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Os verdadeiros mestres do teatro pódense atopar moi facilmente lonxe do escenario. E 

polo xeral non teñen interese no teatro como máquina para reproducir convencións e 

clichés. Buscan as fontes da pulsión e as correntes vivas que evitan as salas de 

representación e ás multitudes que prefiren a copia dun mundo ou de outro. 

Preferimos copiar en vez de crear mundos que inciten ao debate co público, que se 

centren nas emocións que se acumulan baixo a superficie. E realmente non hai nada 

que poida revelar as paixóns ocultas mellor que o teatro. 

A miúdo volvo á prosa como unha guía. De cando en vez sorpréndome pensando en 

escritores que fai case un século profetizaron o declinar dos deuses europeos, e 

describiron o crepúsculo que fixo sucumbir a nosa civilización nunha escuridade que 

aínda espera ser iluminada. Estou pensando en Franz Kafka, Thomas Mann e Marcel 

Proust, pero tamén incluiría hoxe a John Maxwell Coetzee neste grupo de profetas. 

O seu sentido común sobre o inevitable fin do mundo –non do planeta, senón do 

modelo das relacións humanas- e do orden social e o caos, é considerablemente actual 

para nós hoxe en día. Para nós que vivimos despois do fin do mundo. Para nós que 

enfrontamos crimes e conflitos que se acenden a diario en novos lugares máis rápido 

que os ubicuos medios de comunicación. Estes fogos vólvense aburridos moi 

rapidamente e desaparecen das noticias, para nunca máis volver. E sentímonos 

desprotexidos, horrorizados e acurralados. Xa non podemos construír torres, e as 

murallas que levantamos obstinadamente, non nos protexen de nada –polo contrario, 

elas mesmas piden protección e coidado, o que nos fai consumir unha gran parte da 

nosa enerxía vital. Xa non temos a forza para tratar de mirar o que hai máis alá das 

portas, detrás dos muros. E é precisamente por iso que o teatro debe existir e onde 

debe encontrar a súa forza. Mirar máis dentro que o permitido. 

“A lenda intenta explicar o inexplicable. Como está baseada na verdade e debe 

terminar no inexplicable” – así é como Kafka describiu a transformación da lenda de 

Prometeo. Sinto profundamente que esas mesmas palabras deberían describir o 

teatro. E é ese tipo de teatro que está baseado na verdade e termina no inexplicable o 

que desexo para todos os seus integrantes, para os que están no escenario e para os 

que están no público. E deséxoo con todo o meu corazón. 


