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QUADERN DE TEATRE

Escriure a Barcelona

Francesc Massip

No és insòlit i alhora un fet per celebrar que la setmana passada s'estrenessin tres nous dramaturgs a
Barcelona? Presentaven ni més ni menys que les seves primeres obres en el circuit professional de la
ciutat. Per cert, dues en castellà i una de bilingüe: un clar símptoma que fins i tot l'únic reducte, el teatre,
on l'idioma del país semblava mantenir-se en indiscutida prelació, comença a cedir també a l'absoluta
preponderància de l'idioma advingut (tots sabem com). Són tres autors relativament joves: Carol López
(Barcelona 1969), David Desola (Barcelona 1971) i Isabel Díaz (Santa Cruz de Tenerife 1971), tots tres
dedicats a les arts escèniques des de fa temps i des de diverses instàncies creatives. Tenen en comú el
fet d'escriure a Barcelona, una metròpoli que, cal reconèixer-ho, està sent gresol d'estímuls per a
l'escriptura dramàtica. Fixem-nos que la setmana anterior també s'havien presentat, en un format més
experimental, uns altres tres textos novells: Monòleg del perdó, segona peça escènica del poeta Enric
Casasses, Obra vista de Jordi Prat i Dotze moviments per a Jonàs, opera prima de Pasquale Bavaro. La
jove dramatúrgia, doncs, passa per un moment d'innegable efervescència i comença a fer-se veure en
els teatres estables barcelonins, malgrat les enormes dificultats que hi ha per muntar i estrenar una
peça si no ve avalada per algun nom de pes en el repartiment.

'ALMACENADOS'

És el cas de David Desola que, malgrat guanyar el Premi Marquès de Bradomin del 1999 per Baldosas,
estrenada a la VIII Muestra de Teatro Español Contemporáneo (Alacant 2000) sota la direcció de Jesús
Cracio, potser no hauria arribat a presentar la seva segona peça, Almacenados, en una sala comercial
com la Villarroel sense la presència de tot un José Sacristán com a protagonista, cosa que sens dubte li
ha donat un altaveu i una difusió remarcable. El cas és que es tracta d'una obra ben construïda, amb
una història pertinent, encarada amb astúcia, que no defuig la crítica social, i que ofereix uns diàlegs
àgils, espurnejats d'humor, lleugers i afinats. L'obra presenta dos personatges de regust beckettià,
entotsolats en un gran magatzem buit durant cinc llargues, sòpites i estèrils jornades laborals, els cinc
últims dies de treball del senyor Lino, l'encarregat de la nau a punt de jubilar-se, i els cinc primers de
Nin, el jove que arriba a substituir-lo. La confrontació generacional de mentalitat i costums està
assegurada. Mentre Lino s'ha passat onze anys dret i divuit assegut, Nin, en veure que només hi ha una
cadira en tot l'hangar, al segon dia se'n porta una de plegable de casa, una iniciativa que desconcerta
l'imminent jubilat, que s'incomoda i neguiteja davant qualsevol iniciativa amb què el jove proposa de
burlar la rutina i fer més àgil la suposada feina. La qüestió és que els encàrrecs, que els personatges
esperen amb peremptorietat, no acaben d'arribar. De fet no han existit mai: Lino manté la ficció d'un lloc
de treball on no hi ha res a fer, però on s'afanya a imposar l'ordre implacable del no-res i seguir una
fèrria disciplina de la noreseria, cru retrat d'una realitat laboral, especialment vigent entre el funcionariat,
més estesa del que es pot un imaginar. La peça, doncs, esdevé una càustica metàfora d'un món
intensament ocupat en mantenir el no-res absolut, atrafegat fins a l'estrès en l'art del no-fer-res. No cal
dir que José Sacristán fa un Lino impecable, meticulós fins a la mania en els detalls més irrisoris,
perfectament acomodat a escandir puntualment el temps d'ocupació del buit, però incapaç de
reaccionar davant la tossuda evidència. És una interpretació feta de virtuosisme i agudesa en el retrat,
que sap contrastar amb vigor el jove Carlos Santos.
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'EL PLAN B'

Menys interès té el primer T6 en castellà del TNC. Per cert, quan s'ha vist el Centro Dramático Nacional
produint alguna obra en gallec, català o basc? També paguem impostos (sobretot paguem impostos).
Aquí som tan políticament correctes que tot va per quotes d'alguna cosa, ni que sigui a costa de fer-nos
passar bou per bèstia grossa. La primera estrena oficial d'Isabel Díaz és un notable exercici d'escriptura
dramàtica que té com a anècdota de fons l'especulació urbanística, però no és aquest el tema que
articula l'obra com s'ha volgut vendre, potser en un excessiu afany d'empentejar la peça cap a l'anàlisi
de la realitat i els problemes col·lectius. No: com declara la mateixa autora, l'argument primordial de
l'obra és la infelicitat personal i la incapacitat dels individus d'acarar les pròpies frustracions. El problema
és l'aiguabarreig de tons que fan inversemblant i difícilment destriable la intenció última de l'obra. Tot
amb tot, la posada en escena de Pep Pla és esponjosa i dúctil, escandida amb breus interludis
d'accions espasmòdiques i gestos trencats que dinamitzen l'espectacle amb l'abrandada col·laboració
dels intèrprets, amb una desimbolta Rosa Gàmiz, una enèrgica Teresa Urroz, una autèntica rentadora
sempre a punt de centrifugar, com diu el seu personatge, i un convincent Pep Muñoz en el rol d'infeliç.

'V.O.S.' METATEATRAL

Però la veritable sorpresa de la setmana ens l'ha donada l'Espai Lliure, on la directora i dramaturga
Carol López ha dut a terme una hilarant sàtira dels vincles afectius, el matrimoni i la paternitat amb una
bateria d'acudits espurnejants hàbilment disposats en el diàleg i l'acció dramàtica. L'autora, que havia
obtingut el Premi M. Teresa León el 1998 amb Susie, va fer l'any passat un dels assaigs oberts del
Lliure (Una història en quatre parts), l'èxit del qual li va obrir les portes a una nova producció. V.O.S. es
planteja com l'escenificació de l'acte d'escriure la peça, amb totes les seves dificultats i dubitacions, on
els mateixos protagonistes col·laboren amb el personatge-autor marcant les possibles línies de
desenvolupament i desenllaç. Una comèdia amb la rella ben clavada a la terra fecunda de les relacions
amoroses que l'autora llaura amb solc dreturer i posa en evidència la insòlita teranyina amb què
s'entortolliguen les arrels dels personatges i els seus fluxos subterranis que acaben per aflorar a la
superfície. Teatre dintre del teatre, doncs, amb insistents picades d'ullet al món del cinema, que adopta,
a més, una tàctica de posada en escena en què la directora insta els intèrprets a resoldre les situacions
plantejades sense avançar-los una resolució definitiva, això és, a una participació activa en la creació de
l'espectacle. Un mètode molt utilitzat per aquesta fèrtil fornada de dramaturgs que es doblen en
directors amb resultats tan lluminosos com els de l'argentí Daulte. Carol López ha construït un
mecanisme dramàtic que explora realitats quotidianes ben reconeixibles amb una mirada irònica,
desmitificadora i tendra sobre els lligams, de vegades atzarosos, que trenen l'amistat i els estrips que
provoquen els enamoraments. L'obra flueix a ritme vertiginós amb interpretacions amarades de frescor i
veritat, sobretot amb unes inspirades Àgata Roca i Vicenta Ndongo, secundades per Andrés Herrera i
Paul Berrondo.
Tres expressions, doncs, de la vitalitat dramatúrgica que es viu a Barcelona, però que només
constitueixen puntes de l'iceberg. ¿Quants altres creadors, tan o més interessants com els que
comentem, tenen els seus textos immobilitzats en un racó del disc dur, past dels virus informàtics?
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V.O.S, una hilarant sàtira dels vincles afectius, el
matrimoni i la paternitat presentada a l’Espai Lliure
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