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El Versus obre la temporada amb una obra ambientada en el Fòrum 

J. S.

Si alguna cosa tenen les sales alternatives de teatre és que els autors, lliures de les pressions i els
acords comercials dels grans espais, poden parlar als seus textos del que vulguin. Alguna cosa d'això té
Broc gros, l'obra que obre la temporada 2004-2005 del Versus, ja que el dramaturg, Gerard Vázquez, la
situa en el Fòrum. Imma Ochoa i Manel Sans són els intèrprets de l'espectacle, que es representa des
d'aquesta nit fins al 7 de novembre, dirigit per Eles Alavedra.

L'acció transcorre a Barcelona, durant el Fòrum acabat de clausurar, i fa 50 anys, quan la ciutat va
acollir el Congrés Eucarístic. Per Vázquez, els dos esdeveniments tenen en comú l'escepticisme que
van generar en la ciutadania i continguts una mica similars. "El congrés va promoure la pau, i el
Fòrum, la multiculturalitat", diu Alavedra.

En les dues històries, dos personatges es troben per casualitat. L'any 1952, un indigent i una dona rica, i
ara un burgès i una sense sostre. "Aquests últims són els néts dels primers --afegeix el director--,
"encara que l'escriptor ha optat per intercanviar la classe social".

Vázquez se serveix dels esdeveniments per parlar en aquesta comè- dia dramàtica sobre dos períodes
de la història de Barcelona, "sobre la situació política i social, la pobresa i els canvis que pot
experimentar la vida d'una persona".

Les dues escenes transcorren a la mateixa porteria. La diferència entre les èpoques és evident. Als 50,
la façana es veu grisa i bruta, i el 2004 l'edifici s'ha renovat.
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