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A l’andana. Una escena d’Els baixos fons de Gorki, que ahir es va presentar a la Sala Petita
del TNC en una adaptació firmada per Carme Portaceli i Albert Tola

PortaceliomplededesolacióelTNC
amb‘Elsbaixos fons’deGorki
El públic es vamostrar dividit davant la crua radicalitat de la proposta

La Sala Petita del TNC es va om-
plir ahir a la nit de desolació, de-
gradació i pobresa amb l’adapta-
ció que d’Els baixos fons de Gorki
ha fet la directora Carme
Portaceli amb l’ajuda del drama-
turg Albert Tola. Tots dos van
traslladar el text de l’autor rus a
l’actualitat, 110 anys després, al
món dels baixos fons actuals, de
la pobresa sorgida d’una classe
mitjana que fa quatre dies aspira-
va al cel i avui només somia que-
dar-se com està. I que en qualse-
volmoment es pot veure devalua-
da a lumpen, com els protagonis-
tes de l’obra. I van portar el clàs-
sic de principis del segle XX a
una estació de metro on dormen
indigents que van conèixer
temps millors, una andana lloga-
da per una parella tan degradada
com els seus clients.
I tot això Portaceli va decidir

explicar-ho a través d’una pro-
posta radical, nua, crua, que va
funcionar unes vegades i d’altres
no tant, tenint en compte les divi-
dides opinions del públic a la sor-
tida. Un públic entre el qual es

trobava l’ara senador JoséMonti-
lla, que va afirmar que li havia
agradat. D’altres van criticar el
discurs excessivament bondadós
de Sveta (llum), la misteriosa
dona que porta l’halo d’esperan-
ça al soterrani. I per d’altres la po-

sada en escena va ser excessiva-
ment dura.
“Ens asseiem a casa i, lenta-

ment, el món on vivim es torna
més petit, i tot el que diem és: sis-
plau, almenys deixin-nos tran-
quils a la nostra sala d’estar, dei-

xin-nos tenir la nostra torradora,
la nostra nevera, la nostra televi-
sió, el nostre cotxe, i no direm
res”, diu Natasha en la seva pri-
mera intervenció en la peça per
situar el públic molt més a prop.
Després, en aquesta andana de

metro situada centralment al tea-
tre, amb grades als dos costats, hi
passa de tot. I res de massa bo.
L’escenari, que recorda, amb

les seves dues escales mecàni-
ques col·locades a les cantonades
oposades, a una cinta d’Escher in-
acabable, sembla suggerir que no
sortiran d’allà. Això sí, al grup de
homeless entre els quals figuren
unubuescDavid Bagés o unamo-
ribunda Lina Lambert, hi haurà
amor, dolor, mort i esperança. I
insolidaritat. Com diu un perso-
natge, “per què serveixen la digni-
tat i la consciència? No pagaràs el
lloguer amb dignitat i conscièn-
cia... Això són coses que només
necessita qui té poder”.
Entre andana i saxo –els saxos

de Dani Nel·lo i Jordi Prats, que
toquen en escena en diverses oca-
sions–, i amb escenes al ralentí
–gran caiguda de Manel Barce-
ló– Sveta, personatge encarnat
per Gabriela Flores, els intentarà
inocular una esperança de canvi
que els marcarà, encara que no
canviï gaire les coses. Només cri-
dar que “una cosa sí que l’entenc:
que s’ha de viure d’una altra ma-
nera. S’ha de viure millor, millor,
s’ha de viure demanera que et pu-
guis respectar a tumateix” o, tam-
bé, “Hem de dir: Jo sóc un ésser
humà, hòstia puta, la meva vida
té valor”.c

“Per què serveixen
la dignitat i la
consciència?
Això són coses que
necessita qui té poder”
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“Clooney nos brinda
la interpretación

de su carrera.
Empire.

”
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