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és de sei-
xanta dies
plens de

funcions teatrals per
arribar al desembre,

un mes que, com les fulles els ar-
bres, deixa caure els últims especta-
cles. La darrera de les estrenes del
festival Temporada Alta és una pro-
ducció del Teatro de la Abadía amb
un Àlex Rigola ensumant nova-
ment un text d’un autor que li agra-
da massa: Richard Dresser. Aquest
és un dramaturg reconegut i repre-
sentat, defensor de les esquerres i
crític contumaç de la societat nord-
americana, interessat pels factors
econòmics i els mecanismes del po-
der capaços de crear estats de para-
noia ciutadana. Aquest és l’exem-
ple de Better days, una obra escrita a
finals dels anys vuitanta i que sem-
bla que manté un cert estatus visio-
nari sobre els nostres dies de pro-
funda crisi.

El primer que transmet Días me-

M

jores és un estat d’estranyesa i nu-
volositat generalitzada, costa com-
prendre les circumstàncies i uns
personatges que diuen i fan unes co-
ses tan desclassades que tenen sem-
pre un cuny d’irrealitat i d’insomni.
Veieu que tenim un grup de gent jo-
ve: Phil, Crystal, Arnie, Faye, Bill i
Ray, i els trobem en una mena de pis
desmantellat, ruïnós, un espai que
és dividit en dos; en una part hi es-
cau una nevera amb cerveses, una
pica ronyosa, uns fogons i un forn
porcs, unes lleixes amb quatre co-
ses, una taula i un parell de cadires
velles; de l’altra, a l’esquerra, hi ha
la porta d’entrada, al seu costat una
finestra sense vidres, apedaçada
amb un llençol de plàstic, un sofà
pollós, un moble reciclat, descolorit
i nyafegós que recolza la paret, una
vella televisió, roba i llaunes espar-
pallades arreu i amb una pàtina
gruixuda a les parets de brutícia i
greix; escampadissa generalitzada
que representa eficaçment la situa-
ció de caïment i misèria econòmica
de la població. Hi fa fred, els mo-
bles van a petar a la caldera, però ja
no en queden gaires. La fàbrica que
mantenia la ciutat ha tancat, no hi ha
feina i si n’hi ha és d’una precarietat
econòmica esfereïdora. Alguns vi-
uen al cotxe, d’altres deambulen

pels perillosos carrers on bandades
de gossos els ataquen; en aquest de-
liri la gent s’aferra al que calgui per
sobreviure. Apareixen predicadors
anunciant noves, són visionaris ca-
paços d’empescar-se ficcions com
«La iglesia de la divina garantía».
El que calgui per sobreviure: l’es-
perança. El desesper comporta ac-
cions desesperades, com ara vendre
qualsevol producte, cos i ànima, o
bé el crim, cremar locals i cotxes per
cobrar-ne la pòlissa... És d’aquesta
manera que tot tanca en una fi apo-
calíptica i desesperada, amb foc
pertot arreu i amb les cendres d’una
crua realitat.

Àlex Rigola es recorda ell ma-
teix, sembla haver fet una acció de
buidatge del seu estil més personal.
S’hi conjuguen tots els elements del
seu univers febril: música estrident,
humor xaró, poca roba, masturba-
cions, orgia, un punt de surrealisme
i una gran vitalitat estripada..., però
l’espectacle no acaba de caminar,
en moments hi ha un cert desequili-
bri, li cal un ritme bo i rodatge. Els
actors desperten una enorme sim-
patia, però la diversitat dels seus es-
tils provoquen dissonàncies, el to i
el tempo ballen un poc. Jo diria que
hem viscut dies millors. Per a in-
condicionals trash.

JOAQUIM ARMENGOL

teatre | «días mejores»

Alimara

� Direcció: Àlex Rigola
Intèrprets: Ernesto Arias, Pau
Durà, Irene Escolar, Lino Ferreira,
Ana Otero i Tomás Pozzi
Lloc i dia: Teatre de Salt, 5, 6 i 7
de desembre

Una escena de Días mejores, que es va estrenar al Teatre de Salt. / MIQUEL RUIZ

� Brillant Arteta a Giro-

na. La soprano basca Ain-
hoa Arteta va brillar ahir a
l’Auditori de Girona. Amb
una sala plena per celebrar
l’aniversari de la galeria El
Claustre i a benefici de la
Fundació Astrid 21 (treba-
lla per als nens i joves amb
la síndrome de Down), la
intèrpret va desgranar te-
mes de Piazzola, Turina,
Granados, Montsalvatge,
entre d’altres, acompanya-
da al piano de Malcolm
Martineau. La soprano
guipuscoana va mostrar el
seu gran saber estar dalt
l’escenari, sense decebre
ningú. /  LLUÍS SERRAT


