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� La Banda del Yuyu presenta el seu
segon disc a La Mirona. El grup de rock
dur La Banda del Yuyu va presentar dis-
sabte el seu segon disc, Real, publicat per
RGB, en un concert que va tenir lloc a la
sala 1 de La Mirona, de Salt. El grup sal-

tenc hi va demostrar tota la potència del
nou repertori, que ja havia avançat fa unes
setmanes a La Bombolla com a teloner de
Spin Doctors. Real inclou una dotzena de
cançons pròpies en català, que en directe
sonen encara més potents. /  X.C.

o crec descobrir res que no es
pugui saber, si explico que en
les deliberacions del jurat de

la primera edició del projecte DAC
Teatre, quan es va debatre sobre la pro-
posta de text de Pere Solés, hi va haver
unanimitat respecte del gran interès del
punt de partida, que resultava molt
suggeridor. Solés ha treballat a partir
d’un material amb grans possibilitats
dramàtiques, perquè la història de Jor-
di Magraner, un científic que abandona
la comoditat d’una bona feina i una vi-
da regalada a França, per perseguir una
quimera a l’Àsia Central, al Pakistan, i
demostrar l’existència del Ieti, sembla
prou potent. Va ser també unànime, pe-
rò –incloent-hi el parer del tutor d’es-
criptura, Víctor Molina, que ha fet el
seguiment del treball de l’autor–, l’opi-
nió que a Solés li calia centrar-se en un
sol tema, el principal, la lluita pel som-
ni impossible i Magraner com a para-
digma d’una determinada actitud, i
desenvolupar-lo, sense distreure’s vo-
lent parlar de massa coses. Aquest te-
mor era fonamentat en l’anterior pre-
cedent teatral de Pere Solés, Virtual,
escrit i dirigit per ell mateix, en què
també s’insinuava alguna cosa interes-
sant, però hi passava de puntetes, sense
aprofundir. Temor confirmat.

Ieti explica literalment, massa lite-
ralment, la història de Jordi Magraner,
que després d’una dècada a la vall de
Bumburet, a les muntanyes del Chitral,
al Pakistan, a la vora de la frontera amb
Afganistan, mirant de demostrar
l’existència del Barmanu –versió local
del Ieti– va ser trobat assassinat als afo-
res del poble de Krakal, on residia,
l’agost del 2002, poc temps després
que Bush decidís envair l’Afganistan,
fent fugir els talibans, com a represàlia
per l’atemptat de les Torres Bessones,

N

el setembre del 2001.
Després de conèixer el punt de parti-

da i veure el resultat final, respecte del
text, s’arriba a la conclusió que hi ha
una certa manca d’imaginació, ja que
la major part de l’obra és una feixuga
dissertació sobre antropologia i zoolo-
gia, entre d’altres matèries, consulta-
ble a internet, i el relat lineal i cronolò-
gic d’allò que el protagonista va fer o
va deixar de fer. Ni un bri de risc, cap
càbala, teoria o hipòtesi sobre allò que
el protagonista podia haver sentit, pen-
sat o desitjat, res sobre les seves moti-
vacions, més enllà d’un desmesurat
afany científic, amb la qual cosa l’in-
terès de la història davalla en picat. So-
lés va decidir centrar-se més en la face-
ta científica del protagonista, que no
pas en la humana, en la persona amb
una gran capacitat de treball i compro-
mís sense límits que els qui el conei-
xien diuen que era aquest antropòleg.

En l’obra, Magraner, encarnat per
Jordi Puigdevall, fa de narrador de la
seva pròpia peripècia, que introdueix
amb una altra història, la del seu avi,
deportat al camp de concentració de
Dachau, que també podria ser material
per a una altra obra. La narració, en la
qual hi ha una tràgica absència de sentit
de l’humor, és cronològica i està es-
quitxada fins al final d’escenes que
aporten més detalls a la història, alguns
més significatius que d’altres. Les es-
cenes són les encarregades d’aportar
l’emotivitat necessària, sense aconse-
guir-ho. La narració es fa feixuga pels
llecs en la matèria i també per la inexis-
tència de matisos en la interpretació
del protagonista, que encara ha d’in-
corporar el text en la seva totalitat,
quelcom que passava també amb algun
altre actor. En aquest cas la directora,
que va optar per una posada en escena
senzilla, amb tots els actors sempre en
escena, asseguts en cadires de fusta de
respatllers alts amb calaixos sota el se-
ient, fent efectes sonors, pendents al-
guns de l’acció i d’altres no –no sem-
blava haver-hi instruccions al respec-
te– no va poder evitar alguns desequili-
bris i sobreactuacions. Una autèntica
oportunitat perduda.
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Feixuga dissertació
� Autor: Pere Solés

Directora: Sílvia Escuder

Intèrprets: Jordi Puigdevall, Isidre

Hernández, Martí Peraferrer, Clara

Garcés i Sergi Vallès

Lloc i dia: Sala La Planeta de Girona,

31 de maig del 2008

DANI CHICANO

Una imatge d’una de les primeres escenes de Ieti, a La Planeta. / JOAN SABATER


