
41AVUI
DIMARTS, 8 DE JULIOL DEL 2008 Cultura i Espectacles

Voler
ferelbé

ManuelDuesodirigeixala
Muntaner ‘Benefactors’,
textàciddeMichaelFrayn

Andreu Gomila
BARCELONA

“La societat desenvolupada
té problemes de consciència
i creu que ha de fer el bé. I
per superar aquesta culpa,
la majoria de gent donem 3
euros cada mes a una ONG,
adoptem criatures..., però
continuem amb la nostra
societat de consum, come-
tent les mateixes bogeries”.
L’actor i director Manuel
Dueso parla així sobre Bene-
factors, una obra que el dra-
maturg britànic Michael
Frayn va escriure el 1984,
però la podia haver acabat
fa dos dies, ja que el que ex-
plica és tan actual que fa fe-
redat. S’estrena demà a la
Sala Muntaner dins la pro-
gramació del Grec i ens per-
metrà gaudir del text d’un
autor poc conegut aquí,
però que és sens dubte un
dels millors dramaturgs
contemporanis.

Frayn situa l’acció a Lon-
dres i explica els “problemes
de consciència” que té un
arquitecte, el David, a l’hora
de reconstruir un barri de-
primit del sud-oest de la ciu-
tat. Els actors parlen en pas-
sat, perquè es refereixen a
uns fets esdevinguts dotze
anys enrere: el 1980 parlen
del 1968. Dueso, conscient
que la problemàtica de la
peça s’ha viscut (i es viu) a
Barcelona, trasllada el pre-
sent a l’any 2000, i el passat,
al 1988, en la febre preolím-

pica barcelonina. Londres,
però, és el referent, i mai no
es parla explícitament de la
capital catalana.

Dueso defineix Benefac-
tors com una “comèdia tre-
pidant, mordaç i verborrei-
ca”, on els quatre actors que
hi intervenen xerren molt
per amagar tot el que passa
al seu voltant. També l’em-
marca en el vodevil, tot i que
aquí, en lloc de personatges
posant-sebanyes,“lestraïci-
ons són ideològiques”.

Josep Julien, que fa de
David, sintentitza el seu
personatge dient que és un
home que “vol exercir de
benefactor i conté un mal-
factor”. L’arquitecte parla-
rà de grans ideals, però
acabarà sent còmplice dels
plans de l’ajuntament. La
seva dona, l’antropòloga
Jane (Anna Güell), se sen-
tirà a gust ajudant els al-
tres, però no tindrà gaire
temps per pensar. La pare-
lla té dos veïns, la pobra
Sheila (Mercè Anglès) i el
seu marit, Colin (Albert Ri-
balta), el mesquí a cara
descoberta. ■

Mercè Anglès, Josep Julien, Anna Güell i Albert Ribalta
protagonitzen ‘Benefactors’ ■ Q-ARS TEATRE

Emocióireflexió
Stefan Kaegi i Lola Arias es reafirmen a Avinyó
com a líders del teatre documental amb ‘Airport kids’

Roger Bernat, creador cata-
là en plena sintonia amb
Kaegi, ens deia fa uns dies
que aquest creador suís és el
referent europeu del teatre
documental. Per a qui no el
tingui present, Stefan Kaegi
és el que va portar al cicle
Radicals Lliure, l’espectacu-
lar Cargo Sofia-Barcelona,
el camionot que passeja 50
persones per terminals de
grans transports, tot ofe-
rint un espectacle singular,
poètic, popular i informatiu.
Kaegi no hi era perquè esta-
va treballant en un altre
projecte que no podia dei-
xar. Era Airport kids. Diu-
menge es va estrenar a Avi-
nyó i entenem que no l’ha-
gués deixat: els

protagonistes, nens i nenes
de 6 a 14 anys, s’han habitu-
at als referents de Kaegi i
Lola Arias, amb qui compar-
teix la creació del muntat-
ge, per interpretar amb se-
guretat un joc que els diver-
teix moltíssim, mentre,
potser sense adonar-se,
apunten a la generació dels
espectadors.

Arias i Kaegi plantegen el
pensament i vivències d’uns
nens, escollits minuciosa-
ment perquè els resultats
s’apropin a una estadística.
Són de diferents nacionali-
tats (Marroc, Brasil, Xina,
Romania, Rússia, Angola,
Índia, Tailàndia) i tots viuen
–actualment–aSuïssa ipar-
len francès i anglès per co-
municar-se, a més de la seva
llengua materna. Tenen en
comúel fetdeviatjarsovint i
canviar de casa, nació i
amics quan la feina dels
pares ho exigeix. S’eduquen

en escoles internacionals,
escampades per les princi-
pals ciutats administratives
o industrials del món. No es
tracta, doncs, de nens po-
bres, sinó fills de càrrecs
destacatsa lesadministraci-
ons o alts executius d’em-
preses com Philip Morris o
Nestlé. Malgrat el que tenen
en comú, mantenen les dife-
rents cultures d’origen en la
seva personalitat.

L’espectacle
Elpúbliccauinevitablement
dominat per la tendresa
quan els nens expliquen,
amb la veu encara blanca i
les típiques sortides infan-
tils, el seu origen, la feina
dels pares i el que volen ser
quan siguin grans. Assistim
alquearribaasaberunmar-
rec de 8 anys sobre el que
tenen i el que els falta als ae-
roports comparats amb el
de Dubai; com un altre pre-

veu que Philip Morris no
caurà mai, tot i estar prohi-
bitel tabac,perquè“necessi-
tarem altres addicions”;
com una nena brasilera vol
ser soldat, casar-se amb alts
càrrecs i dominar el món;
com una nena angolesa, que
no coneix ni l’Àfrica ni la
fam,facomptes: “Siesticca-
sada cinc anys amb un afri-
cà, que és el temps legal per-
què arribi a ser suís, i co-
menço a casar-me als 20
anys, hauré salvat 16 afri-
cans de morir ofegats”.

Al final, tot jugant, voten
in’extreuenunaestadística:
“Al futur serem polígams,
no interessarà lluitar per les
malalties, la majoria no se-
rem adoptats”... I en fan una
cançó. Amb la pell de gallina
i llàgrimes als ulls, no vaig
ser capaç de menjar-me’ls a
petons quan van passar, fila
per fila, a xocar la mà amb el
públic, el seu passat. ■

Els protagonistes d’‘Airport kids’ són nens d’entre 6 i 14 anys ■ MARIO DEL CURTO

És una “comèdia
trepidant,
mordaç i
verborreica”,
manifesta el
directorLesbibliotequesno

tanquenpervacances
Ada Castells
BARCELONA

Biblioteques de Barcelona
tira endavant per primer
any el programa Creadors
sense vacances, basat en
artistes de totes les discipli-
nes que presenten obres a
través d’espectacles de
petit format o muntant ta-
llers literaris.

Entre els creadors que
podem trobar en aquesta
iniciativa n’hi ha del món
del circ, com Gromic, Tra-
pezi Cinema i Companyia
Periplo; del món del teatre,
com Planeta Impro, Roser
Blanch Gallego, Associació
Marabal i La Quadra Màgi-
ca, i del món de la música,
com Relk, Don Simon i Te-
lefunken i Marc Egea. Tam-

poc no s’ha oblidat la
dansa, amb Marta Pérez
Ramos, i l’art urbà, amb
LeFou i Enceb Artz.

Una primera cita serà
demà a les set de la tarda,
quan Don Simon i Telefun-
ken posaran banda sonora
a poemes d’Enric Cassas-
ses, Tristan Tzara i Joan
Brossa, entre d’altres, a la
Biblioteca Guinardó - Mer-

cè Rodoreda. Una altra pro-
posta propera serà dijous,
quan hi ha previst un taller
de construcció de titelles a
càrrec de Trapezi Cinema.
La idea és crear un perso-
natge d’una rondalla catala-
na per després representar-
la. Serà a la Biblioteca Les
Corts - Miquel Llongueras,
a les sis. La programació
detallada del programa
d’estiu es pot consultar a
www.bcn.cat/biblioteques

A més, la Xarxa de Bibli-
oteques de la Diputació ja
ha posat en marxa les bibli-
oplatges i bibliopiscines, re-
partides per totes les co-
marques. El llistat es pot
consultar a www.diba.cat/
biblioteques. ■
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