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'BAAL', un Brecht de joventut amb molta força 

• Un muntatge presidit per l'energia d'11 actors portada a un ritme frenètic
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Després de David Mamet, Abel Coll i Mendax Teatre se les tenen amb Bertolt Brecht, concretament
amb Baal, una de les seves primeres obres. Un text obert que permet un treball col.lectiu (11 actors) i un
muntatge presidit per la força energètica que emana dels seus intèrprets. L'últim antecedent d'aquesta
obra aquí és un muntatge de Joan Ollé, el 1982. La peça invita a portar a l'escenari la peripècia
humana d'un personatge central que encarna la voluntat, a vegades incontrolada, d'anar per totes des
d'un posicionament que no vol saber res de les regles posades en joc, i imposades, per la societat.
L'espectacle del Nou Tantarantana utilitza l'escenari, les parets i els passadissos del mateix teatre per
oferir una representació portada a un ritme frenètic i marcada en general per moltes dosis de violència.
L'entrega física dissimula en més d'un moment la falta de modulació i interiorització dels personatges,
complexos i difícils per a la joventut dels actors.

Però així i tot Baal té cos i la negació de Brecht de qualsevol submissió a la societat, ideal propi de la
seva mateixa joventut, queda latent en el muntatge de Coll.

L'obra s'estructura en diverses escenes, que tenen lloc en un cabaret, una taverna, una casa, el bosc i
un llarg etcètera; és un recorregut, un llarg viatge de Baal, poeta sense fronteres. Treball col.lectiu amb
un mèrit que és just centralitzar en Jordi Ballester (Baal). La representació, a vegades massa cridada,
se segueix amb interès i l'espectador queda atrapat per la força jove que s'exhibeix a l'escenari i pel
mateix text, que planteja alguns dels temes bàsics del futur teatre de Brecht.
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