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Indigents al TNC...
3Carme Portaceli porta als passadissos del metro ‘Els baixos fons’, de Gorki

JOSÉ CARLOS SORRIBES 
BARCELONA

F
a 110 anys els indigents 
s’arremolinaven, en vigíli-
es de la revolució, en pen-
sions de la Rússia tsarista, 

com va descriure Maksim Gorki a Els 
baixos fons (1902). Avui, la directora 
teatral Carme Portaceli els ha por-
tat a aquells passadissos del metro 
on hi ha poca llum i no es veu espe-
rança al final del túnel. Com subrat-
lla el director del Teatre Nacional de 
Catalunya, Sergi Belbel, estem da-

vant d’un «espectacle necessari». És 
el que s’estrena avui a la Sala Petita 
del TNC amb una alineació de pri-
mera. Manel Barceló, David Bagés, 
Gabriela Flores, Roger Casamajor, 
Lluïsa Castell, Jordi Collet, Daniela 
Feixas, Albert Pérez, Lina Lambert, 
Nao Albet, Xavier Ripoll i el marro-
quí Mohammed el Bouhali són els 
12 intèrprets d’Els baixos fons. I Dani 
Nel·lo i Jordi Prat, els responsables 
de la música en directe.
 «Cent deu anys després, qualse-
vol de nosaltres està a un mes de que-

dar-se al carrer. Qualsevol pot ser un 
personatge, un dels indigents de 
Gorki», subratlla la directora valen-
ciana. «És una obra trista, però viva, 
plena de gent amb frustracions i es-
perances trencades».
 La dramatúrgia de Portaceli i 
Albert Tola ha posat el focus en el 
fet que avui no només les classes de-
primides que va retratar el revolu-
cionari Gorki viuen en un soterrani 
existencial, sinó també aquella clas-
se mitjana que es va extingint per la 
crisi (no hi falta un banquer, a la pe-

ça), segons Tola. Aquesta revisió d’Els 
baixos fons també ha reorientat l’ori-
ginal per parlar d’esperança i uto-
pies. Si Gorki les va dipositar en el 
vell Luka, aquí és la jove Sveta (que 
vol dir llum en rus) qui enarbora la 
idea que un món millor és possible. 
Portaceli creu que és més compren-
sible que sigui una persona jove qui 
mantingui la il·lusió i recorda una ci-
ta de l’autora britànica Sarah Kane: 
«Si la llum se t’espatlla i el lampista 
no la sap arreglar, no hem de renun-
ciar a la llum».

RACONS ESTÚPIDS / Aquella llum brilla 
poc, als passadissos del metro que 
l’escenògraf Paco Azorín, soci habi-
tual de Portaceli, ha escollit per dis-
senyar un impactant espai escènic. 
«Vaig pensar en aquells laberints i 
racons estúpids dels transbords que 
serveixen de refugi per a molta gent. 
O també en aquella notícia que de-
ia que a la terminal de l’aeroport hi 
anava molta gent a dormir. Persones 
que un any abans tenien una feina 
boníssima», explica.
 En aquells racons d’Els baixos fons 
també es reprodueixen els esque-
mes de l’exterior. «En l’original ja hi 
havia una denúncia de la corrupció. 
Perquè entre els personatges s’esta-
bleix una jerarquia de la misèria; al-
guns es beneficien dels altres», afir-
ma Manel Barceló. El veterà actor 
també hi veu una lectura molt actu-
al de cara a una generació que here-
tarà un món pitjor que el dels seus 
pares. «A la peça hi ha una reflexió 
per als joves: no negar l’esperança i 
unir forces per canviar les coses».

INDIGÈNCIA ECONÒMICA I MORAL / El pri-
mer gorki que munta el TNC és, insis-
teix Portaceli, una obra «molt revo-
lucionària» en la qual a l’autor rus li 
interessava apuntar l’estret marge 
que hi ha «entre la indigència econò-
mica i l’espiritual». Ell ho va denun-
ciar a la Rússia tsarista i encara pla-
na sobre «aquest món liberal sense 
fre», afirma una directora que torna 
al teatre públic després d’estrenar el 
2010 una versió de L’auca del senyor 
Esteve a la Sala Gran. H

«Qualsevol està a 
un mes de quedar-se 
al carrer; pot ser un 
personatge de l’obra», 
diu la directora

33 Un moment de ‘Els baixos fons’, de l’autor rus Maksim Gorki, amb cinc dels seus personatges en una andana del metro.
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...nàufrags a la Muntaner
3La col·lisió de l’‘Andrea Doria’ alimenta un tens ‘thriller’ d’Ivan Campillo

J. C. S.
BARCELONA

La realitat acostuma a anar dos pas-
sos, com a mínim, al davant de la 
ficció. O és molt capritxosa. Menys 
d’una setmana després del naufra-
gi del Costa Concordia, la companyia 
Apunta Teatre estrena a la Munta-
ner una obra sobre cinc nàufrags 
d’un altre històric contratemps 
nàutic. La col·lisió entre el transat-
làntic Andrea Doria i el vaixell suec 
Stockholm, el 25 de juliol de 1956, és 
el punt de partida del thriller que ha 
escrit l’actor i director Ivan Campi-
llo i que dirigeix Teresa Devant. Dò-

ria és el títol d’aquest reality que arri-
ba avui a la Muntaner amb cinc per-
sonatges portats al límit.
 Són cinc desconeguts que es tro-
ben, durant cinc dies, en un petit bot 
salvavides. A saber: un mariner ita-
loamericà de fort caràcter (Ramon 
Godino), un jove actor d’esperit vivi-
dor i rebel (Joan Sureda), un jove adi-
nerat suec que arriba al bot des de 
l’Stockholm (Adrià Devant), una do-
na rica i frívola tipus Mae West (Lau-
ra Sancho) i una senyora gran que 
ha perdut la il·lusió de viure (Núria 
Valls). Aquest últim personatge es-
tava destinat per a Teresa Gimpera, 

que es va haver de despenjar del pro-
jecte per motius familiars.

COM UNA PEL·LÍCULA / «S’enfronten a 
un perill més mental que físic. El 
punt extrem és la por a tenir gana 
o set. Això els acaba enfrontant», ex-
plica Campillo. «Estan en una situa-
ció de màxima tensió com la del cre-
uer. No saps com reaccionarà el capi-
tà. Llavors surt el millor i el pitjor de 
cadascú», insisteix.
 Aquesta història de supervivèn-
cia vol rendir, explica la directora 
Teresa Devant, un homenatge al ci-
ne negre. «És l’època de la guerra fre-
da, i també del glamur; es juga amb 
aquests contrastos». Aquest home-
natge al cine, comenta Campillo, va 
una mica més enllà. «He buscat cre-
ar imatges molt fortes en una obra 
que és més cinematogràfica que no 
pas teatral. Com si el públic veiés 
una pel·lícula». Que no és Titanic per-
què aquesta té un final massa cone-
gut. H33 Laura Sancho, Joan Sureda i Adrià Devant, en una escena de ‘Dòria’.
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