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El públic fidel al teatre té uns valors mancats, excepte excepcions, molt diferents als de qui mai
assisteix i el confon amb una revetla de les festes del poble. A qui cal dirigir-se fonamentalment és
als qui mai van al teatre. Els qui anem al teatre estem molt conscienciats de determinats problemes i
volem veure teatre i com ens els exposen.

És el que ha fet Marian Villaescusa en el seu nou text amb el problema del *bullying: teatre. Res de
*sermoneos. I aquesta prolífica creadora s'ha endinsat en el tema amb el seu peculiar estil
compositiu. Converteix l'experiència de problemes latents en fet teatral visualitzat i escoltat sense
caure en patetismes o efectes subliminals: amb un distanciament generalment aconseguit per
efectes còmics o per l'exemplificació amb un discurs descriptiu.
Diverteix sense proclames, però deixa un to agredolç en el tractament perquè el dramatisme existeix
en la vida real i el seu teatre eludeix qualsevol forma d'intensificació tràgica per a arribar d'una
distanciada a l'espectador. Res de lliçons teòriques: millor veure perquè cadascun extraga les seues
sensacions i idees. Millor recordar que les conseqüències de l'assetjament són l'ansietat, la depressió,
les ferides físiques i psicològiques i fins i tot el suïcidi sense necessitat de patetismes, cenyint-se al
precepte que això és teatre solament.

Així és Don’t be cruel, peça que ha escrit per encarrega de la companyia La Dramàtica, que l'ha
posada en escena amb tota la força i l'estil de Villaescusa. No era tasca fàcil sense la seua
presència interpretativa però el repte es plantejava interessant. Com ho és el magnífic text, sens
dubte difícil a l'hora de conjugar en les taules un tema tan sensible amb l'encert advertit a l'inici: es
tracta d'ensenyar i no de proclamar. Cadascun traurà les seues conclusions després d'haver
presenciat la comèdia, perquè l'humor no amaga les tragèdies sinó que les introdueix d'una forma
més deductiva en la ment de l'espectador. No acceptem amb tanta facilitat hui els drames socials
que pretenguen provocar a una presa de postura unívoca sinó les comèdies socials que deixen la
nostra consciència suficient aire per a respirar les nostres idees.
La violència psicològica fins i tot física de l'assetjament escolar traumàtic ara és més complexa amb
l'ús de les tecnologies i les xarxes socials. Ja no sols és que provoquen fracasse escolar sinó patrons
de conducta perdurables en el futur. Vides llastrades pel defecte social de mirar a un altre costat.
Frases fetes que minimitzen el problema com “són coses de xiquets”, “això és enveja”, “alguna cosa
hauràs fet”, “ja passarà” o “si et peguen la retornes”. I què fem a casa i en els col·legis? Veure el
problema, extirpar, però sense solució. Villaescusa realitza un enorme desplegament de situacions
descrites o del mal tant físic com psicològic.

Tots estem en contra del *bullying. Crec que cap adult en el seu sa judici pot no estar-lo ni
manifestar-se en contra. Amb això compte Marian Villaescusa i és prou intel·ligent com per a seguir
el seu estil que parteix de la investigació de fets reals i constància per a posar el problema en un
escenari sense necessitat de forçar les situacions. I en clau desenfadada. El text no ofereix solucions
sinó situacions: res solucions sinó aspiracions. Perquè tampoc hi ha solucions fàcils. Ens deixa clara
la impossibilitat de trobar la pedra filosofal que done una solució per a acabar amb l'assetjament
escolar. Però, a més, planteja el problema al final sobre què ocorreria si el fill anara assetjador i no
sols assetjat per mitjà de l'actriu Inma Ruiz, mare recent real que llança el seu interrogant al públic.
Villaescusa completa un espectre de situacions diferents i ofereix un fresc complet del problema.
Però res seria possible sense el minuciós treball *dramatúrgico de la companyia La Dramàtica. Gens
senzill recollir el repte de l'autora i donar-li el relleu necessari, i més jugant amb la *metateatralidad
proposta en el seu text. 

Jose Vicente Peiro
(Las Provincias)



Tres intèrprets vestits amb mico. Inma Ruiz de taronja, Iván Cervera de morat i José Terol, també
director de l'obra, de roig “Casa de Paper”, com irònicament se'l cita a l'inici quan no entra el seu
discurs per distracció aparentada. Una primera part que posa davant dels nostres ulls el problema,

amb explicacions fins i tot de les seues diferents variants i el problema de l'educació. També
s'exposen experiències personals, i fins i tot el públic prèviament ha deixat una cartolina roja amb

un malnom escrit en una caixa que serà escampada per l'escenari per a figurar la unió del
qualificatiu amb un nom real. Aparentment una cosa faceciosa i ocurrent des del punt de vista
distant però un drama que pot acabar en tragèdia per a la víctima. Un mecanisme d'immersió

prèvia encertat, encara que només s'empren algunes targetes.
 

Aqueix joc *metateatral aconsegueix una enorme potència amb la intervenció del regidor, Pablo
*Ricart, per a demanar i tallar els aplaudiments d'un programa televisiu d'aqueixos que ocupen les
matinals amb el seu sensacionalisme morbós. Retret als mitjans amb presentadora i periodista que

ni deixen parlar a l'entrevistat, al qual realment ens interessaria escoltar perquè és qui ha de
descriure la seua experiència i denunciar una realitat. Un periodista setciències, d'aqueixos que

sembren les tertúlies d'ocurrències de les quals després no es fan responsables, i una presentadora
amb la missió de convertir el real en un xou buit i amb el problema trivialitzat. Fenomenal el diàleg
dels filòsofs *Hobbes i *Rouseau, i una mica menys el de Nietzsche i *Freud, potser perquè és més

distant amb la idea de l'home com a llop per a l'home i la seua bondat naturals convertida en
maldat per culpa de la societat en una escena de barbuts postissos meravellosa, rubricada per
Marx i la seua doctrina social. Una cerca de l'arrel del problema: tampoc ho resol. Sensacional

mostra de com tot el problema es debat teòricament però no es troba una solució pràctica.
 

Aquest és el moment on la interpretació de José Terol, Inma Ruiz i Iván Cervera aconsegueix el to
més divertit i brillant. Ací l'obra s'ha anat desbaratant, *alocándose, i fins i tot es trenca la quarta

paret de forma més conscienciosa. El regidor intenta salvar els mobles, i fins i tot adverteix que
afortunadament no ha vingut un crític a veure aquesta atzagaiada (gràcies per l'esment, que en el

fons és un homenatge a aqueixa labor cada dia amb menys practicants perquè el seu lloc el
reclamen els periodistes). Però a continuació arriba el punt dramàtic de l'experiència i la rúbrica
sobre què fem i amb quin ull mirem a la víctima i al botxí. Tot comptat amb naturalitat i amb molt

de ritme, encara que no falten les pauses necessàries per a assimilar els conceptes abocats. No ho
tenien fàcil Pablo *Ricart i José Terol en la direcció, però han sabut donar aire a l'alternança del

còmic, el figuratiu i el frenètic, posant-li pauses com a cesures perquè el dramàtic no quede
injuriat. Han salvat els nombrosos “paranys” del text amb suficiència i molt ofici, fins a deixar un

sabor agredolç a la comèdia. Era el pretés i ho han aconseguit. Encara que a mi personalment ho
van deixar molt dolç i amb sentiment de satisfacció.

 
Un muntatge inoblidable i necessari. Hauria de representar-se en tots els instituts i davant de les
famílies. Encara que anara sense la il·luminació d'una sala de teatre. No és imprescindible per a

assenyalar amb el dit un problema que és difícil d'atallar fins i tot amb una educació en el
respecte i la llibertat. Per no parlar del plantejament sobre la necessitat d'un teatre social res

*panfletario sinó reflexiu.






