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RESUM  

La comunicació es proposa d’indagar en aquell teatre que es desenvolupa, en part, dins de l’espai 
virtual i que, per tant, es val de les noves tecnologies per a traslladar el món de les arts escèniques al 
ciberespai. Amb la tecnologia, l’espectacle teatral esdevé una realitat virtual en la qual és possible la 
participació de l’usuari, que tindrà la potestat de canviar i/o afegir informacions que contribuiran a 
aportar complexitat a la història. Indubtablement, un dels atractius del teatre desenvolupat al 
ciberespai és aquesta interacció de l’espectador; interacció que, d’una banda , permet transcendir el 
propi cos i mostrar la subjectivitat individual en tant que, de l’altra, insereix l’individu en la 
col·lectivitat. 
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Ni la matèria ni l’espai ni el temps són, de vint anys ençà, el que sempre havien sigut. Cal 
esperar que grans innovacions modifiquen la tècnica de les arts, actuant sobre la mateixa 
invenció, potser arribant fins i tot a modificar meravellosament la noció mateixa de l’art. 
(Valéry 1934) 
 

Un temps abans de començar a treballar en aquesta comunicació vaig preguntar a alguns 
col·legues què en sabien, del ciberteatre. Em va sorprendre bastant el desconeixement 
generalitzat del significat del terme i, fins i tot, del mateix mot. Els estudiosos i crítics de 
teatre entenen, encara, la representació teatral atenent només a la seua concepció clàssica; en 
aquest sentit, el teatre significa la trobada amb l’espectador, en viu, en un espai i un temps 
determinats que, segons Dubatti (2003), suposa la proposta de subjectivitats alternatives que 
oposen resistència als processos d’homogeneïtzació engegats per la globalització. 
És tenint en compte aquesta resistència que, paradoxalment, la ciberteatralitat sembla no 
acomplir els paràmetres necessaris per a ser inclosa dins del que fins ara hem considerat art 
dramàtic i, per tant, per a ser analitzada com a tal pels crítics d’aquell teatre adaptat encara 
només a les convencions del segle XX. Potser aquesta mateixa circumstància fou la que 
m’encoratjà a desenvolupar en aquestes pàgines una aproximació al concepte de ciberteatre i 
a la importància que aquesta forma d’expressió pot adquirir en una societat immersa en l’era 
digital i assetjada o custodiada, segons es mire, per les noves tecnologies. 
La contraposició dels mots assetjament i custòdia em serveixen ara per a introduir 
l’ambivalència que suscita el naixement d’un nou mitjà de comunicació. Aquest tema va ser 
abordat per Janet H. Murray en un llibre considerat com una aportació excepcional a la relació 



existent entre teatre i noves tecnologies, Hamlet on the holodeck (1997).1 Segons  Murray,  
l’aparició del que hem batejat sota el nom de “noves tecnologies” és, al mateix temps, font 
d’entusiasme però també de temor, atés que el fet d’estendre espectacularment les nostres 
capacitats ens indueix a qüestionar-nos el concepte d’humanitat.2 Mitjançant aquesta petita 
reflexió podem efectuar el salt que separa el món mecànic de la informàtica de l’àmbit de les 
humanitats. Amb referència a això Murray afirma que la combinació de text, vídeo i espai 
navegable suggereix que un micromón informàtic no ha de ser necessàriament matemàtic, 
sinó que s’hi pot donar la forma d’un univers fictici dinàmic, amb personatges i 
esdeveniments. Així, a través de les imatges que ens proporcionen els nous suports, cada 
vegada ens apropem més al món de les sensacions i de tot allò que podem considerar 
sensacional, tendència a la qual s’han sumat des de sempre les arts escèniques. 
Parlàvem abans de paradoxa perquè, malgrat les reticències de l’espectacle teatral a veure’s 
sotmés a la uniformització que comporta la concepció d’un món global, potenciat per les 
noves tecnologies, són aquestes mateixes les que proporcionen al teatre la possibilitat 
d’incorporar-ne nous mitjans de representació escènica que, amb el component d’hibridisme 
que les caracteritza, contribueixen a suprimir fronteres genèriques, però també textuals, de 
difusió i de recepció.  
A la pregunta, què caracteritza el teatre més enllà de suposar un punt de trobada amb 
l’espectador, tot i les dificultats sorgides arran de la postmodernitat, podem respondre que, en 
línies molt  generals, es tracta d’una ficció en moviment integrada per imatges i sons que 
copsen la nostra atenció. Malgrat el contrapunt espectacularment innovador que suposa 
l’aplicació de les noves tecnologies a l’àmbit teatral, no hem d’oblidar que, d’una manera o 
altra, la tècnica, o la tecnologia, sempre han format part del món del teatre a fi de 
desenvolupar-ne els components sensorials a través dels quals és possible assolir la mimesi 
aristotèlica. Fem una mica d’història i remetem-nos, si cal, a espectacles tan antics com 
representants insubstituïbles de la nostra cultura, com ara el Misteri d’Elx, que posava al 
servei de la teatralitat la tecnologia punta del moment: politges, magranes en moviment, 
cadafals amb doble fons, música i cants diversos embolcallats amb la flaire de l’encens. Sens 
dubte, una posada en escena sinestèsica que no s’allunyava, ateses les possibilitats, del 
concepte d’obra d’art total propugnat per Wagner: la globalitat en l’escenografia dramàtica 
aconseguida mitjançant la unió de cadascuna de les altres arts: música, dansa, mímica, 
representació, poesia, etc.  
Posteriorment, el teatre sintètic propugnat pels futuristes el 1915 ja apuntava, en certa manera, 
els trets amb els quals es caracteritzaria el perfomance bastit per les noves tecnologies: la 
construcció d’escenografies experimentals amb el màxim nombre de possibilitats mecàniques 
a la recerca de l’expressió d’idees i símbols a partir de l’aplicació de pautes tecnològiques. En 
aquest sentit, i a tall d’exemple, fem referència a l’espectacle presentat per John Cage el 1965, 
Variacions V, en la Philharmonic Hall de Nova York, en què l’espai estava creuat per una 

                                                            
1  Com  a  antecedent  a  aquest  llibre  és  necessari  fer  referència  a  Brenda  Laurel  que,  el  1991,  va  publicar 
Computers as Theatre, obra en què analitza noves textualitats electròniques a partir de  la Poètica d’ Aristòtil. 
Pel  que  fa  al  llibre  de  Janet  H.  Murray,  podeu  trobar  informació  i  enllaços  interessants  a: 
http://web.mit.edu/jhmurray/www/HOH.ttml  
2 Amb  referència a això  llegiu  la «Introducción» de  Janet H. Murray a Hamlet en  la holocubierta. Consultat 
virtualment a través de http://jamillan.com/hamletintro.htm el 28/07/2010. 



sèrie de cèl·lules fotoelèctriques que s’activaven a partir del moviment dels ballarins, tot 
generant efectes diversos de llum i de so.  
D’aquesta manera, dels pensaments wagnerians, passant pel futurisme i el perfomance, 
avancem cap a les teories esgrimides per l’escenògraf suís Adolphe Appia (1983: 34-52), per 
a qui la dramatúrgia escènica ha de basar-se en la fusió de cinc elements: actor, música, llum, 
espai i pintura, sempre a la recerca de la plasticitat sensorial. I, més recentment encara, la 
plasticitat sensorial és el que anima els espectacles de La Fura dels Baus, on els límits entre 
les diverses art es desdibuixen i la tecnologia esdevé un dels puntals bàsics a l’hora 
d’aconseguir els efectes sensorials desitjats. Observem així, com tant teòrics com conreadors 
de les arts escèniques del nou mil·lenni avancen cap a una concepció teatral que no es pot 
permetre obviar les noves tecnologies, com a mitjà que els permetrà assolir experiències 
dramatúrgiques interactives i, per què no, en moltes ocasions interculturals. 
En un altre ordre de coses, amb referència al món de la imatge i a les diferents manifestacions 
d’aquesta, com afirmen Anxo Abuín (2008: 30) i José María Paz (2003: 84), si al 
començament del segle XX vam assistir a l’arribada d’un mitjà tan grandiosament 
espectacular com el cinema, el diàleg interartístic del teatre amb la imatge es va eixamplar 
posteriorment amb l’aparició de la televisió. En aquest sentit, i amb referència al 
desenvolupament de la imatge analògica, ja es pot afirmar que, “el que en el seu inici 
semblava una competició desigual, un enfrontament obert entre espectacle teatral en viu i 
imatges filmades, ha acabat en complementarietat fecunda, unió estratègica i complicitat 
estètica” (Paz 2003: 83).3 Efectivament, al llarg d’aquest procés, hem pogut observar com el 
desenvolupament de les noves tecnologies no ha suposat el bandeig de l’espectacle teatral en 
la concepció clàssica del terme, sinó un enriquiment mutu que permet la renovació del discurs 
escènic.  
D’altra banda, i atenent a d’altres aspectes que afecten l’esdeveniment teatral, val a dir, en 
paraules de Joan Font i Moisés Maicas (2002: 183), que: “Aparecen nuevas vías y nuevos 
conceptos de comunicación que provocan una transgresión de las nociones convencionales 
del espacio y del tiempo. La tecnología nos propone una sorprendente realidad virtual. 
Asistimos, en definitiva, al nacimiento de una nueva era con un comportamiento social 
distinto”. Les noves tecnologies, efectivament, suposen una transgressió de l’espai i del temps 
en el fet escènic, motiu pel qual ens veurem impossibilitats de delimitar-ne amb precisió els 
límits de la temporalitat i de l’espacialitat. Amb tot, podem afirmar que, com indica Ignacio 
Amestoy (2000: 10), “resulta inqüestionable que en el fet escènic existeix un temps tan 
indefugible com constant; el seu propi, el de la representació”.4  
En contrapartida, l’espai escènic ha patit constants modificacions al llarg de la història teatral, 
evolucionant des de la representació a l’interior d’un temple, a l’escenificació en una plaça 
pública o en un estadi esportiu, per exemple. Ara com ara, però, tant l’emissió com la 
recepció del fet teatral pot fragmentar-se i produir-se alhora des de diferents espais connectats 
en xarxa. L’ampliació dels canals de producció i difusió suposa un nou mapa de possibilitats 
de distribució de les formes i pràctiques artístiques que, segons José Luis Brea (2002: 30), 

                                                            
3 La traducció és meua. 
4 La traducció és meua. 



podem qualificar de postmedial.5 Així mateix, aquesta postmedialitat comporta canvis en la 
definició de teatre, atés que no es respecta la presència simultània d’actors i de públic. Cal, 
doncs, repensar la noció d’espectacle teatral concebuda abans de l’assumpció de les noves 
tecnologies i adaptar-la a un món regit, en bona mesura, pels massmedia. 
Si, una vegada més, reprenem idees, no resulta massa difícil avançar una definició per a 
delimitar la noció de ciberteatre. Així, aplicarem aquest terme a aquelles experiències teatrals 
en les quals s’efectua la interacció entre la representació en viu en un escenari i l’aplicació de 
la tecnologia hipermèdia en temps real. Evidentment, a hores d’ara, parlem d’una pràctica 
encara experimental i minoritària que pretén, això sí, la conjugació de nous discursos, tant 
estètics com tecnològics.6 Remarquem, en aquest sentit, que mots com encreuament o 
interacció esdevenen claus a l’hora de comprendre aquesta nova proposta d’art escènica, ja 
que si bé el ciberdrama es caracteritza per la creació i difusió mitjançant suport virtual, aquest 
no gaudeix del component interactiu que governa el món del ciberteatre.  
Ciberdrama és un terme que va defensar Brenda Laurel  el 1986 en el seu llibre Computers as 
Theatre i al qual va donar suport Janet Murray, el 1997, en el treball ja esmentat Hamlet en 
l’holocoberta (Hamlet on the Holodeck). Segons aquestes autores hem d’entendre el 
ciberdrama com una nova forma de mostrar una història que usa l’ordinador com a mitjà 
d’expressió i que ens permet enfocar la nostra atenció sobre el vessant dramàtic d’allò que es 
conta. En aquest sentit cal posar-lo en relació directa amb el teatre, el cinema o la televisió, 
mitjans en els quals imatge i so juguen un paper fonamental, ajustats ambdós en cada cas a les 
exigències del canal comunicatiu que els dóna suport. El ciberdrama és, doncs, junt a la 
ciberliteratura, el text electrònic, el perfomance o l’hipertext, un més dels nous discursos 
tecnològics que el ciberteatre pretén conjuminar tot associant-lo amb la interacció en temps 
real en l’escenari.7 
La interactivitat a la qual hem fet esment confirma i referma una de les característiques que no 
podem bandejar a l’hora de parlar de teatre, ens referim a allò que el fa gairebé únic i que el 
diferencia d’altres arts: el component social. Pel que a això respecta, vénen al cas les paraules 
de Jorge Urrutia (2000: 12), que diu: “el teatro carece de soporte de registro y conservación, 
por eso cada acto teatral puede reproducirse, aunque no repetirse. No hay, pues teatro sin la 

                                                            
5  Podem  entendre  com  a  pràctica  postmedial  aquelles  activitats  que  suposen  la  incorporació  dels mitjans 
electrònics a l’esfera de l’art  i de les quals se’n deriva una evident mujltiplicació de Canals i àmbits mediàtics. A 
més a més, i amb referència a la pràctica postmedial en el món de les arts, sembla interessant al∙ludir al terme 
‘remediació’, fet servir per Jay David Bolter y Richard Grusin (1999: 273) i que Anxo Abuín (2008: 36) reprén i 
aclareix quan comenta que la mateixa etimología de la paraula, del llatí remederi, ens indica que cada inserció 
dels processos artístics en nous mitjans de producción suposa la superació i la millora del mitjà anterior. 
6 Vegeu http://ca.wikilingue.com/pt/Ciberteatro i consulteu el Nucli d’Investigacions en Ciberteatre (NUCIT): 
http://www.po‐ex.net/nucit  
7 Amb referència al concepte de ciberdrama, Laura Borràs (20005: 48‐49) n’esbossa una aproximació en la qual 
equipara aquest terme al d’hiperdrama, tot atorgant una especial rellevància a la multiplicitat de lectures que 
possibiliten les noves tecnologies en detriment de la “contemplació total” de l’obra, atesa la impossibilitat que 
un mateix espectador es desplace per  la totalitat d’escenes  i escenaris que conformen  l’espectacle en xarxa. 
Borràs  no  es  refereix  en  cap moment  a  la  diferència  entre  ciberdrama  i  cibereatre;  admet,  però  un  cert 
galimaties  lingüística alhora de fer referència a aquest tipus de qüestions. 



relación entre el actor y el espectador. Sin espectador, el teatro no es teatro, es 
esquizofrenia”.8 
Així, la interactivitat en les arts, entesa com la relació en evolució entre l’espectacle dramàtic 
i l’espectador, es presenta, una vegada més, com un dels components necessaris per a la 
materialització reeixida de la representació teatral.9 Cal afegir, a més, que aquest nou caràcter 
interactiu amb què s’han anat revestint les arts escèniques comporta la revisió de la dimensió 
social del teatre, que no pot romandre alié als avanços tecnològics en què la societat es veu 
immersa. Les noves tecnologies trenquen, doncs, amb les categories tradicionals del 
pensament sobre l’art; el treball es fa més col·lectiu, interactiu i processual, es treballa cap a 
una deshumanització de l’obra, verificada pel pas de la tècnica a la tecnologia i d’aquesta a la 
neotecnologia, constatant la marginalització del subjecte de carn i os (Sarriugarte 2003: 469). 
Paradoxalment, però, i segons les teories d’Appia, s’avança cap a un teatre en què cap 
espectador no acceptarà romandre passiu; tothom podrà expressar les seues emocions i el fet 
teatral esdevindrà, més que mai, un acte social de la participació en el qual l’espectador eixirà 
humanament enaltit. La complementarietat entre arts escèniques i tecnologia o neotecnologia 
es manifesta, doncs, mitjançant el caràcter dual del ciberteatre que relaciona la matèria amb la 
virtualitat, allò que és orgànic amb el que és inorgànic o, el que és el mateix, l’actor humà 
amb el ciberactor. Igualment, el caràcter de l’espectador pot esdevenir doble: l’espectador real 
i aquell que hi intervé de manera virtual. 
Un cop arribats a aquest punt, no podem evitar preguntar-nos sobre la importància de l’autor 
dramatúrgic en tot aquest procés. Si parlem d’interacció, de col·lectivitat i, fins i tot, de 
deshumanització en l’àmbit teatral, quin paper juga l’autor en un espectacle on el públic pot 
desenvolupar la pròpia subjectivitat? Evidentment, es tracta d’una qüestió que convida a 
reflexions diverses, impossibles de destriar en unes poques línies. Segons Anxo Abuín (2008: 
38-39), en el cas del teatre interactiu, digitalment parlant, la interacció mateixa és allò que fa 
néixer l’obra; una interacció produïda mitjançant una màquina o sistema informàtic que, tant 
artistes com espectadors, tenen la possibilitat de manipular. Seguint encara les afirmacions 
d’Abuín, el resultat és similar a allò que en l’actualitat rep el nom d’“escena intel·ligent”, 
qualificada d’oberta, imprevisible i inestable, a la vegada que multilineal. Amb tot, paga la 
pena apuntar que la interacció amb el públic, amb la mediació de les noves tecnologies, 
representa un plantejament estètic que, evidentment, no sempre garanteix la qualitat; el 
caràcter innovador que suposa l’ús de la tecnologia en l’esfera dramatúrgica pot ocasionar, 
encara, que els mitjans emprats per transmetre el missatge predominen i enlluernen per 
damunt del contingut mateix. D’altra banda, tot i tenint en compte que, en aquests casos, el 
                                                            
8 Creiem que, amb referència al concepte d’espectador, resultaria interessant reflexionar al voltat de la idea de 
l’aparició de  l’“espectador  industrial” proposada per  Jorge Urrutia,  segons  la qual aquest  tipus d’espectador 
seria aquell format majoritàriament en la recepció i lectura de missatges tipus produïts pels mitjans electrònics, 
elaborats mitjançant una gramàtica visual i sonora formulària i, en conseqüència, amb una expressió ideològica 
única. 
9 Amb  referència a això,  cal adduir que  la  interactivitat entre el  fet  teatral  i  l’espectador ha existit  sempre, 
tenint  en  compte que  la mateixa  representació  escènica demana  la  copresència d’actors  i   de públic  i que 
aquest,  contràriament  al  que  molts  crítics  afirmen  en  l’actualitat,  no  ha  de  romandre  passiu  davant 
l’espectacle; contràriament a això, ha de descodificar‐lo, oferint‐se ell mateix una lectura particular que no ha 
de correspondre’s, necessàriament, amb la resta de lectures que se’n deriven. Partint d’aquest pressupòsit, el 
que cal, doncs, no és afegir al món del teatre la noció d’interactivitat, sinó eixamplar‐ne la nostra concepció a 
totes aquelles possibilitats que se’ns obrin gràcies a la incorporació de les noves tecnologies. 



que hem entés fins ara com a escriptura teatral es veu en part sotmés a la competència 
tecnològica –i, per tant, l’autoria queda en certa forma diluïda–, l’autor ha de ser qui guie la 
interactivitat dels espectadors, tot oferint-los la possibilitat d’esdevenir participatius a través 
del desenvolupament de les capacitats intel·lectuals que li són inherents. Així, l’autor, i a 
desgrat de la tirania que des de Roland Barthes se li ha atribuït, ha d’oferir amb la seua 
creació la pròpia visió del món, una visió que el públic, a hores d’ara i mitjançant la 
tecnologia, està en condicions de qüestionar i reconduir.10 
Finalment, sembla convenient abandonar el vessant teòric i oferir algun exemple del que 
s’entén per ciberteatralitat. En l’àmbit internacional, podem considerar que, de l’origen de les 
relacions entre teatre i noves tecnologies sustentat per la perfomance, se’n va deixar ja 
constància el 1967, en una reunió de deu artistes experimentals que, amb l’ajuda de científics 
i tècnics diversos, van treballar durant deu mesos en la composició creacions que es van 
representar en el Regiment Armory davant de deu mil espectadors aproximadament. Els 
espectacles, basats en la combinació d’imatges projectades, sons distorsionats 
electrònicament, plataformes teleguiades pel públic i d’altres innovacions tecnològiques, ens 
han pervingut mitjançant una filmació d’Alfons Schilling, d’innegable valor a l’hora 
d’indagar en els orígens de la conjuminació entre arts escèniques i tecnologia.11 
En la dècada dels vuitanta, les noves propostes estètiques relacionades amb el ciberteatre es 
concreten a través de la relació existent entre televisió i ciberdrama. The Grapes, un grup 
independent d’improvisació teatral de la Universitat de Nova York, va crear una direcció web 
(Grapejam.com) a través de la qual els actors podien dialogar sobre tot tipus de qüestions; va 
sorgir així el primer lloc interactiu a través del qual actors i navegadors establien un diàleg 
virtual de caràcter universal. Aquest va ser l’origen del projecte de Troy Bolotnick, 
ciberdramaturg que va penjar en la xarxa un espectacle de ficció similar a les telesèries de 
moda en aquell moment, farcides de personatges amb els quals el públic s’identificava 
fàcilment. 
Al llarg d’aquella dècada i la següent, l’escena virtual anava adquirint forma; una escena 
bastida per uns herois, una cultura, una llengua i uns codis que li eren propis; calia, potser, 
visibilitzar-la més, dotar-la d’una escena física que la popularitzara i la rendibilitzara. 
L’explotació comercial de la descoberta resultava inevitable Va ser l’any 1994 quan Eric 
Vauthier, Philippe Brawerman i altres membre de La Retine de Plateau, una associació de 
Brussel·les promotora de produccions cinematogràfiques, van formular un projecte físic de 
ciberteatre, un espai on poder promoure els valors de la cultura virtual. El 1998, una sala de 
cinema que havia caigut en desús va ser remodelada completament per tal de convertir-se en 
un ciberteatre. Projectors, pantalles gegants, televisors, ordinadors, càmeres digitals i els 
últims aparells tecnològics es constituïen com a base d’espectacles interactius que fusionaven 
coreografia, pintura corporal, realitat virtual, videoprojeccions, percussió, música i cinema. 
Amb tot, i com informava ja fa uns anys el diari belga Le Soir, el món del ciberteatre, des 
                                                            
10 Cal posar aquesta idea en relació amb la noció d’ “hipertext” i amb el fet que la multiplicació de fil dramàtics 
simultanis impedeixen la contemplació global de l’obra, com he comentat adés.  
11  Els  artistes  experimentals  que  hi  van  intervindre  i  les  propostes  escèniques  que  van  presentar  són  les 
següents:  Steve  Paxton  (Physical  Things),  Alex  Hay  (Gras  Field),  David  Tudor  (Bandoneon!),  Robert 
Rauschenberg (Open Score), Deborah Hay (Solo), John Cage (Variations), Robert Withman (Two Holes of Water‐
3) Yvonne Rayner  (Carriage Discreteness),  Lucinda Childs  (Vehicle)  y Oyvind  Fahlström  (Kisses  Sweeter Than 
Wine) 



d’aquesta perspectiva, representa un negoci lucratiu dirigit a un públic jove i de classe social 
alta. Així, la ciberliteratura, convertida en ciberteatre, esdevé un negoci lucratiu mitjançant el 
qual s’engeguen campanyes de comercialització virtual, plataformes comercials d’alta 
tecnologia a través de les quals es promouen productes d’empreses diverses. Com apunta 
Cyrus Paeques, això és també el ciberteatre “un matrimoni consumat en la nit de noces entre 
les arts i una determinada realitat econòmica”.12 
Pel que fa a l’àmbit peninsular, resulta inqüestionable que La Fura dels Baus és el grup de 
teatre clau a l’hora de parlar de teatre i noves tecnologies. Ja hem comentat que, va ser l’any 
1967, quan a través de la perfomance, autors experimentals es van acostar al món de l’esfera 
digital. Els espectacles de La Fura dels Baus parteixen també de la noció de perfomance, 
entesa aquesta com a experimentació de les possibilitats físiques tant de l’artista com de 
l’espectador. L’objectiu és l’impacte en la sensibilitat de l’espectador, de forma que aquest 
abandone la passivitat que el caracteritza en contemplar una posada en escena de caire clàssic 
i desenvolupe la seua capacitat sensorial en un espai no convencional. 
En un estudi dedicat a la incursió en el món digital de La Fura dels Baus, Martí Martorell 
(2003: 387-388) fa referència a tres etapes en l’evolució del grup teatral. En la primera situa 
aquells espectacles realitzats en instal·lacions artístiques diverses, allunyats de l’escena 
clàssica.13 Posteriorment, en la segona, té en compte aquelles exhibicions en què entren en joc 
els elements multimèdia, és a dir, espectacles basats en escenografies audiovisuals.14 A 
l’últim, fa referència a l’aparició de la seua teoria de teatre digital, en què l’espectador  pot 
convertir-se en un actor virtual i on els actors actuaran entre ells sense que siga necessari que 
es troben en un mateix lloc i en una mateixa hora, mitjançant l’exhibició d’escenaris 
interactius reals i virtuals.15 Es tracta d’un plantejament teatral en el qual el públic assisteix a 
diferents programes com ara el Furamòbil, espectacle desenvolupat al carrer amb telefonia 
mòbil, o el Work in progress 97, programa on es pot seguir el procés de construcció d’un 
show a partir del web, per citar-ne alguns. 
 Aquest últim projecte ens pot servir per a exemplificar amb prou claredat el que entenem a 
hores d’ara per ciberteatre. Work in progress va tenir lloc en quatre ciutats europees –Friburg, 
Tàrrega, Girona i Brussel·les– on La Fura dels Baus va impartir un curs a alumnes 
d’especialitzats diverses relacionades amb el món de les arts escèniques, com ara el mateix 
teatre, la dansa, el so o la il·luminació. Aquests alumnes van preparar una perfomance que es 
va representar durant quatre dies i al qual tenien accés, a través d’Internet, els alumnes de la 
resta de ciutats que intervenien en el projecte. Els temes de les perfomances pretenien abraçar 
i intercanviar continguts culturals de tot Europa. L’objectiu, per tant, fou crear una obra 
intercultural d’autor col·lectiu que arribara no només a aquell públic implicat en la mateixa 
perfomance, sinó també als seguidors del  treball del grup, ja es tractara d’un públic connectat 
mitjançant videoconferència o, simplement, internautes que accedien a la pàgina interactiva 
generada a propòsit d’aquest projecte. 
                                                            
12 Cyrus Paeques, Le Soir , 07/12/1998, apud  http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=187611 
13  Fa  referència  a Accions  (1983),  Suz/o/suz  (1985),  Tier Mon  (1988), Noun  (1990), MTM  (1994‐96), Manes 
(1996‐97) i OBS (2000). 
14 Martí Martorell  esmenta  Faust  3.0,  Ombra,  XXX,  i  la  incursió  en  espectacles  de  l’entorn  operístic  com 
Atlàntida, El martiri de sant Sebastià i La condemna de Faust. 
15 El teatre digital de La Fura del Baus està definit com “la suma d’actors    i bits 0  i 1 que es desplacen per  la 
xarxa”. Vegeu La fura dels Baus (2001). 



Al llarg d’aquestes pàgines he intentat esbossar una aproximació al concepte de ciberteatre, 
món al qual encara ens acostem amb les prejudicis esdevinguts a causa d’una concepció 
clàssica de l’espectacle dramàtic. El nou mil·lenni i els avanços tecnològics que comporta ens 
exigeixen vèncer la resistència que oposem, encara, a l’aplicació d’aquests nous mitjans a les 
arts escèniques. L’extensió espectacular de les capacitats humanes, a través de la tecnologia 
digital, ens permet  expressar la subjectivitat de l’individu i, al mateix temps, integrar cada 
individualitat en un espai col·lectiu on les jerarquies perden nitidesa. L’hibridisme i la 
interactivitat caracteritzen la representació escènica d’uns universos ficticis àmpliament 
dinàmics i sensorials que ens permeten anar més enllà del nostre cos i viure una altra realitat, 
l’espai virtual. 
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