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ALTERNATIU // LA RELACIÓ METGE-PACIENT

QUÈ FER AMB LES MENTS PERILLOSES 

• Oriol Tarrasón indaga sobre la bogeria amb 'Sota l'escorça' al Versus Teatre

G. C.

'Sota l'escorça'
Local: Versus Teatre
Horaris: Divendres, 14, i dissabte, 15. 20.00 hores. Diumenge, 16. 18.00
Preu: 12 euros

Els misteris de la ment i la seva capacitat de transformar- nos i marcar la nostra identitat individual i
col.lectiva s'han convertit últimament en font d'inspiració de múltiples autors. En aquesta línia està Sota
l'escorça, d'Oriol Tarrasón, un títol que fa referència al que s'oculta sota una màscara de normalitat.
L'argument se centra en els esforços d'un doctor per esbrinar la raó de l'estrany comportament del seu
pacient, fruit d'alguna patologia latent o d'una excessiva lucidesa. A partir d'aquesta anècdota
argumental, Tarrasón planteja diverses preguntes en el seu text. La primera: per què necessitem
etiquetes per anomenar allò que no és normal. Els termes bogeria i psicopatia ens serveixen per poder
definir un comportament perillós per als altres, però potser aquesta actitud forma part de la nostra pròpia
naturalesa. Des d'a- quest moment, el text del muntatge es qüestiona quin és el lloc més indicat per al
malalt: la presó, el manicomi o el carrer.
L'obra, dirigida pel mateix autor, té un repartiment format per Albert Ribalta, Manel Sans i Maria Cinta
Compta i, segons indiquen els responsables del Versus Teatre, ha estat programada amb la intenció de
fer un teatre doblement contemporani: per la seva escriptura recent i per la vigència del seu principal
tema, la violència que es manifesta de manera quotidiana davant nostre.
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