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Marilia Samper, Albert Boronat i 
Núria Vizcarro no estan tan 
indignats com els que es 
manifesten a tot l’Estat des del 
15-M, però gairebé. Es troben en la 
vintena o trentena i formen part 
d’aquella generació que es 
prometia un futur de color de rosa i 
un bany etern entre possibilitats, i 
ha vist com el món se n’anava en 
orris. Com a dramaturgs, no han 
pogut evitar de referir-s’hi i Ever 
Blanchet, director del Teatre Gaudí 
i del Versus Teatre, d’obrir-los les 
portes i muntar un cicle que 
promet, Em fascina el present. 

El més curiós del cas és que han 
assumit la situació no des de la ira, 
a l’estil John Osborne o Thomas 
Bernhard, sinó des de la comèdia, 
potser el gènere preferit i de més 
sortida entre els nous talents. Tots 
tres, a més, han decidit retratar la 
seva generació, que Vizcarro titlla 
d’“indiferent”, Samper en estat de 
“coma cerebral” i Boronat com a 
“inútil social”. Tot des de formes 
ben diverses. 

Vizcarro, en la seva primera 
estrena quan tot just ha sortit de 
l’Institut del Teatre, s’endinsa a 
Mediocres en la vida d’un home 

durant 24 hores a través de cinc 
veus diferents, que alhora es 
bellugaran per diferents gèneres 
teatrals (musical, titelles, monòleg 
èpic...). Un individu que no té nom i 
que podria ser qualsevol de 
nosaltres. 

Samper, al seu torn, ha mirat de 
ser més concreta, en la que és la 
seva primera incursió en el món de 
la comèdia. Abans de fer Dos 

punkis i un vespino, es va demanar 
quina mena de teatre li agradaria 
veure i després, amb l’actor Oriol 
Casals, va arribar a la conclusió 
que volia escriure una cosa que 
arribés a la gent, senzilla, sense la 
intenció de salvar el món. Els 
punkis vindrien després, quan va 
decidir parlar “de les coses que ens 
preocupen”.

I Boronat fa servir a Vamos a por 
Guti l’exjugador del Reial Madrid 
per parlar de “com una persona 
mediocre pot generar de cop una 
violència injustifi cada”. “Guti és 
com un mirall: és un garrulo que ha 
aconseguit el somni americà”, diu. 

Tots asseguren que, en els temps 
que corren, se’ls fa difícil escriure 
d’altra cosa que no sigui el present, 
tot i evitar premeditadament “les 
grans muntanyes intel·lectuals”. 
Per això han acudit a la comèdia 
per mostrar, com diu Boronat, que 
“ens hem quedat despullats i hem 
vist com som realment”. “Volem 
que la gent descobreixi que al 
teatre fan coses que són divertides 
i que parlen d’ell”, afegeix l’autor 
de Vamos a por Guti.  

DOS PUNKIS I UN VESPINO
Teatre Gaudí
Fins al 15 de gener
VAMOS A POR GUTI
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El Teatre Gaudí i el Versus engeguen el cicle ‘Ens fascina el present’ amb 
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Volem que la gent 
descobreixi que 
al teatre fan coses 
divertides i que 
parlen d’ells

Autors del món, indigneu-vos!

 Poc s’ho devia pensar 
l’august Domènec Reixach 

quan va deixar el TNC que 
acabaria al capdavant d’un teatre 
de dimensions semblants però en 
un Estat i una ciutat que 
assumeixen la cultura com a bé 
prioritari, no com aquí, il·lustres 
senadors, que hi dediquem les 
sobres i encara ens demanen ara 
que fem règim.

 El teatre de què parlem és 
l’Archipel de Perpinyà, un 

espai que compta amb 9 milions 
d’euros de pressupost (com el 
Teatre Lliure) i que ens obligarà, a 
mig termini i si les coses 
continuen pel mateix camí, a fer el 
que feien els nostres avis en els 
grisos anys de L’últim tango a 
París: travessar la ratlla d’incògnit 
per anar a la civilització cultural, 
és a dir, veure produccions 
teatrals d’altura continental.

 El que és més al·lucinant de 
l’Archipel a nivell econòmic 

és que el principal aportador no és 
l’Estat o la regió, sinó 
l’ajuntament. Monsieur Reixach, 
que va visitar-nos fa uns dies, va 
deixar clar que a França –perdonin 
que no parli de Catalunya Nord: si 
fossin ‘Catalunya Nord’ de debò no 
tindrien ni teatre, ni orquestra 
simfònica, ni res–, el principal 
promotor cultural és el municipi. 
Com aquí, vaja, on els municipis 
del país, el primer que han fet 
després d’especular anys i panys 
amb el sòl, ha estat tancar els 
teatres que els havien construït 
les empreses afins.  

 A França, hi ha uns 50 
teatres estatals i tots 

treballen entre ells, sobretot els 
de la mateixa zona. Aquí, fins i tot 
hi ha un Teatre Nacional les 
produccions del qual es veuen 
poquet pel territori, i un Centro 
Dramático Nacional, a Madrid, 
l’última visita del qual ni 
recordem. Monsieur Reixach 
presumeix que programarà 72 
espectacles teatrals i 18 de 
“música actual”. I espera 
esdevenir epicentre d’un eix que 
va de Montpeller a Barcelona. 
Gràcies. Però així com estan les 
coses aquí a baix, millor que miri 
cap amunt. –Andreu Gomila
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Marilia Samper continua la seva temporada triomfal amb Dos punkis i un vespino.


