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La salamandra, en concret
la salamandra del desert

californià, és un batraci amb proble-
mes d’identitat, principalment per-
què la seva vida com a espècie corre
perill. La imatge ha estat recollida
per Josep Maria Benet i Jornet a Sala-
mandra, el seu últim drama, una
road movie que comença a l’assolella-
da Califòrnia per parlar, pel camí,
de diversos temes, superposats com
a capes. L’obra dirigida per Toni Ca-
sares i protagonitzada per Àngels
Poch, Pep Cruz i David Selvas (actors
que ja han participat en altres obres
de l’autor), a més de Julio Manrique

i Cristina Genebat, obrirà la tempo-
rada de la Sala Petita del Teatre Na-
cional de Catalunya dijous que ve,
dia 13.

Ahir el dramaturg no va voler
parlar gaire sobre el que hi ha al cor
de la ceba argumental d’aquesta
obra, un secret escènic capital, però
en canvi sí que va establir el paral.le-
lisme entre l’amfibi del títol i la
consciència nacional, defallent, se-
gons l’autor. «Aquesta és una obra
sobre l’extinció, a tots els nivells»,
assenyala.

Benet i Jornet riu quan li pregun-
ten per l’oportunitat del tema esco-
llit. ¿Quina relació hi ha entre la llui-
ta per l’Estatut i la lluita per la su-
pervivència de la bestiola? «La vaig

escriure molt abans (entre el 2002 i
el 2004), però tothom que l’ha llegit,
ha acabat relacionant els dos te-
mes. No em sembla malament que
s’estreni en ple sarau polític», som-
riu maliciós.

L’autor de Desig i Testament es tro-
ba entre amics. No només per la se-
va vinculació amb el director de
l’obra, Toni Casares –director al seu
torn de la Sala Beckett, de la qual Be-
net i Jornet és una espècie de pare

protector– sinó també amb el futur
director del TNC i amic de l’ànima,
Sergi Belbel. «Li vaig donar al Sergi
perquè la llegís, com faig normal-
ment, i a més de donar-me no po-
ques indicacions perquè canviés di-
verses coses, em va dir que s’havia
d’estrenar al Nacional». Opinió que
també comparteix Casares, assessor
del teatre públic, potser per l’opor-
tunitat de parlar de qüestions iden-
titàries al TNC.

Belbel afirma que l’espectador
que no vulgui jugar a les metàfores
també disfrutarà de l’obra «encara
que el símil és clar». Es tracta d’un
drama amb totes les constants de Be-
net i Jornet que, a més de la seva
condició itinerant, utilitza com a
personatges dos directors de cine de
caràcter molt diferent –«per això
vaig situar part de l’acció als Estats
Units», diu el seu autor -- i mostra
una potent història d’amor.<

33 Benet i Jornet (en primer terme), amb l’equip artístic i Domènec Reixach, al fons.
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‘Salamandra’, l’últim drama de l’autor,
dirigit per Toni Casares, arriba al TNC

Benet i Jornet veu
Catalunya com una
espècie en extinció
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