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ALTERNATIU // RECORDANT WILDE

COMIAT I TANCAMENT 

'Actes indecents', de Moisés Kaufman, última obra de l'Artenbrut

G. C.

LA FITXA
'Actes indecents'
Local: Artenbrut
Horaris: Divendres, 10, i dissabte, 11. 21.30 hores. Diumenge, 12. 17.30
Preu: 16 euros

L'Artenbrut tancarà les portes el gener vinent i l'edifici que ara ocupa serà derruït per construir-hi
vivendes. Heus aquí una nova víctima de l'estat més que precari en què es troben les sales de teatre
alternatiu. Precisament d'això, de víctimes, va l'última obra que programa la sala del carrer de Perill
abans d'abaixar el teló definitivament.
Actes indecents és la versió catalana de Gross indecency: the three trials of Oscar Wilde, i va d'això,
dels tres judicis que van condemnar l'escriptor dublinès a uns quants anys de presó i treballs forçats pel
mer fet de ser homosexual.
L'obra, la va escriure el dramaturg veneçolà resident a Nova York Moisés Kaufman, i ha rebut un bon
grapat de premis.

REPARTIMENT GENERÓS
L'autor situa l'acció al tribunal on tenen lloc les vistes judicials. La sentència final donarà lloc a la
destrucció moral i física de l'autor d'El retrat de Dorian Grey i posarà de manifest la hipocresia de la
societat victoriana. La direcció del text va a càrrec de Teresa Devant, i el repartiment està encapçalat
per Josep Costa, que hi encarna Wilde.
Adrià Devant, Ivan Campillo, Miquel Agell, Manel Solàs, Carles Sales, Ferran Castells, Màrius
Hernández, Simeó Parareda i Pau Gómez completen el repartiment de l'obra, més nombrós del que és
habitual tractant-se d'una sala alternativa.
Amb motiu de l'estrena a Barcelona d'aquesta peça, Kaufman va escriure una carta a la directora del
muntatge en què deixa clar l'esperit del text: "Wilde ens recorda per què l'art ens uneix i ens dóna
empara quan més el necessitem".
Aquesta és la filosofia d'un text que no per estar ple de referents jurídics reals perd una mica d'emoció.
La figura d'un home que va rebutjar la hipocresia regnant i va defensar la seva particular visió de la vida
i l'art contra vent i marea és, sens dubte, la que l'Artenbrut vol agafar com a reflex de la seva pròpia
trajectòria i desaparició. 

Josep Costa encarna Wilde.
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