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'LA CUINA', una metàfora d'Arnold Wesker 

• El món d'una cuina serveix per mostrar les tensions de la societat

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECCIÓ Ramon Ribalta
TEATRE Principal
ESTRENA 27 de maig

Arnold Wesker (Londres, 1932) forma part del polèmic grup de joves irats que en la dècada dels 60 va
posar de cap per avall amb els seus muntatges el teatre comercial anglès. I La cuina, que aquesta
vegada arriba traduïda per Jordi Bordas i que va ser estrenada el 1958 a la capital anglesa envoltada
d'una gran polèmica, és un dels estendards d'aquest moviment.

La peça va ser presentada per primer cop a Espanya per Miguel Narros el 1973. Un any després el
muntatge es va veure a Barcelona. Paral.lelament Ramon Ribalta (codirector del musical Fama,
actualment en cartell al teatre Tívoli) va estrenar l'obra en català amb el grup Palestra de Sabadell, per
tornar-la a muntar el 2003 amb la companyia del Teatre del Sol de la capital vallesana. Ara, aquest
espectacular muntatge es pot disfrutar a l'escenari del teatre Principal.

L'obra se centra en el funcionament de la cuina d'un gran restaurant i en mostra els preparatius, el
servei de restauració i la posterior neteja. En escena hi surten més de 30 personatges, entre els quals hi
ha maŒ- tres, caps de cuina, cambrers, cuiners, rentaplats i un llarg etcètera, recolzats per tot l'ampli
servei de plats, copes, safates...

L'obra és, en tot moment, una clara al.lusió a les relacions humanes i socials que implica el sistema de
producció capitalista i les misèries i xacres d'aquest sistema. I la seva posada en escena convida a
crear un gran espectacle. Sempre ha estat així i ho és ara, en aquesta nova producció, carregada
d'energia i entrega i amb un grup d'actors no estrictament professionals però amb moltes hores de vol.

El que sí que ha canviat són les circumstàncies socials, i encara que l'obra de Wesker té més d'una
referència als comportaments actuals, el text no manté la duresa i denúncia de llavors. Però segueix
sent un espectacle, que la direcció de Ribalta es cuida molt d'impulsar allà on l'anècdota l'hi permet.

Tot l'escenari és una immensa cuina i hi ha llargues i espectaculars escenes, presidides pel frenesí
laboral, les entrades i sortides, els crits, els plats amunt i avall, els accidents... Enmig emergeixen les
tensions i fins i tot la violència d'unes determinades relacions, tant a nivell laboral com personal.

L'obra La cuina és un tipus de teatre que manté l'interès i que evoca, sobretot, una època i una manera
d'entendre els muntatges escènics. Les gairebé dues hores que dura aquesta representació suposen un
enorme esforç per als intèrprets, que van rebre llargues i justes ovacions la nit de l'estrena.
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