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Introducció als Dossiers  
de pensament crític 
Els Dossiers de pensament crític són un 
material d’acompanyament que vol apropar 
la noció de la crítica teatral als joves,  
no per formar crítics teatrals sinó perquè 
les eines que fa servir la crítica fomenten 
una actitud activa de l’espectador que 
ens sembla imprescindible d’incentivar. 
Despertar el sentit crític permet mirar d’una 
altra manera el món més enllà del teatre. 
Ajuda a qüestionar-lo, a entendre’n la 
complexitat i la confrontació d’idees.  
També és un exercici per (re)pensar l’obra, 
tornar a l’experiència des de l’anàlisi fent 
l’acció de rememorar allò viscut.  
Per aconseguir-ho, els Dossiers 
de pensament crític relacionen els 
espectacles programats amb determinats 
aspectes del llenguatge escènic.    
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N.E.V.E.R.M.O.R.E.

Resum de l’argument
Novembre 2002. El Prestige, un vell petrolier carregat de fuel pesant, llança un 
S.O.S. enmig d’un fort temporal, a 28 milles de Cabo Fisterra. Durant sis dies és 
remolcat sense cap destí, abocant la càrrega al mar, i al setè dia s’enfonsa a més 
de 3.000 metres de profunditat. Successives marees negres arriben a la costa de 
Galícia. Una altra vegada. Una altra catàstrofe. Després de l’últim dia del mes, 
milers de persones que han sabut escoltar el mar enmig d’aquell silenci esgarrifós 
imposat a les onades pel chapapote, criden juntes: ¡Nunca máis!

Març 2020. Estem buscant la història per a un nou espectacle i es declara l’estat 
d’alarma. Poc després, en els pitjors moments de la pandèmia de la COVID-19 i 
davant la falta de mitjans, alguns hospitals de la costa gallega llancen una crida 
a la desesperada per si algú conserva material del Prestige. De seguida afloren 
milers de vestits, ulleres, guants i mascaretes usades per combatre la marea 
negra. Encara es guarden. Per quan vingui la pròxima. Aquesta vegada no arriba 
per mar. No taca. No fa pudor. Però els vestits serveixen igual, perquè sospitem 
que el culpable és el mateix. Ens preguntem què uneix allò amb això.

Tornar a l’índex

© Luz Soria

IDEA I CREACIÓ
Grupo Chévere
DRAMATÚRGIA I DIRECCIÓ
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Abril 2020. Algú ens diu que ha aparegut una caixa sense obrir amb material 
procedent del tancament que un grup d’activistes de la Plataforma Contra a 
Burla Negra va mantenir a la Casa da Cultura de Laxe, un llogaret de la Costa da 
Morte, entre el 25 i el 30 de novembre de 2002, només una setmana després de 
l’enfonsament del Prestige. És la caixa negra de la catàstrofe.

Gener 2021. Aconseguim obrir la caixa i no tenim més remei que explicar què hi 
hem trobat dins, encara que no serveixi per entendre què uneix allò amb això.

Treball amb l’espectacle
Amb aquest espectacle volem aprofitar per treballar temes de mobilitzacions 
de masses i moviments socials i també alguns aspectes del llenguatge 
escènic com: La caixa escènica, el teatre documental i el teatre radiofònic. 
Per això trobareu en aquest dossier un recull de lèxic i de material relacionat 
específicament amb aquests i altres aspectes de l’espectacle, i una sèrie de 
preguntes i propostes de treball perquè pugueu fer-ne reflexió i valoració amb 
l’alumnat, més enllà de la primera impressió –el m’agrada/no m’agrada. 

Tornar a l’índex
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Lèxic relacionat  
amb l’espectacle
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Caixa negra
La posada en escena de N.E.V.E.R.M.O.R.E. es basa en entendre l’espai com  
una caixa negra, sobretot en el sentit d’una maquinària de registre de la memòria. 
La caixa negra és una unitat de memòria que culturalment funciona com  
una metàfora del testimoni del que ha estat destruït. Allò que queda després  
d’un accident. 

S’anomena caixa negra el dispositiu d’avions, trens, vaixells i naus espacials que 
registra l’activitat dels instruments i les converses dels tripulants. La seva funció 
és emmagatzemar dades que en cas d’un accident permetin analitzar què ha 
passat en els moments previs. Els primers registradors de vols es van començar 
a fer servir a finals dels anys 50, en va ser l’inventor David Warren, tot i que 
inicialment no van tenir èxit ja que les autoritats d’aviació les van considerar de 
“poca utilitat” i els pilots van dir que espiarien la seva feina. L’origen del nom és 
incert: alguns dels prototips sí que estaven pintats de negre (actualment les caixes 
negres són taronja per facilitar-ne la localització després de l’accident), però 
també alguns primers prototips eren càmeres fosques amb plaques fotogràfiques 
i, des del punt de vista del sistema, es comporten com a caixes negres (el focus 
és a l’entrada i la sortida). 

És en aquest sentit que la caixa negra és un concepte utilitzat en física, 
informàtica i altres disciplines tecnològiques que posa el focus en què es fa, però 
no en com es fa. S’estudien les entrades que rep i les sortides o respostes que 
produeix, però no es té en compte el seu funcionament intern. En sociologia es fa 
servir el terme caixanegrisme per al fet que les persones acostumem a oblidar el 
funcionament intern de les coses quan ens hi hem familiaritzat i n’hem assimilat 
l’ús quotidià. 

En teatre, la caixa negra o caixa escènica és l’escenari del teatre buit amb tota la 
maquinària tècnica necessària per fer qualsevol espectacle, com ara les barres 
que pugen i baixen amb focus o escenografia i les cortines (cametes, telons i 
bambolines). L’escenari i les cortines sempre són negres per poder crear mons 
nous dalt de l’escenari (la màgia del teatre), generar la sensació d’infinit i il·luminar 
bé l’escena. Habitualment a terra hi ha trampetes per poder fer aparicions a 
l’escenari des de sota. La caixa negra, doncs, és la caixa escènica buida abans 
de ser omplerta per la il·lusió del teatre. Un lloc on l’obscuritat permet aparicions 
i la llum en mostra les entranyes, com si fos l’interior d’un vaixell naufragat i els 
actors i les actrius, la tripulació disposada a reflotar-lo. 

Ecologia
És l’estudi de les relacions entre els éssers vius i el medi on viuen. Diem que una 
cosa o una persona és ecològica quan defensa i protegeix el medi ambient.
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El corb d’Edgar Allan Poe
A l’inici de l’espectacle N.EV.E.R.M.O.R.E. sentim un fragment en anglès del 
poema El corb d’Edgar Allan Poe, i una adaptació lliure dels darrers versos en una 
melodia tradicional gallega. Després, aquest poema serà un fil conductor poètic 
i anirà apareixent més o menys simbòlicament al llarg de l’espectacle, com ara 
quan col·loquen tots els paraigües en una barra com si fossin una bandada de 
corbs damunt d’un cable.

El poema El corb d’Edgar Allan Poe es va publicar de manera anònima el 1845. 
Va ser el poema que va llançar l’autor a la fama i, per la seva foscor i elements 
sobrenaturals barrejats amb l’horror, és un dels exemples més significatius del 
romanticisme, d’allò que s’ha denominat literatura gòtica. Format per divuit 
estrofes de sis versos cadascuna, ens presenta el poeta que ha perdut a la seva 
estimada una nit d’oratge i com rep la visita inesperada d’un corb. Davant les 
preguntes desesperades del poeta sobre l’origen, la mort i el destí de l’estimada, 
el corb només respon Nevermore!, i el poeta no entén per què. Una profunda 
al·legoria poètica sobre la mort. 

A l’entrevista al director del muntatge trobareu més informació sobre la 
interpretació que es fa a l’espectacle d’aquest poema. 

L’escriptor Xavier Benguerel va traduïr el poema al català i el podeu llegir  
en aquest enllaç:  
https://blocs.mesvilaweb.cat/aniol/el-poema-el-corb-dedgar-allan-poe-traduit-al-
catala-per-xavier-benguerel/

I aquí podeu recuperar la cançó tradicional gallega original:  
https://www.youtube.com/watch?v=QXqYYY5pMR4

Espai sonor
Quan tot és fosc, el so és qui il·lumina la sala. Amb uns quants sons o uns quants 
acords musicals l’ambient sonor es torna visual. Des del so natural ampliat per 
l’acústica dels propis edificis teatrals (com al teatre grec) fins als dispositius 
sonors tecnològics més innovadors d’avui, el so sempre ha jugat un paper crucial 
en el teatre. Al teatre elisabetià, per exemple, el so era profundament elaborat: hi 
havia moltes cançons que acompanyaven els estats anímics dels personatges, 
imitadors que feien sons d’animals i maquinària específica per reproduir sons de 
tempesta o de trons. 

L’espai sonor és el conjunt de sons i músiques que acompanyen l’obra de teatre. 
El so pot provenir de dins de l’escena (per exemple, d’una ràdio), o de fora. El 
so o la música poden ser compostos expressament per a la obra o poden estar 
formats per temes o cançons preexistents, i es pot interpretar en directe o bé 
estar enregistrat. Les possibilitats són múltiples. El so serveix per crear diferents 
atmosferes i paisatges (realistes o més suggestives), per situar l’acció en un espai 
o un temps determinat, o per ajudar a destacar certes accions captant l’atenció 
del públic (trucada de telèfon, truc a la porta...). També pot unificar transicions i 
crear un univers coherent en el conjunt de la peça.

https://blocs.mesvilaweb.cat/aniol/el-poema-el-corb-dedgar-allan-poe-traduit-al-catala-per-xavier-benguerel/
https://blocs.mesvilaweb.cat/aniol/el-poema-el-corb-dedgar-allan-poe-traduit-al-catala-per-xavier-benguerel/
https://www.youtube.com/watch?v=QXqYYY5pMR4
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A N.E.V.E.R.M.O.R.E. l’espai sonor és un element central de la proposta, ja que el 
seu univers sonor es basa en el joc de recrear, reconstruir i reelaborar documents 
sonors reals. A l’entrevista al director trobareu informació més específica sobre 
l’espai sonor de l’espectacle. 

Grupo Chévere
Chévere és una companyia d’agitació teatral amb més de 30 anys de treball a 
l’esquena, que ha sabut mantenir amb naturalitat una proposta de creació pròpia 
tan irreverent com genuïna i un sòlid compromís social, polític i cultural. El 2014, 
Chévere va rebre el Premio Nacional de Teatro del Ministeri de Cultura.

Des del 1988, Chévere ha actuat en centenars de pobles i ciutats de tota Galícia, 
l’Estat espanyol, Portugal i altres països europeus, llatinoamericans i africans. 
Ha fet espectacles de molt diferents estils i formats i ha treballat en espais poc 
convencionals: al carrer, en vaixells, aeroports, carpes de circ, aparadors, rius, 
ports, ràdios, bars, aules, etc. Utilitzant l’humor com a filosofia, el riure com a 
expressió i el pensament crític com a eina, les seves obres confronten a l’escenari 
els debats del present amb la memòria d’un passat recent, documentant-ho 
escènicament amb un llenguatge contemporani accessible a públics molt 
diversos. Alguns dels seus treballs han estat: Curva Espanya (2019), Eroski 
paraíso (2016), As filles bravas (2015), Ultranoite no País dos Ananos (2014), 
Eurozone (2013), la trilogia Citizen (2010-2011) o Testosterona (2009).

Chévere va crear la Nau de Serveis Artístics-Sala Nasa el 1992, un espai cultural 
independent situat a la ciutat de Santiago de Compostel·la, i va portar-ne la 
direcció artística fins al seu tancament, a les acaballes de 2011. Allà van tenir la 
seu general durant 20 anys, i va servir de suport a infinitat de projectes escènics, 
grups i autors que van representen la creació més arriscada d’aquest període a 
Galícia, l’Estat espanyol i Portugal. 

Al començament del segle xxi, Chévere va diversificar el seu teatre coproduint 
projectes audiovisuals com Pepe O Inglés (sèrie emesa a la televisió), Crebinsky 
(llargmetratge), A Viaxe dos Chévere (documental) o Eroski paraíso o filme 
(versió cinematogràfica de l’obra de teatre), i executant projectes innovadors de 
creació a internet com Amores prohibidos 2.0 (2012) amb un grup d’adolescents. 
També han diversificat la seva proposta convertint el seu teatre en una eina 
de divulgació, sensibilització i comunicació transversal en molts sectors de la 
societat (divulgació científica, promoció del petit comerç, sensibilització sobre 
temes d’igualtat i de violència masclista o inclusió social).

Entre el 2012 i el 2019, Chévere desenvolupa un projecte de residència teatral 
a l’Ajuntament de Teo (La Corunya), un model experimental de relació publico 
privada, i s’implica en l’entorn local per millorar l’ús dels espais públics, afavorir 
l’estabilitat laboral dels professionals del teatre i capitalitzar el prestigi i el 
know-how de la companyia en benefici de la comunitat que l’acull. El 2015 la 
formació engega A Berberecheira, una iniciativa de custòdia del territori teatral 
per sembrar projectes escènics de gestió col·lectiva, un laboratori de creació 
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sostingut en xarxes estables de cooperació. S’hi han incubat tres projectes de 
teatre documental i autobiogràfic: Goldi libre (2016), de César Goldi, sobre el 
moviment d’insubmissió; Salvador (2017), de Borja Fernández, sobre l’impacte de 
l’emigració en les famílies, i Anatomia dunha serea (2018), d’Iria Pinheiro, sobre la 
violència obstètrica.

En els últims anys, Chévere ha intensificat el seu treball de creació de ficcions 
sonores. Desenvolupen una recerca sobre les possibilitats de les narratives 
espacials. Fan servir la comunicació sonora a través de dispositius digitals i 
auriculars per realitzar visites i passejos ficcionats per barris, pobles, centres 
històrics, edificis singulars i espais naturals, adaptats a usos turístics (audioguies 
ficcionades).

http://www.grupochevere.eu/

Leitmotiv
Concepte inicialment musical introduït per Hans von Wolzogen a propòsit de 
la música de Richard Wagner. En música significa un tema recurrent, com una 
tornada melòdica, que es va repetint al llarg de l’obra. 

En la literatura, significa un grup de paraules o una imatge que apareix 
periòdicament en l’obra per anunciar un tema, assenyalar una repetició formal o, 
fins i tot, una obsessió. Actua com a senyal emotiva i com a element estructural. 
L’encadenament del leitmotiv forma una mena de metàfora contínua que s’imposa 
en el conjunt de l’obra. 

Aquesta tècnica és molt utilitzada en teatre. La comèdia l’utilitza com a recurs de 
comicitat per repetició. I el teatre poètic, per emfatitzar la metàfora. 

La guerra dels mons
La guerra dels mons, a partir de la novel·la d’H. G. Wells, va ser un episodi de 
teatre radiofònic emès el 30 d’octubre de 1938 per l’actor i futur director de 
cinema Orson Welles. La novel·la, que tracta de la invasió extraterrestre del 
planeta, es va adaptar situant-la a Nova Jersey i es va relatar en forma de falses 
interrupcions a un programa de ràdio amb notícies fictícies. L’episodi és famós 
per haver demostrat el poder dels mitjans de comunicació de masses, ja que va 
causar el pànic entre els oients que van creure que la invasió passava de debò. 
L’any 1938, la televisió encara estava en una fase experimental i la ràdio era el 
mitjà de comunicació més popular.

Personatge
Un personatge és una persona fent una acció a l’escenari. 

El personatge teatral era, en els seus orígens a Grècia, la màscara que es feia 
servir a la representació, no un personatge escrit per l’autor dramàtic. Hem 
de tenir en compte que l’actor grec actuava la màscara però no encarnava el 
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personatge. A partir d’aquí, la història del teatre occidental va quedar marcada 
per la inversió completa d’aquesta perspectiva: el personatge s’identificarà 
cada cop més amb l’actor o actriu que l’encarna i es transformarà en una entitat 
psicològica i moral similar a una persona de la vida real, evolucionant de diferents 
maneres i adquirint diversos rols al llarg de la història. Actualment es considera 
un personatge qualsevol persona que fa una acció a escena, no cal que tingui 
una entitat psicològica. Tots els personatges teatrals realitzen una acció, encara 
que sigui invisible, i tota acció necessita algun personatge per ser posada en 
escena. L’actor o l’actriu representen, i els personatges són representats. Intèrpret 
i personatge són dues entitats que es converteixen en una de sola. Abans 
del muntatge, el personatge no existeix: és una promesa esperant un cos. La 
construcció del personatge és el procés mitjançant el qual un actor o actriu recrea 
el seu personatge a escena. 

Per endinsar-nos encara més en el concepte, si tenim en compte que el teatre no 
pot existir sense un públic que el miri (i interpreti el que veu), el personatge no el 
construeix l’intèrpret sinó que l’interpreta el públic!

La llista de personatges que apareixen a l’inici del text escrit d’una obra, com una 
llista de convidats, s’anomena en llatí dramatis personae.

Plataforma Contra a Burla Negra
La Plataforma Contra a Burla Negra és la protesta cultural que la plataforma 
Nunca máis va crear per aglutinar el sector cultural després de la catàstrofe del 
Prestige. Entre el 25 i el 30 de novembre del 2002, una setmana després de 
l’enfonsament del petrolier, un grup d’artistes activistes d’aquesta plataforma es 
va tancar a la Casa da Cultura de Laxe, un petit poble de la Costa da Morte, i va 
recopilar material relacionat amb la catàstrofe. El nom es va triar en referència a 
l’últim gran vaixell pirata gallec del segle xviii. 

Plataforma Nunca máis
És una plataforma ciutadana i un moviment popular de Galícia, constituït per 
reclamar responsabilitats mediambientals, judicials i polítiques pel desastre del 
petrolier Prestige. Es va crear el 21 de novembre de 2002, dos dies després de 
l’accident. Aquesta resposta social va ser el primer gran moviment ciutadà del 
segle xxi a l’Estat espanyol. En paraules del grup Chévere “va ser una experiència 
col·lectiva: enmig de la catàstrofe va aparèixer un nosaltres, un espai obert de 
participació, una mena de comunitat”.

La plataforma va sorgir com a reacció popular contra la gestió de la catàstrofe. 
Va demanar que Galícia fos declarada zona catastròfica i ajuts econòmics per 
recuperar la zona, netejar el vessament tòxic i compensar els sectors afectats  
en una zona de tradició marítima. Es van demanar condemnes pels responsables 
del Prestige i mesures preventives per evitar futures catàstrofes, ja que ja hi  
havia hagut altres accidents petroliers anteriors com el d’Urquiola (1976) i el  
del Mar Egeu (1992). 

Tornar a l’índex 11
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Les dues manifestacions més importants de la plataforma van tenir lloc l’1 de 
desembre del 2002 a Santiago de Compostela (200.000 persones), coneguda 
com “la manifestació dels paraigües” i el 23 de febrer de 2003 a Madrid  
(240.000 persones). 

Amb el pas del temps, Nunca máis s’ha reconvertit en un moviment contra tot 
tipus de desastres ecològics a Galícia.

https://plataformanuncamais.wordpress.com/

Prestige
Vaixell petroler liberià que es va enfonsar davant la costa de Galícia el 19 de 
novembre de 2002 provocant un vessament de cru que va comportar un dels 
pitjors desastres ecològics de la història de l’Estat espanyol, en una zona amb 
una important indústria pesquera. 

La Costa da Morte és la costa gallega entre Arteijo i el Cabo Fisterra, per davant 
de la qual passen cada dia 100 grans vaixells amb substàncies perilloses. El 
Prestige no és el primer vaixell amb càrrega tòxica que es va enfonsar en aquesta 
zona; de fet Galícia és la regió del món amb més naufragis comptabilitzats, i ja ho 
havien fet anteriorment vaixells com el Polycomander (1970), l’Urquiola (1976), el 
Casón (1987) i el Mar Egeu (1992). 

Solidaritat
Potser una de les imatges més impactants de la catàstrofe del Prestige, a part 
de la del vaixell enfonsant-se, és la dels milers de voluntaris que van netejar 
les costes de Galícia. La resposta solidària popular va ser desbordant i inèdita. 
Segons dades oficials, més de 65.000 persones provinents de tot l’Estat i 
d’Europa van participar-hi. El treball a més, era dur i perillós: es van haver 
d’atendre més de 1.000 voluntaris per vòmits, irritacions, problemes respiratoris i 
mals de cap relacionats amb la neteja del carburant. 

La solidaritat és un sentiment de pertinença a un conjunt que fa evidents les 
obligacions entre els seus membres, sobretot pel que fa a l’ajuda mútua. És un 
concepte relativament nou que té connexions amb altres termes com la caritat, 
però es distingeix perquè en la solidaritat qui ajuda se sent responsable de l’altre i 
de la seva situació. S’acostuma a associar amb un valor que mou les persones a 
intentar compensar les injustícies socials. Es canalitza sobretot a través d’accions 
de voluntariat o d’ONG.

Tornar a l’índex 12
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Teatre document
L’espectacle N.E.V.E.R.M.O.R.E. és un exemple claríssim de teatre document. 
Estem molt acostumats a veure documentals a la televisió o al cinema, però 
aquest també pot ser un gènere teatral. És un teatre que només fa servir 
documents i fonts autèntiques, seleccionades i muntades en funció de la tesi 
sociopolítica de la peça. S’oposa el teatre de pura ficció. De totes maneres, en 
la mesura que la dramatúrgia mai no crea res del no-res sinó que recorre sempre 
a diverses fonts (la mitologia, els successos, els esdeveniments històrics...) 
tota obra de teatre té una part de documental. I hem de tenir en compte també 
que des de la perspectiva de la narració documental, la credibilitat es dona per 
suposada des de l’inici: el que ens expliquen és veritat. Però el documental també 
és una narrativa que reconstrueix interessadament la veritat (com fan els governs), 
sobretot amb l’objectiu que sembli veritat. 

A partir dels anys 20 del segle passat, el director Erwin Piscator va reemprendre 
aquesta estètica per acostar-se a la realitat política, però és sobretot a partir  
dels anys 50 i 60 quan es constitueix en gènere, impulsat pels creadors alemanys 
que buscaven trencar amb la ficció. Actualment, aquest gènere s’ha tornat a 
estendre moltíssim davant les noves pràctiques comunicatives a través de les 
xarxes socials.

Teatre radiofònic
Com diu el director de l’espectacle a l’entrevista, la posada en escena de 
N.E.V.E.R.M.O.R.E. s’aproxima a l’univers del teatre radiofònic, ja que molts dels 
documents que es fan servir són enregistraments sonors, i la posada en escena 
funciona gairebé com una visualització d’un enregistrament de teatre radiofònic 
en directe. 

El teatre radiofònic és un gènere teatral que va néixer ara fa cent anys amb 
l’objectiu de fer escoltar textos literaris i teatrals. És l’art de la lectura a través de 
veus radiofòniques i, a diferència dels reportatges, està lligat a la ficció: utilitza 
veus que interpreten personatges i crea un món imaginari. La ràdio deixa molt 
més espai per a la imaginació! No pot voler imitar el teatre, ha de trobar el seu 
propi llenguatge investigant les seves propietats específiques, a mig camí entre la 
presència física del teatre i l’espai simbòlic de la literatura. En aquest cas, l’actor 
només té el text i un únic instrument: la veu. El personatge només existirà a través 
de la veu. La ràdio descobreix una font intimista de la paraula, ens remet a l’estat 
edènic d’una literatura únicament oral. No hi ha escenografia ni reacció del públic 
en directe. L’espai i el temps serà suggerit per l’espai sonor (so i música) i el 
disseny de so (els canvis d’intensitat vocal, els efectes de distància, de ressò, de 
reverberació...). 

Entre les diverses tipologies d’obra radiofònica hi ha la retransmissió en directe 
des d’un teatre (la Comédie Française ho ha practicat nombroses vegades), en 
la qual els decorats i els moviments escènics són descrits per un comentarista; 
lectures dramatitzades des de l’estudi de so; obres radiofòniques dramatitzades; 
monòlegs interiors; collages de veus, sons i música; creacions electròniques... 

Tornar a l’índex 13
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Hem de tenir en compte que l’oient no està exclusivament concentrat en 
l’audició de l’obra, com en un teatre, però es troba en una situació d’escolta 
propera al semisomni fantasmagòric i, a través de la ràdio, manté una mena de 
monòleg interior desmaterialitzant el seu cos. El plaer de la recepció es basa 
en l’al·lucinació de l’oient que escolta tot i no veu res: la lectura dels actors i la 
posada en escena sonora produeix en l’oient la impressió que l’escena ha estat 
realment interpretada en un altre escenari que veu amb els ulls de l’ànima.

Tot i que el gènere va ser rebut a l’inici de manera entusiasta per alguns escriptors 
com un art del futur i de les masses, la competència de la televisió va limitar-ne 
l’èxit. A l’Estat espanyol és un gènere poc popularitzat, tot i el gran auge que hi 
va haver als anys ‘50. Al Regne Unit, en canvi, la BBC produeix una mitjana de 
mil peces radiofòniques anuals, dona feina a dotzenes d’escriptors i sovint ha 
descobert nous dramaturgs o n’ha difós les obres. Així i tot, el teatre radiofònic 
constitueix un sector de creació encara poc explorat, especialment amb peces 
que no es limiten a enregistrar una representació teatral sinó que s’aventuren 
en una creació específica amb sofisticats experiments electroacústics. Arran 
de la pandèmia, de l’èxit dels podcasts com a nou mitjà de difusió i del 
desenvolupament dels audiollibres, torna a haver-hi intents d’investigació  
en aquest àmbit. 

Tornar a l’índex 14
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ENTREVISTA
Parlant amb el director Xron
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N.E.V.E.R.M.O.R.E. és un espectacle de teatre documental…  
A qui dona veu?

D’una banda, dona veu a una sèrie de personatges que el 2019 van ser 
entrevistats per la investigadora cultural María Bella per formar part de 
l’Arquivo Viu Unha Gran Burla Negra, dedicat a guardar la memòria de la 
catàstrofe del Prestige. Es tracta de persones que van viure en primera línia 
la catàstrofe i que fan memòria 17 anys després. Vam accedir a aquestes 
entrevistes i hem treballat amb una dotzena d’elles durant els assajos. Al 
final, a l’obra han quedat 6 testimonis: una veïna de Muxía; un voluntari 
alemany que va arribar el novembre del 2002 a Costa da Morte i s’hi ha 
quedat fins avui; un mariner de la Ria d’Arousa que va participar a l’èpica 
defensa de la ria davant del chapapote; un mercader marí d’un poble de 
Costa da Morte que navega per tot el món; un professor de secundària que 
va participar en l’organització d’una cadena humana a la costa amb 40.000 
estudiants de tots els centres públics de Galícia; i una dona de Camariñas 
que llavors era parlamentària.
D’altra banda, també utilitzem enregistraments fets des de la torre de 
control de trànsit marítim de Fisterra i d’altres de la delegació del govern 
durant el novembre de 2002, que van formar part del sumari del judici 
del Prestige, celebrat a La Corunya els anys 2012 i 2013. Aquí sentim el 
personal de la torre de control de Fisterra, la tripulació del Prestige, dels 
remolcadors i altres vaixells, helicòpters de rescat, capitania marítima de 
La Corunya, membres de la delegació del govern a Galícia i alts càrrecs del 
govern central de llavors.

D’on surt el títol?
El títol fa referència al poema d’Edgar Allan Poe titulat The Raven (El 
corb). Al poema, un home que ha perdut la seva estimada rep la visita 
inesperada d’un corb que es fica a la seva habitació. Davant de les 
preguntes desesperades de l’home, el corb només fa una resposta que 
ell no entén: Nevermore! Aquesta resposta sense sentit per a nosaltres 
ara representa la nostra civilització, que és incapaç d’entendre els crits 
de la naturalesa i del planeta davant de l’explotació devastadora a què 
la sotmetem. És també una referència que es va fer servir molt en el 
moment de la catàstrofe del Prestige i que hem recuperat, perquè seria 
una traducció poètica a l’anglès del nom de la plataforma ciutadana que 
va sorgir com a resposta a la pèssima gestió de la catàstrofe i que tots 
recordem: Nunca máis

El desastre del Prestige va passar fa 20 anys… És un espectacle 
revisionista? Encara en patim els efectes?

L’espectacle fa memòria del que va passar des d’un present impactat per la 
pandèmia del coronavirus. És un exercici de memòria, per entendre què ens 
passa ara mateix. Evidentment, la catàstrofe del Prestige és conseqüència 
de l’explotació de combustibles fòssils i d’un sistema corrupte i ineficaç en la 
seva gestió, ús i transport. El mateix sistema i la mateixa explotació extrema 
de recursos que està portant el planeta al límit de la seva capacitat i que ja 
provoca efectes molt negatius en la vida de milers de persones de tot el món. 
Per davant de la costa de Galícia continuen passant més de 30 mil grans 
vaixells cada any, i gairebé la meitat transporten càrregues perilloses. Així 
doncs, continuem exposats a les causes que van provocar aquella catàstrofe.

Tornar a l’índex
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Establiu paral·lelismes entre el Prestige i la situació actual de la 
pandèmia… quins són?

No es tracta d’establir paral·lelismes, sinó d’identificar alguns fets o 
casualitats o circumstàncies que connecten l’una catàstrofe amb l’altra, 
malgrat el temps que ha passat entre elles. Per exemple, el fet que en el 
pitjor moment de la crisi sanitària del març de 2020 alguns hospitals de la 
costa gallega, davant la falta de mitjans contra el coronavirus, llancessin 
una crida a la població demanant que donessin qualsevol material que 
haguessin guardat del que s’havia usat en la neteja del chapapote del 
Prestige el 2002. I que apareguessin milers i milers de vestits, màscares, 
guants o botes que la gent, les confraries de pescadors o els mateixos 
ajuntaments tenien guardades per al següent accident d’un petrolier. O el 
fet que el març del 2020 s’hagués de cancel·lar per la pandèmia l’obertura 
del Parador Nacional de Muxía, l’única promesa del govern d’Aznar per 
pal·liar els efectes de la catàstrofe del Prestige a Costa da Morte, la 
construcció del qual es va anar endarrerint durant 17 anys. El coronavirus 
també ens ha fet percebre el Prestige com un avís del que havia de venir, 
com una baula més d’una cadena de catàstrofes que hem viscut com si 
no hi hagués més remei. Que no podem aspirar a un món i a una vida que 
no estiguin marcats per aquest tipus de desastres provocats?

Què veurà l’espectador en escena?
Una peça de teatre documental que és un viatge emocional a través de 
les ferides que va deixar obertes la catàstrofe del Prestige. Es transmeten 
en escena els testimonis de persones reals i es reconstrueixen 
teatralment els enregistraments usats al judici. Un treball que juga amb 
la maquinària escènica del teatre per construir un imaginari propi. Una 
posada en escena que se sosté en una atmosfera sonora generada en 
directe i que s’aproxima a l’univers del teatre radiofònic.

Què té d’especial l’espai sonor de N.E.V.E.R.M.O.R.E.?
En documentar la història del Prestige, ens vam adonar de la importància 
del so per reconstruir la crònica de la catàstrofe i les seves conseqüències. 
No només és que les proves utilitzades al judici eren majoritàriament 
enregistraments de converses registrades pel centre de control de trànsit 
marítim de Fisterra, sinó que un record de molta gent era un mar silenciat 
pel chapapote. Partint d’aquesta idea del mar silenciat, hem anat construint 
una banda d’efectes sonors executats en directe a la vista del públic, fent 
servir objectes d’ús quotidià: el mar, les textures de les connexions per 
ràdio, els helicòpters, les trucades de telèfon, els passos sobre la sorra, el 
motor dels vaixells, una batea fondejada a la ria, etc. El repartiment llavors 
es transforma en un equip de tècnics de Foley, que és com s’anomena en 
cinema la tècnica per generar els efectes de so d’una pel·lícula. I l’obra 
funciona en alguns moments com un concert de sorolls.

Com ha estat el treball amb la companyia?
El repartiment d’aquest espectacle funciona com la tripulació d’un vaixell 
per portar la història a bon port. Hi ha un estar en escena performatiu, 
quan els actors i actrius operen amb objectes per generar la banda 
sonora. També construeixen personatges fent una immersió en una sèrie 
de persones reals per transmetre’n el testimoniatge. O es converteixen en 
protagonistes d’una autoficció. O posen les veus per reconstruir  
les converses enregistrades a partir de les transcripcions usades al  
judici del Prestige.

Tornar a l’índex
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Com vau viure vosaltres la marea negra del 2002?
Nosaltres vam viure la marea negra amb preocupació, desassossec, 
ràbia i intensitat. Vam tenir diferents tipus d’implicació i hem procurat que 
aquesta memòria personal també sigui present a l’obra. Hi ha persones 
del grup que van participar en les tasques de neteja de la costa. D’altres, 
no. Alguns actors van participar en la creació de plataformes com 
Burla Negra, que aglutinava el sector cultural. I totes les persones de la 
companyia van donar suport i ser part del moviment ciutadà Nunca máis.

A qui s’adreça l’espectacle?
A qualsevol que estigui preocupat per la sostenibilitat de la vida al nostre 
planeta o que es qüestioni la relació d’explotació que hem establert amb 
la natura. A totes les persones que van venir a netejar la nostra costa, a 
les que es van solidaritzar amb la nostra gent i el nostre mar, a les que 
van donar suport al moviment ciutadà Nunca máis, a les que van viure tot 
allò de lluny i a qui, sense haver-ho viscut, tingui la curiositat de conèixer 
des de dins la que va ser una de les pitjors catàstrofes ecològiques 
de l’Estat espanyol. I a qui li agradi el teatre com a artesania i gaudeixi 
descobrint altres grups, altres poètiques, com la de Chévere.

Tornar a l’índex
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Ens fem preguntes
A continuació, us proposem algunes preguntes que us poden anar bé per 
reflexionar sobre l’espectacle. Al glossari, a l’entrevista i als enllaços teniu 
informació que us pot ajudar a raonar les respostes. Us proposem alguna reflexió 
individual i/o una reflexió col·lectiva a l’entorn de l’obra i dels temes que tracta.

Sobre el contingut

 Coneixies la catàstrofe del Prestige? 

 Hi ha alguna cosa específica del que va passar que no sabessis  
i que hagis descobert amb l’espectacle?

 Creus que és important recordar avui aquesta catàstrofe de fa 19 anys?

 De quina manera es relaciona la catàstrofe del Prestige amb la  
pandèmia actual?

Sobre la dramatúrgia

 Havies vist alguna vegada una peça de teatre documental? Què creus 
que significa “peça de teatre documental”? Creus que t’ha arribat més, 
menys o igual que altres obres de teatre de ficció que hagis vist?

 El poema El corb d’Edgar Allan Poe funciona com a leitmotiv al llarg de 
l’espectacle. En quins moments has vist que apareixia la referència a 
aquest poema? De quina manera relaciones el poema amb la catàstrofe 
del Prestige?

 Quina relació hi ha entre les paraules casualitat/coincidència i connexió?

 Pots recordar quin és el final de la història a l’espectacle? Per als qui són 
a escena, com acaba la catàstrofe?

 Per què han triat aquest títol?
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Sobre la posada en escena

 Havies vist algun espectacle en què l’espai sonor es creés en directe? 
Quines diferències de recepció hi ha amb un espai sonor enregistrat?

 Quins materials recordes que fessin servir i quins sons generaven 
cadascun?

 L’obra està basada en la reelaboració de documents sonors reals: quins 
documents recordes i com estaven reelaborats?

 Recordes amb quin espai sonor comença l’obra? Per què creus que és 
especialment important que comenci amb aquest so?

 Com diries que funciona la construcció dels personatges en aquest 
espectacle? Qui creus que crea el personatge, l’actor/actriu o el públic?

 Quina relació creus que hi ha entre una caixa negra d’un avió o vaixell i la 
caixa negra d’un teatre? Com connecta l’espectacle totes dues caixes?

 Quins són els espais que es recreen a escena? És a dir, què representa 
l’escenografia de N.E.V.E.R.M.O.R.E.?

Sobre la teva experiència personal

 Ara et proposem una reflexió més personal. Es diu que el més important 
d’una obra de teatre és que el públic en surti una mica diferent de com hi 
ha entrat. Com t’ha afectat aquesta obra? N’has sortit diferent?

 Participes activament en moviments socials o has participat en 
mobilitzacions de masses similars al que es descriuen a l’obra? Creus 
que els moviments socials i de masses són importants? L’obra t’ha fet 
reflexionar d’alguna manera en aquest sentit?

 Quines qüestions et motiven per ser solidari i participar en alguna acció 
solidària? És l’ecologisme una d’aquestes qüestions?
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Recordem l’espectacle
A continuació, us proposem un seguit d’exercicis a partir del record que ens queda 
de l’espectacle:

 Penseu si hi ha alguna frase, pregunta, personatge o moment concret de 
l’obra que recordeu especialment, que us hagi quedat gravat. Feu una 
reflexió sobre allò que més us hagi impactat. Per què creieu que ha estat 
tan significatiu per a vosaltres? 

 Busqueu 10 adjectius que defineixin l’espectacle per a vosaltres. 

 Què creieu que vol explicar N.E.V.E.R.M.O.R.E.? Poseu-ho en comú 
i, després, discutiu si creieu que ha assolit el seu objectiu. Feu una 
relació dels elements que han facilitat o dificultat entendre el tema de 
l’espectacle. 

 Quina música o músiques posaríeu vosaltres en aquesta funció? Feu una 
llista de reproducció.
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Fem-ne la crítica
A partir de tota aquesta reflexió que has fet sobre l’obra, et proposem que ara et 
posis en el paper d’un crític o crítica teatral i facis la teva pròpia crítica escrita de 
l’espectacle N.E.V.E.R.M.O.R.E. Et deixem una reflexió sobre què és i com es fa 
una crítica teatral, que et pot ajudar:

 Una crítica de teatre és opinió argumentada i documentada. 

 Fer la crítica és explicar per què t’ha agradat o no l’obra de teatre  
que has vist i fer-ho amb:

 – els elements escènics que conflueixen en una producció 

 – l’experiència que tens com a espectador/a de teatre  

 – el coneixement que tinguis dels artistes que han fet l’obra i la seva 
trajectòria 

 – el coneixement que tinguis de l’autor/a que ha escrit l’obra  

 – la valoració que fas de l’objectiu que hi ha darrera la proposta de 
direcció del muntatge 

 – el tema que tracta i la seva relació amb el nostre món (per què ens pot 
interessar Hamlet escrit fa 400 anys?) 

 – el gènere teatral (comèdia, tragèdia, drama, documental, etc.) i si 
acompleix els seus objectius (fa riure si és una còmedia?) 

 – valorar-lo en el seu context. No és el mateix criticar un espectacle 
de grans dimensions, amb un gran pressupost i un equip artístic 
reconegut, que un muntatge fet en una sala petita, amb pocs diners i 
artistes que comencen.

 Un muntatge teatral –com qualsevol altra manifestació artística– és un 
acte de llibertat. Una llibertat practicada per compartir amb tu una idea, 
una emoció, una denúncia, una creença. En una crítica has de valorar  
si allò que volia comunicar l’obra t’ha arribat o no, si per a tu ho ha 
aconseguit o no.

 Ho has d’explicar valorant tot allò que has vist a l’escenari: el text, 
l’actuació dels intèrprets, l’escenografia, la il·luminació, el so o la música, 
el vestuari, els objectes... Tot contribueix a entendre allò que l’espectacle 
ha volgut compartir amb el públic. Sempre hi ha un per què, en un 
espectacle, i s’ha de tenir en compte a l’hora de fer-ne la crítica.

 Una crítica és molt millor si es fa amb les pròpies paraules, amb el 
món, les aficions i els gustos que té qui l’escriu. Cal que se la faci seva 
i la defensi amb bons arguments, tant si és a favor com en contra de 
l’espectacle. De fet, quan no t’agrada gens, s’ha d’explicar encara millor. 
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 Pensa que parles amb algú que vol entendre encara millor per què t’ha 
agradat o no. Darrera de la crítica, hi ha algú que la llegeix i que l’afectarà 
la teva opinió.

 És important que sigui la teva opinió/sensació. No és important que el teu 
company, amic o mestre hi estigui d’acord o no. És la teva opinió i l’has 
de defensar de la millor manera possible, amb totes les eines que puguis 
fer servir.

 La crítica ha d’estar ben escrita.

 No malgastis l’espai que tens explicant amb detall l’argument de l’obra. 
Pots dedicar-te breument a explicar de què va l’espectacle, però és molt 
més important desenvolupar l’efecte –bo o dolent– que t’ha generat 
l’obra, el record que et deixa, les sensacions que et produeix, l’interès 
que t’ha despertat, si has rigut i per què, si has badallat i per què, si t’has 
enfadat i per què, si t’ha fet pensar i per què, si has descobert mons que 
desconeixies. La pitjor obra és aquella que, al final, no t’ha passat res i 
tornes a casa tal com vas entrar al teatre.


