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Mala ratxa
De David Mamet. Cia.
Ornitorincs.
Teatre Gaudí Barcelona, 29 de nov.

En un vist i no vist, ens
ha visitat la compa-
nyia valenciana Orni-

torincs amb un trepidant es-
pectacle digne de menció.
Mala ratxa és l’encertadíssi-
ma versió de Glengarry Glen
Ross, títol que sembla el
borborigme d’un gangós. La
peça de Mamet tenia un no-
tori precedent en el muntat-
ge de Rigola i, tanmateix,
l’espectacle que dirigeix i
protagonitza Carles Sanjai-
me ens resulta més pene-
trant i directe. I és que el te-
atre ric té això: gran desple-
gament escenogràfic i
tecnològic –i la peixera rota-
tòria de Puigdefàbregas era
una meravella– però que a
voltes difumina la intensitat
de l’acció. Una acció, recor-
dem-ho, que denuncia el
rostre més canalla del siste-

ma capitalista i el seu déu
Lliuremercat, a través d’una
competició de vendes im-
mobiliàries, que el traductor
i actor Diego Braguinsky
adapta hàbilment a l’espe-
culació urbanística que ha
devastat la costa valenciana.

Una posada en escena ví-
vida i humil, on tot reposa
en el treball titànic dels in-
tèrprets que van desgranant
els seus personatges amb la
intenció que convé. La pres-
sió empresarial els posa
contra les cordes en un con-
curs delirant, i cadascun
d’ells ha de treure la bèstia
que porta dintre per supe-
rar el veí. Pep Ricart fa de
perdedor desesperat que
boqueja per sobreviure, en
una actuació matisada que
condueix el personatge de
la depressió a l’exultació.
Carles Sanjaime incorpora
el triomfador, venedor efici-
ent que no s’estalvia de tas-
tar el fiasco, però que es de-
fensa com un gat cerval da-
vant d’un Miguel Ángel
Romo que engalta amb cau-
tela l’encarregat malparit
que puteja els venedors de
l’empresa. Davant de l’en-
sordidor rock de Rigola,
aquí les transicions són pau-
tades amb expressius tan-
gos. Amb diners o sense,
aquí hi ha bon torró!
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Una posada en
escena on tot
recolza en els
intèrprets

Ana Otero i Tomás Pozzi, un brillant actor argentí que ha sorprès Rigola fins a fer-li canviar el càsting i que interpreta un mafiós que ofereix un negoci ■ ROS RIBAS

ElComentari David Castillo

Dissabte acomiadem Paco
Rodón del Museu Monjo de
Vilassar de Mar amb un reci-

tal del seu amic Joaquim Horta.
Rodón i Horta han mantingut una
relació ben estreta, sovint a contra-
corrent, en aquest país on tot sem-
bla tan efímer. Rodón ha estat insti-
gador de col·leccions, revistes i tota
mena d’iniciatives per tal de crear
plataformes per a uns creadors
que sovint juguen contra les cir-
cumstàncies. Compenso aquesta

De Paco Rodón a Labreu edicions

jubilació gairebé obligatòria de
Rodón amb els activistes de Labreu
Edicions, que acaben de presentar
tres títols d’autors novells en la
seva col·lecció de poesia. Si ja re-
sulta una heroïcitat vendre llibres
al país per la manca de promoció,
presentar poetes de culte o novells
ja no sé com s’hauria de qualificar.
Els polítics omplen pàgines i pàgi-
nes de buidor, però la gran activitat
artística del país es troba contra el
mur, grogui contra les cordes.

L’editora Ester Andorrà repeteix
que l’editorial pertany a una asso-
ciació sense ànim de lucre i que les
dificultats de distribució les substi-
tueixen amb la venda directa per
locals, on fan presentacions conti-
nuades fins que els llibres s’exhau-
reixen. Allò de Mahoma i la munta-
nya, dels quals parlem tan sovint.
Per la seva part, l’altre editor, Marc
Romera, va parlar de l’aposta que
implica publicar veus que s’allu-
nyen dels cànons, a la recerca de

“veus personals, veus que aporten
coses noves”. I realment són inno-
vadors Daniel Busquets, amic de
l’enyorat J.M. Fonollosa, amb La
trama perfecta; el neobeatnik Pau
Gener, amb Tancat per mancan-
ces, i la jove Anna Gual, vilafran-
quina, plena d’idees i internauta,
candidata a no sortir mai a progra-
mes televisius com Silenci. Anna
postula el “viure poèticament” vi-
nyolià, que tant ens va marcar en
altres temps més poètics.

Vindrandiesmillors?
ÀlexRigoladirigeixal TeatrodeLaAbadía ‘Díasmejores’,de
RichardDresser,unareflexiócòmica,sarcàstica isurrealistadelacrisi

Teresa Bruna
BARCELONA

“Si diuen que l’economia es
recupera, l’endemà puja la
borsa. La gent continua ju-
gant al bingo, no hem après
res. I en aquesta crisi falta
molt encara per tocar fons”.
Ho diu Àlex Rigola, director
iadaptadordeDíasmejores,
un text escrit pel nord-ame-
ricàRichardDresserafinals
dels 80. Abans, l’autor, en
veure com el seu país perdia
el nord, va anar a Massachu-
setts i va parlar amb un
munt de gent que lluitava
per sobreviure a la crisi del
moment. El mateix Dresser

diu que avui l’obra és molt
més rellevant. “Fa 10 anys
que tinc el text a l’armari.
En aquell moment vam es-
collir Un cop baix (Sitges
99), també de Dresser. Ara
sí que ha arribat el moment
de treure-la!”, indica Rigola.

L’acció se situa en un
apartament americà, des-
manegat i de fusta, on es re-
uneixen un grup de treballa-
dors d’una fàbrica que ha
tancat i els ha deixat al car-
rer. Per sobreviure, opten
per seguir el mateix sistema
que el seu patró: fer diners
ràpidament. I el que fan és
cremar el que calgui per co-
brar l’assegurança.

“L’obra reflexiona sobre
el nostre món que es desfà.
Si no consumim, no funcio-
na, i si consumim, no és sos-
tenible perquè estem esgo-
tant la Terra”, diu José Luis
Gómez, director artístic del
Teatro de La Abadía, el cen-
tredecreaciómadrilenyque
confirma la voluntat de
mantenir una via de treball
amb autors, directors i/o ac-
tors catalans. La Abadía hi
ha posat els actors de la
companyia i part de la pro-
ducció, compartida amb el
festival Temporada Alta i el
Centred’ArtsEscèniquesde
Reus. L’equip artístic (esce-
nografia, vestuari...), com el

director i l’actorMarcRodrí-
guez, completen la repre-
sentació catalana.

Els afectats de la Nissan
El Teatre Lliure ha convidat
els obrers de la Nissan a l’as-
saig general: “No els solucio-
narem res, però volem aju-
dar una gent que s’ho passa
malament a riure una mi-
queta”, puntualitza Rigola,
que continua: “L’obra és
dura perquè parla d’obrers a
l’atur, però ho fa en clau cò-
mica, fregantelsurrealisme.
Té un punt de la sèrie Els
joves”. Tant el director com
els actors han destacat el ta-
rannà innocent dels perso-

natges: “El text em va fasci-
nar per la seva vigència es-
garrifosa, i per la manera en
què estan tractats els perso-
natges, farcits d’humor i in-
nocència. S’entén que Rigo-
la els doni una pàtina naïf
perquè és una realitat
massa bèstia, massa tràgica
i molt propera”, diu Ana
Otero, protagonista i vetera-
na de la companyia.

Días mejores comença el
recorregut pels centres pro-
ductors a Salt (5, 6 i 7 de-
sembre), seguirà a Barcelo-
na, al Lliure, el 7 de gener, a
Madrid el 22 de gener i farà
una funció única al Bartrina
de Reus el 2 de maig. ■


