -30 & tarifa Última Fila / Laterals (en determinades funcions) / 9€ 

Generació Lliure (-30) / 7€ grups de secundària 

www.teatrelliure.cat
https://twitter.com/hashtag/GoingDark?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GoingDark?src=hash
https://rogerbernat.info/
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Rialles i sanglots és el que us trobareu en el darrer espectacle d'un dramaturg 

que s'ha acostumat a treballar sense actors ni actrius però que, aquest cop, en 

necessita tant de tristos com d'alegres.  

Tot va començar amb una conversa. Dues actrius acusaven Roger Bernat, 

ànima de la companyia FFF i autor d'un seguit de peces que no concedeixen el 

protagonisme ni a actors ni a actrius sinó al públic mateix, de fer un teatre fred i 

sense emocions.  

Consideraven que, tant els espectadors i espectadores com els i les intèrprets, 

no només necessiten trobar emoció en el fet teatral, sinó que en depenen. 

D'aquí que Bernat decidís crear un muntatge fet únicament d'aquest material: 

d'emocions, o més exactament d'emocions trobades (com els ready made de 

Marcel Duchamp), que no s'haguessin de buscar mitjançant una història o uns 

personatges, sinó que passés exactament el contrari: que la història, si de cas, 

es busqués com a resultat secundari d'un efecte.  

La proposta escènica de Flam pren la forma d'una partitura "exclamativa" en la 

qual, sense cap justificació i sense un context moral que ho aprovi o desaprovi, 

uns professionals de l'emoció, actors i actrius, ploren i riuen. Com si fóssim 

davant d'una d'aquelles obres del videoartista Bill Viola en què un grup de 

personatges expressen una simfonia d'emocions a càmera lenta.  

No és gens estrany que FFF hagi decidit aquesta vegada posar la tecnologia 

teatral de les emocions en el seu punt de mira, perquè l'evolució del riure i el 

plor en les arts en general, i en les arts escèniques en particular, diu molt de la 

història d'una Humanitat que ho ha convertit tot en dispositiu consensual: des 

del culte al patiment propi del cristianisme fins a la idealització de la figura del 

pallasso; des del turning point afectiu del somni d'indignació i emancipació fins 

a una època, l'actual, en què també la política del màrqueting i el màrqueting 

de la política se sostenen en les emocions. 

‒ FFF 

www.teatrelliure.cat
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l’anècdota 

Dues actrius varen acusar-me de fer un teatre sense emocions.  

―El teu teatre és massa conceptual ―deien―. El públic va al teatre a 

emocionar-se.  

Jo vaig etzibar-los que els veritables ionquis de les emocions són els actors, 

que només gaudeixen dalt dels escenaris si poden riure, plorar i, finalment, 

desfer-se en mocs i llàgrimes. Contra tot pronòstic, vàrem estar d’acord: públic i 

actors depenen de les passions. Els teatres bé podrien ser les sales on anem a 

abocar les nostres emocions sobreres, com si la plusvàlua de la cultura fos 

precisament el foc i la flama que diu la Bíblia. Així que vaig proposar-los de fer 

tothom feliç:  

―El públic i els actors volen riure i plorar? Doncs donem-los el que volen. 

Farem un espectacle en què només hi hagi emocions ―vaig dir―. Deixarem 

de banda tota la resta, història, personatges, paraules, i només hi haurà riures i 

plors. 

Això que en un principi era una boutade va acabar esdevenint una partitura en 

la qual un grup d'actors i actrius riu i plora dalt de l'escenari sense cap 

justificació ni moralina. Podria ser una versió de The Quintet of the Astonished 

de Bill Viola tuitada per Donald Trump, o un reality del qual algú ha tret el so. 

Un espectacle desballestat i... emocionant. 

el context 

Si la representació del patiment arriba a la seva màxima expressió en la glòria 

de la passió cristiana i es fa ubiqua a partir de la pintura barroca, la 

representació del riure no esdevé central en el discurs artístic fins a les 

acaballes del segle passat.  

Tot i que la figura del pallasso en les seves infinites variants dramàtiques és 

cabdal per a la cultura popular, el riure no s'emancipa d'allò que el provoca fins 

que Charles Douglas, inventor dels riures enllaunats, no introdueix la Laff box a 

la televisió americana de finals dels anys 50.  

Tal com ha demostrat Erich Auerbach, el significat ampli del terme passió, que 

ens arriba d'Aristòtil i que projecta el seu significat “cap al patiment en general, 

però també cap a la sensació de calor i de fred, cap al dolor i la joia, cap a 

l'amor i l'odi”, és circumscrit pel cristianisme exclusivament al patiment que, 

d'altra banda, deixa de ser un sentiment que enterboleix el judici per ser una 

forma elevada d'apropar-se a Déu. Aquest “culte a les passions” –títol del llibre  

 

www.teatrelliure.cat
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d'Auerbach–, que es limita durant el cristianisme a una fascinació pel patiment, 

es generalitza durant el segle XX, moment en què tot l'espectre d'emocions 

humanes esdevé sagrat.  

Que avui l'economia o la política estiguin vehiculades per l'emoció no deixa de 

ser conseqüència d'un raonament ben modern que equipara emoció i veritat: 

allò que “m'arriba” és allò que “necessito”. Així doncs, la segona meitat del 

segle XX incorpora la representació del riure a la ja clàssica representació del 

dolor. Els pallassos en general, però també els experiments clínics del XIX 

immortalitzats en daguerreotips de ganyotes de pacients sotmesos a 

electroteràpia, es converteixen en inspiració per a molts artistes. Bruce 

Nauman, Bill Viola o Juan Muñoz donen pas a coreògrafs com Maguy Marin –

Ha! Ha! (2006)– , Antonia Baehr –Lachen (2008)– o Alessandro Schiarroni –

Augusto (2018).  

El riure deixa de ser efecte per convertir-se en causa. Sota la puritana mirada 

del nostre segle, el riure torna a ser, tal com ja semblava insinuar la pintura 

barroca, allò que fan babaus i púbers. 

‒ Roger Bernat 

www.teatrelliure.cat
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Mentre es produïa en l’art un «gir teatral», en part reacció a la denúncia de la 

teatralitat portada a terme per Michael Fried, en part resultat de la irrupció del cos, la 

performance i la producció temporal i col·lectiva en els espais expositius, podríem dir 

que s’opera en l’obra de Roger Bernat una desteatralització del teatre. 

Imagineu primer un teatre sense actors. Ara traieu-ne l’escenari. Retireu-ne després 

les parets. Traieu-ne fins i tot les butaques. Per acabar, poseu-ho tot en moviment. 

Però què en queda, del teatre?, us preguntareu. El públic. Un públic confrontat 

especularment amb ell mateix que ja no es pot escapar tot consumint l’obra. Un públic 

que té una relació amb el teatre ja només pot ser canibalisme: consum de la seva 

pròpia condició espectacular. Aquesta dissolució dramàtica és alhora una 

generalització del dispositiu teatral: no hi ha teatre perquè el teatre és a tot arreu. 

El 2008 va crear Domini Públic, una peça en què el públic, guiat per auriculars, “actua” 

entre els vianants d’una plaça construint una arquitectura social efímera. Lluny de la 

ficció d’una comunitat actuant, el dispositiu aïlla el públic-actor i el confronta amb la 

responsabilitat d’actuar. A Numax-Fagor-plus (2014) proposava un re-enactment de 

les assemblees de treballadors de les fàbriques Numax i Fagor, que fa servir els 

enunciats de la lluita obrera com a protocols teatrals capaços de dibuixar un subjecte 

col·lectiu de la història que ja no existeix. Però potser la seva proposta més ambiciosa, 

tant per la profunditat genealògica com per l’escala, és Deplazamiento del Palacio de 

la Moneda (2014), en el qual diverses organitzacions socials i veïnals de Santiago de 

Chile desplacen una maqueta del Palacio de la Moneda, icona de la possibilitat 

democràtica, però també de la seva destrucció colpista, fins al barri amb menys renda 

per capita de la ciutat. El teatre expandit es converteix aquí en un dispositiu total per a 

un públic que està cridat a ser actor (o traïdor) de la història. 

Si abans es parlava de teatre independent, ara es parlarà, per qualificar el treball de 

Roger Bernat, de teatre d’immersió o participatiu. Però amb la condició que per 

participació no s’entengui ni consens ritualitzat, ni cohesió social festiva, ni catarsi 

assembleària. Si el teatre independent va sorgir de la necessitat encara utòpica de 

democratitzar els escenaris, el teatre participatiu apareix a la cruïlla paradoxal entre la 

crisi de la democràcia representativa i el seu desbordament en pràctiques d’acció 

directa, les noves formes d’intercanvi i de producció de saber, propiciades per les 

tecnologies informàtiques horitzontals en què les posicions d’emissor i de receptor 

queden desdibuixades, i pel retorn de les fantasies feixistes d’accés no mediat a la 

veritat comunitària.  

Quan el teatre perd el lloc que li era propi quan assumeix la responsabilitat d’elaborar 

una crítica dels dispositius –pantalles, plataformes i xarxes– que avui s’encarreguen 

avui, des que la democràcia és una forma de govern global, de representar la realitat. 

‒ Paul B. Preciado (Documenta 14, 2017) 

 

www.teatrelliure.cat


 

temporada 2019/20 www.teatrelliure.cat 8 

 

ITTeatre 

L’TTeatre és el projecte pedagògic de 

postgrau de l’Institut del Teatre.  

L’Institut del Teatre és una institució 

dedicada a la formació, la investigació i la 

difusió de les arts de l’espectacle, on figuren 

entre les seves finalitats l’ensenyament 

reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, 

la promoció i l’organització de cursos, 

congressos, conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i 

gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la 

realització de programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves 

finalitats, la cooperació en la divulgació i suport a activitats que, dintre de l’àmbit dels 

seus objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. Actualment, l’Institut 

del Teatre disposa de quatre escoles: l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD), el 

Conservatori Superior de Dansa (CSD), l’Escola d’Ensenyament Secundari i 

Artístic/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) i l’Escola Superior de 

Tècniques de l’Espectacle (ESTAE). L’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESAD) és un 

centre formatiu d'estudis superiors en art dramàtic, de caràcter públic, que valora i 

estimula la reflexió i la recerca, així com el compromís artístic i la llibertat de 

pensament i creació. L’ESAD atorga el títol superior en art dramàtic, corresponent al 

primer cicle o grau de l’espai europeu d’educació superior i ofereix formació 

professionalitzadora en l’àmbit de l’art dramàtic en tres especialitats: Interpretació, 

Direcció Escènica i Dramatúrgia i Escenografia  

L’Institut del Teatre va crear l’any 2004 el Servei de Graduats amb la voluntat de 

potenciar la inserció professional, la investigació i l’excel·lència artística a través de la 

formació especialitzada dels graduats de les escoles superiors de l'lnstitut del Teatre. 

És en la consideració d’aquests objectius que va néixer, l’any 2017, el projecte 

pedagògic ITTeatre. Entès com a darrer pas del procés pedagògic i un dels primers 

contactes amb la realitat professional, ITTeatre ha de proporcionar a l’alumne la 

possibilitat de fer un aprenentatge artístic i professional tot participant en el procés 

complet de la creació, la producció i l’exhibició d’un espectacle. Seguint els postulats 

més actuals, que recomanen aprendre mitjançant l’acció i la creació (learn by doing), 

aquest procés ha de ser acompanyat per un plantejament pedagògic específic adequat 

a la proposta artística. El projecte pedagògic ITTeatre planteja fer una producció 

escènica cada temporada, abastant una dedicació de tres mesos i mig de treball. Per 

al desenvolupament de cada projecte creatiu, l’Institut comptarà amb la participació 

d’un/a o diversos/es directors/es, creadors/es o de l’equip artístic d’una companyia 

teatral que destaqui per la voluntat de desenvolupar un llenguatge propi i innovador, en 

diàleg permanent amb la realitat contemporània. 

més informació https://www.institutdelteatre.cat/itteatre

www.teatrelliure.cat
https://www.institutdelteatre.cat/itteatre
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Roger Bernat 

El teatre de Roger Bernat és el 

laboratori col·lectiu en el qual inscriure 

les aspiracions utòpiques i les fantasies 

autoritàries d'una comunitat. 

L'espectador deixa de ser testimoni 

privilegiat per convertir-se en actor 

perplex d'un drama en què renuncia a 

ser únicament víctima per acceptar el 

risc de transformar-se en botxí.  

L’any 2008, amb Pedro Soler, encunya el nom de la companyia FFF: The 

Friendly Face of Fascism [La cara amable del feixisme], formada per ell mateix, 

Roberto Fratini, Txalo Toloza, Cristóbal Saavedra, Ana Rovira, Marie-Klara 

González i Helena Febrés. 

Els seus espectacles més coneguts són Domini Públic (Teatre Lliure, 2008), La 

consagració de la primavera (Teatre Lliure, 2010), Please, Continue: Hamlet 

(Théâtre Grutli, Ginebra, 2011), Pendent de votació (CDN, Madrid, 2012), 

Desplazamiento del Palacio de La Moneda (STML, Santiago de Xile, 2014), 

Numax-Fagor-plus (KusntenFestivalDesArts, Brussel·les, 2014), No se 

registran conversaciones de interés (MUCEM, Marsella, 2016-17) o The place 

of the Thing (Atenes-Kassel, Documenta 14, 2017), i han estat presentats en 

una trentena de països.  

Els espectacles de Roger Bernat han estat guardonats amb diversos Premis de 

la Crítica, i el 2017 va rebre el Premi Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals. 

més informació https://rogerbernat.info/ 

www.teatrelliure.cat
https://rogerbernat.info/
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Per a una estètica dels dispositius 

Manifest de FFF publicat als Teatros del Canal de Madrid  

en el marc del cicle Fracaso Interminable 

FFF comparteix amb la seva època la vocació de mantenir la població mobilitzada 

permanentment. En la “societat de l’espectacle” tots som intèrprets. 

FFF no produeix espectacles per a turistes ociosos, sinó que dissenya dispositius per 

a operaris motivats. 

FFF confón premeditadament l’actor i l’espectador, tal com confón activitat i passivitat. 

Els espectadors de FFF són alhora víctimes i botxins. FFF no vol millorar el món ni 

estalviar crueltat al teatre. 

FFF produeix dispositius que serveixen la interacció. Els usuaris manipulen el 

dispositiu i el dispositiu manipula els usuaris. Els dispositius de FFF són, per tant, 

artefactes polítics. 

FFF no coneix barreres entre l’escenari i la platea, entre públic i privat. Qualsevol racó, 

físic o mental, és susceptible de ser escenari dels desitjos i aspiracions del públic. 

FFF no imagina un a fora. L’espai on s’uneixen els usuaris motivats i els que, quedant-

se a una banda, assumeixen la difícil tasca d’interpretar el paper de públic, tendeix a 

ser global. FFF és teatre totalitari. 

Ningú no disfruta en els dispositius de FFF. Actuant, l’espectador interpreta com pot la 

seva emancipació i assumeix perplex el seu nou paper d’operari. És legitimant les 

eines de l’emancipació com l’usuari fa desaparèixer la diversió. 

FFF reemplaça el plaer amb una forma complexa de goig o jouissance, recordant que 

la jouissance és la plenitud viscuda d’una carència substancial. La insatisfacció és al 

núcli mateix de l’estètica del dispositiu. 

L’espectador de FFF treballa per produir la seva pròpia imatge. L’espectador de FFF 

és un operari idealista que, per paga del seu esforç, rep fragments de la seva ficció 

política. 

L’espectador de FFF és un treballador subjecte a un sistema. Abusar de l’espectador 

―l’excés― confereix al sistema una forma, la gràcia. FFF és la plusvàlua del sistema, 

el seu malbaratament. 

FFF troba la forma en la interacció que es produeix entre el dispositiu i els usuaris, i 

posteriorment entre els mateixos usuaris. Com més invisible és el dispositiu, més 

visible és la interacció. Per a FFF la bellesa és la interacció. 

FFF, però, no creu en “estètiques relacionals” que apuntin a succedanis d’harmonia. 

Considera que l’única bellesa de les relacions és la seva dificultat invencible. 

www.teatrelliure.cat
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FFF no té llenguatge propi, com tampoc no té estil. FFF no expressa la visió d’un 

individu, com tampoc és fruit d’un territori, un paisatge o un país. FFF manlleva el 

llenguatge del poder. FFF és el calc del sistema, n’és la realització. 

FFF és una tecnologia i es desplega per mitjà de la tecnologia. Programació, 

planificació i disseny permeten tant l’autonomia com el control de l’espectador. 

FFF promou la mobilització i reivindica la inhibició. 

FFF promou la interactivitat i reivindica la interpassivitat. 

FFF promou el joc i reivindica el tedi. 

FFF promou l’explotació i reivindica la conspiració. 

FFF promou el soroll i reivindica el silenci. 

FFF sembra masses i recull soledats. Aquesta contradicció aparent provoca un record 

fictici, una fantasmagoria: l’aparició espectral d’un subjecte col·lectiu que alguna 

vegada va ser cridat a emancipar-se. Aquest espectre és a l’espectador solitari el que 

l’espectre del pare va ser a Hamlet: una instigació a “fer teatre”. 

FFF s’adreça a la multitud confinada a la butaca ―com el treballador al portàtil, 

l’alumne al pupitre o el malalt al llit― i el convida a fingir. 

FFF no comparteix el fantasma del teatre del segle XX, segons el qual l’espectador és 

un ésser passiu que ha de ser despertat. FFF desconfia d’un teatre mascle que 

imagina un públic femella. 

FFF tampoc comparteix la fantasia del teatre de prosa en la qual un públic progressista 

ve a confirmar que l’artista també ho és. FFF desconfia d’un teatre que convida a 

rentar consciències en les aigües salvífiques de la platea. 

FFF és ficció conscient. FFF no representa la multitud, la produeix. The Friendly Face 

of Fascism és el públic fet forma. 

‒ Roger Bernat i Roberto Fratini 

 

www.teatrelliure.cat

