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Els mites autòctons
D’

ençà de la prime-
ra Renaixença hi
vahaverunapre-
ocupació fona-
mental per re-

crear en l’àmbit literari, i molt es-
pecialment mitjançant el teatre,
els mites i les llegendes autòcto-
nes, sovint de base històrica. El
comte Arnau de Joan Maragall i de
Josep M. de Sagarra n’han estat
exemples perdurables. Però abans
Víctor Balaguer fou un dels pri-
mers de posar-s’hi amb les seves
tragèdies breus i, particularment,
amb Joan de Serrallonga, un ban-
doler el record del qual la tradició
popular havia conservat amb l’es-
cenificació de balls parlats que ex-
pressavenlavoluntatcol·lectivade
conjurar una realitat amenaçado-
ra a través de la imitació i la trans-
formació artística, tot plegat amb
una forta exageració burlesca. Ba-
laguer, en canvi, sotmet Serrallon-
ga a un procés d’idealització i, se-
guint la tradició folklòrica del ban-
doler generós o defensor dels
pobres i dels oprimits, el conver-
teixenelnouarquetipusromàntic
de bandoler: l’heroi patriòtic.

Ara s’acaba d’estrenar al TGB,
encapçalant el festival Avantime,
Ulls de bruixa, on Joan Solana, al-
menys sobre el paper, pretén cor-
regir aquelles idealitzacions vuit-
centistes dels assaltadors de ca-
mins i oferir una lectura força més

Components del quadre escènic que interpreta ‘Ulls de bruixa’ al Teatre Gaudí, fins al 2 d’agost ■ DIEGO IBARRA

tràgica d’un dels més cèlebres
bandolers del Barroc català, Perot
Rocaguinarda (1582-1635),
aquell que Cervantes presenta
com un cavaller, cap d’un escamot
del bàndol nyerro, aferrissat ene-
mic dels cadells (màfies d’origen
feudal com güelfs i gibel·lins), i el
fa amic del Quixot, fins a assegu-
rar que el botí dels seus robatoris
“lo repartió por toda su compa-
ñía, con tanta legalidad y pruden-
cia, que no defraudó nada de la
justicia distributiva”.

Solana construeix una peripè-
cia on es barreja el present de Ro-
caguinarda com a capità de les
tropes espanyoles a Itàlia, d’ençà
del seu indult, i el seu passat com
a bandoler perseguit, tot plegat
des de la mirada de la seva esti-
mada Clàudia, condemnada per
bruixa, i la seva filla, que l’acara al
mirall del pretèrit. L’exalcalde de
Banyoles té l’ambició d’afrontar
una temàtica històrica referida

El festival de
dramatúrgia
independent obre
amb ‘Ulls de
bruixa’, sobre el
bandoler Perot
Rocaguinarda

Quadern de teatre.El Festival Avantime, creat pel Teatre Gaudí i el Versus Teatre,
incorpora en la programació d’enguany el cicle ‘En rodatge’, amb la lectura
d’obres teatrals i guions cinematogràfics

als precedents de la Guerra dels
Segadors, però sense gaire habili-
tat dramàtica. Tanmateix l’obra
arriba recolzada pel Premi Octu-
bre de 2003, tot i que mai un
premi literari ha estat garantia
per al seu funcionament escènic.
Solana, a més, ha volgut dirigir el
seu propi text, aprofundint doncs
en la marrada.

Manca de dinamisme escènic
Es tracta d’un espectacle llarg,
confús i plumbi. La matèria dra-
màtica no té prou interès ni està
ben distribuïda. Predomina el mo-
nòleg o un tipus de diàleg verbós i
explicatiu, aspectes que l’allunyen
del dinamisme escènic. El treball
verbal queda encastat en el paper,
i segurament la lectura rendeix
compte dels seus valors. Però da-
munt l’escenari és d’una feixugor
que ni els millors intèrprets poden
enlairar. Penso en la vibrant Aina
Calpe, que protagonitza la peça, o
la fresca Laura Pujolàs, que no en-
tenc com s’han deixat enredar en
aquest aiguabarreig desdibuixat i
sense nord. Això sí, l’espectacle té
un cor polifònic que sona prou bé.

Una oportunitat perduda per
treballar escènicament un perso-
natge històric com Perot lo Lladre,
mitificat per la literatura com a “lo
millor pillard del cristianisme”
com deia el seu amic Francesc Vi-
cent Garcia, Rector de Vallfogona.

Francesc Massip

Identitats
en venda
El mateix TGB, demà enceta En
rodatge, un cicle de lectures dra-
matitzades d’obres teatrals com
a propostes de guions cinemato-
gràfics. Ho fa amb l’últim text de
Toni Cabré, Vols ser jo?, una nova
peça trasbalsadora que, com és
habitual en l’autor, té uns diàlegs
mesuradíssims i tallants, una
trama fascinant amb revolts in-
esperats i sorpreses molt ben
pautades. Té la virtut de prendre
com a anècdota un estrafolari
anunci penjat a internet, no tan
inversemblant com podria parèi-
xer a primera vista. I és que la re-
alitat supera, de llarg, la ficció,
com aquell anunciant que dema-
nava un voluntari per menjar-se’l
o l’empresa turística russa que
organitzava costosos creuers a
les costes somalis perquè els cli-
ents, armats fins a les dents, po-
guessin defensar-se d’un abor-
datge cantat.

Amb un peu, doncs, a un fet
aparentment verídic, i com a
trampolí per confegir l’argu-
ment, Cabré acara dues dones en
un tràmit comercial de compra-
venda d’identitats. El fet que
bona part de les relacions comer-

cials i personals avui en dia es
facin en el mitjà virtual li serveix
per fer versemblant l’esplèndida
pensada: fugir del que s’és, pels
motius que sigui, i accedir a una
nova identitat amb tot inclòs:
casa, feina, mòbil, agenda, cotxe
i carnet. L’una compra i l’altra
ven. Ambdues deixen de ser qui
són. Per què? Tothom té racons
per amagar. I, finalment, només
som allò que recordem. O que in-
ventem. Un malabarisme d’iden-
titats que la xarxa provoca. Hom
pot ser qui vulgui rere la màscara
del teclat. I el camaleonisme és
un dels trets distintius del nostre
món malalt i destructiu.

L’escriptor Toni Cabré en una
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