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per un passat que és un
farcell pesant d’acumulaci-
ons d’errors històrics. Una
càrrega insuportable que
només mitiga l’humor.

El sarcasme unifica
aquesta anàlisi negra d’un
país i de la seva gent, tot i
que a La pesca l’àcid que
fa visible el missatge se-
cret sembla només a
l’abast d’uns pocs iniciats
en els entrellats quotidi-
ans de l’Argentina. Ni
l’excel·lent interpretació
del trio d’actors (Sergio
Boris, Carlos Defeo i Pablo

de Nito) evita certa sensa-
ció d’abstracció, com si la
brillantor de les interpre-
tacions i l’impacte de la
posada en escena fossin
suficients per desxifrar tot
el vidriol simbolista que
conté el teatre de Bartís.

Un muntatge estrany,
d’impacte intermitent, que
s’entén per intuïció, per
l’universalisme de l’escrip-
tura del fracàs. Pel misteri
d’un peix monstruós que
neda en el riu invisible
sota els barris de Buenos
Aires. Un estómac temible
que devora sense discrimi-
nacions.

La pesca
De Ricardo Bartís.
Temporada Alta, 1 de novembre.

L’indret és un espec-
tacle de l’abandó.
Un decrèpit club de

pesca instal·lat al subsòl de
Buenos Aires. Un punt
d’accés per llançar la canya
en una bassa que comuni-
ca amb un riu entubat.
Diuen que aquí hi viu un
peix gegant carnívor: la ta-
rarira tità. Tres personat-
ges baixen fins a aquesta
claveguera esportiva per
pescar-hi, aïllats de la gran
urbs, de l’enorme país, que
tot ho devora. Una bombo-
lla infecta –il·luminada per
un sol artificial– que Ricar-
do Bartís utilitza per tras-
lladar fins a la situació ar-
gentina l’espera poètica de
Beckett.

La pesca –com La caza
de Carlos Saura– és una
metàfora d’una realitat que
Bartís contempla amb
l’aspra ironia de la decrepi-
tud i la decadència, com ja
bategava a De mal en peor,
el muntatge anterior vist a
Temporada Alta. Una situa-
ció propera a l’esperpent
–amb personatges que
semblen costumistes– que
projecta una visió desco-
ratjadora del present de
l’Argentina, molt marcat

Crítiquesteatre

El peix s’ho menja tot

És un muntatge
estrany
que s’entén
per intuïció

JuanCarlosOlivares

ben a través de la mèdium i
aconseguir les respostes. En
realitat, Brook no les busca.
Els per què que donen títol a
l’obra són preguntes retòri-
ques que no demanen res-
posta. Expressen la incògni-
ta de la fascinació d’una dis-
ciplina teatral que aplega
moltes sensibilitats i
intel·lectes –com els de
Brook– sense desvelar el
seu misteri, una de les prin-
cipals característiques de
l’oracle: oferir una resposta,
que són moltes, sense tren-
car la màgia original.

Un camí de saviesa que
possiblement ja no s’enten-
gui com a teatre. L’especta-
dor no acaba de desxifrar el
seu paper en aquest ritual.
Es troba entre els que pre-
gunten sense haver formu-
lat la pregunta –ja hi ha el
mestre–, però no troba con-
nexió amb aquesta exquisi-
da litúrgia de la simplicitat.
Agraeix haver estat invitat,
però divaga pensant que el
teatre és alguna cosa menys
sublim, encara que posseei-
xi l’atmosfèrica música del
vibratto metàl·lic d’un hang.

Warum, warum
De Peter Brook.
Temporada Alta, 1 de novembre.

Artaud, Craig, Dullin,
Meyerhold, Motokiyo
i Shakespeare. Un a

un acudeixen a la crida de
Peter Brook per seguir amb
la seva eterna recerca de
l’essència del teatre. Pensa-
dors per plantejar pregun-
tes sobre l’excepcionalitat
del que passa damunt un
escenari, tan natural com
sorprenent. Un interregne
de realitats que Brook ha
despullat durant anys de tot
ornament per compondre
un símil d’un haiku teatral.

Una depuració dirigida
per un savi i reproduïda per
una actriu que exerceix de
sacerdotessa pagana (Miri-
am Goldschmidt), d’oracle
ancestral que planteja
qüestions sense oferir solu-
cions. És el que pregunta
sense preguntar –el que as-
sisteix a la cerimònia dels
interrogants– el que ha
d’ordenar les veus que arri-

L’oracle de Brook
J.C.O.

Shakespeare
ielreid’Espanya

El Teatre Lliure estrena demà ‘El bordell’, l’última
obra de Lluïsa Cunillé, amb direcció de Xavier Albertí

Andreu Gomila
BARCELONA

Cap al final d’El bordell, l’úl-
tima obra de Lluïsa Cunillé,
un dels personatges, el Vell
Militar, demana un brindis:
“Per aquest bordell, que
des fa vint-i-cinc anys és la
nostra única pàtria! Per un
bordell dins d’un altre gran
bordell que s’anomena Es-
panya! Llarga vida per a
tots dos!”. Acte seguit, apa-
reix un noi, que acaba d’es-
tavellar el cotxe contra un
arbre i pateix amnèsia, un
estat mental que, segons
Xavier Albertí, el director
de la peça que s’estrena
demà al Teatre Lliure, és
una “metàfora” de la joven-
tut d’ara, que no sap res ni
de la Transició ni del cop
d’Estat del 23-F.

El bordell és la primera
obra de Cunillé que s’estre-
na a la sala gran del Lliure i
segueix la línia canònica
marcada per peces anteri-
ors com Barcelona, mapa
d’ombres i Après moi, le dé-
luge. I serà l’únic text d’un
autor català que arriba a un
escenari públic de les di-
mensions de la sala Fabià
Puigserver aquesta tempo-

rada. L’interpreten Chantal
Aimée (Viatgera), Mercè
Arànega (la Madame), Jordi
Banacolocha(VellCavaller),
Jordi Dauder (Vell Militar),
Rubèn de Eguia (Noi), Enric
Majó (Vell Transvestit) i
Jordi Serrat (Vell Client).
Aquest darrer potser oferi-
rà algun motiu per a la polè-
mica, ja que no és cap altre

que el rei d’Espanya, client
des de fa dècades d’un bor-
dell molt proper a la fronte-
ra francesa que regenten
des de la nit del 23-F un po-
lític, un banquer i un mili-
tar. El rei té a disposició
totes les noies.

Això no obstant, Albertí
deixa clar que “no és una
obra sobre la memòria his-
tòrica”, ja que no hi ha de-
talls, ni elements visibles,
sinó simplement una acció
situada 25 anys després del
cop d’Estat en un bordell
fronterer. “És una obra so-
bre el poder i com s’articu-
la aquest poder”, diu el di-
rector escènic, que remar-
ca la “calculadíssima
ambigüitat ideològica” del
text de Cunillé.

De fet, estem parlant
d’una tragicomèdia de
clara influència shakespe-
ariana. Sis dels set perso-
natges estan inspirats di-
rectament per col·legues
seus provinent del teatre
de l’autor anglès. Així, el
Vell Militar és Coriolà, el
Vell Banquer és Timó
d’Atenes, el Vell Transves-
tit és el rei Lear, la Madame
és una mescla del Bufó del
Rei Lear i el Bufó de Corio-

là, el Vell Client és el rei
Joan, i la Viatgera es troba
entre Ofèlia (Hamlet) i
Cordèlia (Rei Lear). Cuni-
llé, explica Albertí, buscava
endinsar-se “d’una manera
més profunda” en el perso-
natge teatral i ha utilitzat
“mesures de coacció exter-
na” a l’hora d’escriure El
bordell. Que ningú no espe-
ri, però, cites literàries o re-
ferències intertextuals. Els
personatges estan inspi-
rats en Shakespeare, no
són pas els personatges
shakespearians.

‘Deu peces’
El Valle-Inclán de l’esper-
pent també hi és, en aques-
ta peça que té com a prota-
gonistes, segons Albertí,
tres “éssers destruïts per la
pròpia memòria”, tres per-
sonatges decrèpits, que, en
certa mesura, representen
l’establishment que ha
guiat el destí d’Espanya els
últims 30 anys. Cunillé ha
construït una obra esplèn-
dida, l’estrena de la qual co-
incideix amb la publicació
per Edicions 62 de Deu
peces, un recull de l’obra te-
atral de l’autora del 1995 al
2007. ■

Albertí ha situat l’obra en un bordell que del 1981 ençà no ha canviat gens ■ ROS RIBAS

“És una obra
sobre el poder
i com s’articula
aquest poder”,
afirma
el director


