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La primera vegada que el
CAET ha liderat la progra-
mació escènica a Terrassa
ha estat un èxit, asseguren
els seus responsables: tant
al Centre Cultural (amb la
col·laboració de Caixa de
Terrassa) com al Teatre
Alegria s’ha aconseguit
atraure un públic molt di-
vers de manera massiva.
També han tingut una bo-
na resposta les seves co-
produccions en la seva
presència a Barcelona
(L’aigua i El silenci del

mar a la Sala Muntaner i
L’home, la bèstia i la virtut
al TNC) i en la gira.

Àlex Rigola anunciava
divendres que hi hauria
dues coproduccions amb
El Canal de Salt/Girona i
que no n’hi havia cap de
prevista amb els centres
d’Arts Escèniques de Reus
(CAER) i de Terrassa.
Ahir, Pep Pla va anunciar
que sí que hi haurà primera
coproducció amb el Lliu-
re. A més de l’interès per
les noves dramatúrgies,

també tots dos directors
artístics volen repetir l’ex-
periència de programar un
còmic marroquí que va
captar l’interès d’un col-
lectiu immigrant que, fins
llavors, desconeixia els
seus teatres: «La foto que
em quedo de l’actuació de
Khyari és la de dos nois jo-
ves que, amb un català per-
fecte, quedaven per veure
una altra obra.»

Pel que fa a la coproduc-
ció del TNC, Magda Puyo
dirigirà aquesta peça del

suec director del Teatre
Nacional de Moçambic,
Henning Mankell. Antí-
lops fa una reflexió, amb
una certa ironia, sobre «la
falsa solidaritat», qüestio-
nant la labor d’algunes or-
ganitzacions no governa-
mentals a l’Àfrica. El
CAET també té garantides
coproduccions amb la Sa-
la Beckett i la dels tres cen-
tres d’arts escèniques de
Reus, Salt/Girona i Terras-
sa, que liderarà l’equip de
Ferran Madico.

Pep Pla vincula Terrassa amb el Lliure
a través de les noves dramatúrgies

El CAET repeteix coproducció amb el TNC posant en escena un text de Mankell

J.B./ Terrassa

● El Centre d’Arts Escèniques de
Terrassa (CAET) coproduirà un es-
pectacle amb el Teatre Lliure la tem-
porada vinent. Els dos equipaments

insisteixen en la programació de no-
ves dramatúrgies en cicles especí-
fics: Terrassa Noves Tendències
(TNT) i Radical Lliure, respectiva-
ment. El director del CAET, Pep Pla,

que ha aconseguit una ocupació d’un
70% en la temporada de Terrassa,
també ha lligat la segona producció
amb el Teatre Nacional de Catalu-
nya: Antílops,  de Henning Mankell.

opi és un autor en alça a París des de fa una
dècada. L’artista, que va revolucionar els
racons cabareters amb un personatge (que

ell mateix interpretava), va caure en l’oblit a la dè-
cada dels vuitanta. La seva imatge frívola, de trans-
vestisme, es va allunyar de la intel·lectualitat. Ara,
aquest mateix col·lectiu l’ha redescobert. S’ha ado-
nat que darrere la pàtina de provocació superficial,
amb contínues referències a escandaloses escenes
sexuals (violacions, masturbacions, zoofília...) hi
ha una amargor profunda. Darrere els xiscles hi ha,
latent, un plor. En aquest sentit, els textos de Copi
poden agradar a un públic popular i a un bon sector
dels espectadors més teatrers. La posada en escena
de Carles Romero deixa tots dos col·lectius bastant
freds. Només puntualment sorprèn el primer (quan
dóna de mamar a una rata, la seva darrera amant).
La metàfora que l’electrodomèstic (que apareix al
mig del menjador) representa el descobriment
d’una malaltia que serà terminal no troba prou am-
plitud en la interpretació. Les neveres no tenen cor,
són contundents i dures com el diagnòstic que con-
clou que es té la sida («el càncer dels gais»). Fa dues
dècades aquest informe avalava una mort prematu-
ra i dolorosa. Avui a l’Europa occidental, sortosa-
ment, implica només la necessitat d’una medicació
contínua.

Perquè una nevera inoportuna es faci present en
un menjador, cal topar-hi. Perquè l’electrodomès-
tic representi físicament la mort, cal enfrontar-s’hi.
L’exmodel, que acomiada els seus servents a tort i a
dret (tant si la violen com si no la serveixen prou di-
ligentment) mentre es poleix els avançaments edi-
torials del que seran les seves memòries, pateix la
tirania de la seva mare. La posada en escena de Vin-
cent Poirier insisteix en la farsa de Copi, en els ves-
tits llampants, les cantarelles amb ploma, la decora-
ció cool. I en aquest escenari és molt difícil copsar
l’amargor. L’obra, si no aconsegueix aterrar en la
tremenda (i molt encertada) metàfora es converteix
en un espectacle buit, que s’arrossega d’escàndol
en escàndol, amb uns silencis que fereixen si no es-
goten la concurrència. És allò que, perquè funcioni
un electrodomèstic, se l’ha d’endollar; perquè la
metàfora tingui volum (de presència ja és evident)
s’ha d’intuir una profunditat al cor de l’exmodel
frívola. I no es troba enlloc.
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teatre | «la nevera»

Dramatúrgia freda
d’electrodomèstic

� Autor: Copi

Direcció: Vicent Poirier

Intèrpret: Carles Romero

Dia i lloc: dimecres, 4 de juny (fins al 6 de juliol) a

la Sala Muntaner. Barcelona.

JORDI BORDES

Romero, en un instant de l’espectacle./ EL PUNT


