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El teatre i la pandèmia

Mitjans de març de 2020, un cop d’efecte teatral ens 
deixa completament noquejats com un pes ploma 
davant l’escomesa d’un Mohammed Ali desbocat. Un 
virus de pel·lícula apocalíp� ca ens submergeix en una 
mena de distòpia que crèiem que només era possible 
en la fi cció. I nosaltres, amants dels cops d’efecte i de 
les fi ccions més agosarades, ens trobem de la nit al dia 
tancats a casa sense possibilitat de cap mena de con-
tacte social. Tot tancat i barrat.

Les conseqüències a nivell planetari han sigut catas-
tròfi ques per a tothom i han cas� gat amb més dure-
sa, i com passa gairebé sempre, als més desafavorits, 
als més dèbils i als més precaris. I així seguim encara, 
mig enterrats en el refugi quo� dià a l’espera de l’India-
na Jones de torn, transmutat en vacuna, que ens salvi 
d’aquesta pandèmia.

Al grup de teatre de l’Associació de Veïns de Mon� li-
vi el tancament ens sorprèn a quinze dies de la repre-
sentació d’“Els bojos del bisturí” al Teatre de Salt i en 
mig dels assajos de la nova producció que havíem pre-
vist estrenar pels volts de Nadal. I tot se’n va en orris. 
S’acaben els assajos i l’alegria de saber que en mig de 
la feina de cada dia tenim un moment per a pujar a 
l’escenari i posar-nos a la pell de qui faci falta.

Tot s’ensorra i els primers dies de confi nament són 
especialment durs per la incertesa, la por i la solitud 
aclaparadora enmig de l’enyor de tot allò que podíem 
fer i que ara se’ns nega. Veiem com s’allarguen els es-
tats d’alarma, els ERTO, els confi naments i amb tot això 
perdem el contacte social i allò que més ens agrada, 
compar� r la nostra afi ció al teatre amb els companys i 
amb el públic que ens ve a veure.

Un any després, però, no hem perdut l’esperança i re-
prenem els assajos amb totes les mesures de seguretat 
per tal de recuperar de mica en mica la normalitat ple-
na. No volem cap nova normalitat volem la normalitat 
de sempre, la del contacte, la de les abraçades, la de la 
proximitat, la de compar� r llocs, instants i sen� ments, 
la que ens permetrà tornar-nos a trobar als escenaris i 
a les platees dels nostres teatres.

Per tant, i amb totes les reserves hagudes i per haver, 
us emplacem el diumenge 16 de maig a les 7 de la 
tarda al Teatre de Salt per con� nuar el nostre perible 
d’“Els bojos del bisturí” allà on ho vam deixar i amb 
l’esperança que el retrobament amb el teatre pugui ser 
defi ni� u.

Salut i cultura.

Narcís Juanola


