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Ho direm d’entrada: Jez 
Butterworth (Londres, 1969) és un 
dels dramaturgs més interessants 
del moment. Potser el que més, 
gràcies, sobretot, a Jerusalem, una 
obra que és hit del teatre públic 
britànic dels últims cinc anys i que, 
per cert, el Lliure de Rigola va 
encarregar-ne una primera 
traducció. Guionista de cinema 
(Caça a l’espia) i director ocasional 
(Fosca seducció), és un autor 
gairebé obsedit en la decadència de 
la societat del benestar occidental. 
La directora Magda Puyo, gràcies 
a la feina de tastaolletes anglòfila 
de l’actriu Victòria Pagès, va caure 
sobre la pista de Butterworth i, 
totes dues, no han pogut resistir la 
temptació de muntar una obra 
seva, Parlour song (música de 
fons), la més assequible que van 
trobar per a moments de crisi. Es 
necessiten només tres actors.

Butterworth, en aquesta obra 
que arriba al Goya –i en altres de 
recents–  demostra com “el 
benestar ha acabat amb els 
desitjos bàsics de les persones: 
hem anat posant capes de pintura 
a sobre i una mínima escletxa ho fa 

trontollar tot”, ens diu Puyo. “Els 
seus personatges, gent que va dels 
35 als 50 anys, són persones que 
no se senten prou estimades com a 
éssers humans en general. Estan 
frustrats perquè no troben res que 
els tregui de la quotidianitat, 
perquè no poden satisfer els seus 
desitjos d’una manera forta. En 
aquest món tot és light, i tot és una 
merda”, clarifica la directora.

Homes i dones que han vist que 
l’educació rebuda “no els ha servit 

de res”, diu Puyo, per culpa d’un 
món que ha tirat a terra els 
progressos morals i socials dels 
anys 60 i 70.

Els persontages ressentits de 
Parlour song es diuen Dale (Joan 
Negrié), Joy (Victòria Pagès) i Ned 

(Josep Julien). El primer és el veí de 
la Joy i el Ned, i serà qui narri la 
caiguda als inferns d’una parella 
que ha deixat de tenir sentit.

“Són personatges de comèdia 
anglesa, amb molta força en la 
paraula, ficats dins un món que 
traspassa la comèdia i se’n va al 
surrealisme”, explica Puyo. De fet, 
no es tracta ni d’un drama ni d’una 
comèdia, sinó d’un híbrid. Si 
volem filar prim, podríem dir que 
és un drama amb personatges de 
comèdia.

Tot i que l’obra és molt anglesa, 
la directora deixa clar que 
Butterworth ens està retratant a 
tots. I, per tant, que també es parla 
de sexe, potser un tabú quan se 
supera la quarentena. “Sembla 
com si aquesta generació hagi 
sentit vergonya pel que van fer els 
seus pares, que era la del sexe 
lliure”, diu Puyo, conscient que 
dirigeix l’obra més comercial que 
ha fet mai juntament amb Gorda, 
de Neil LaBute.
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Els seus 
personatges són de 
comèdia anglesa, 
amb molta força en 
la paraula

Joan Negrié, Josep Julien i Victòria Pagès són un trio en crisi.

El benestar no ens farà lliures
L’ Andreu Gomila s’alegra de què per fi  arribi a casa nostra una obra de  
Jez Butterworth, de qui Magda Puyo dirigeix ‘Parlour  song’ al Goya

 
No sé vostès, benvolguts 

espectadors, però aquest 

senador sent cada vegada amb 

més força un rum-rum histèric 

cada cop que va al teatre, que és 

força sovint, per cert. Un xiuxiueig 

que fa cara d’esdevenir proclama. 

“Aquest director s’ha passat de 

voltes”. “Aquest director no ha 

entès el text”.

 
I és que, permetin-me la 

gosadia, estem vivint l’època 

de la mort del director, de la fi de 

l’anomenat regietheater, és a dir, 

del teatre pensat únicament des 

de la posada en escena, amb el 

text com a element accessori. I els 

autors són ara els mestretites, els 

nous déus a qui lloar i oferir 

sacrificis. Autors que sovint també 

dirigeixen. Autors que controlen 

fins a l’última coma del seu text.

 
El que es vol, o està de moda, 

són directors que ‘respectin’ 

al màxim el text, que gairebé ni hi  

intervinguin, que es limitin a 

escalfar els fantàstics actors que 

tenim durant vuit setmanes abans 

de llençar-los a l’escena. No es vol 

directors que pensin. I l’‘exili’ de 

Calixto Bieito o La Fura dels Baus, 

la ‘fugida’ de Rigola a Girona i 

l’ascensió fulgurant d’altres 

directors així ho demostra.

 
A aquest traïdor consumat, 

tanmateix, tot això li fa ferum 

de socarrat. No serà tot plegat 

una conxorxa? No serà que 

encimbellar els autors és una 

manera d’abaratir les 

produccions? Perquè, si pots 

muntar un text amb un sofà, tres 

cadires i el tècnic de llum del 

teatre, per què pensar una 

producció amb grandesa de 

mires, per què voler-se comparar 

amb l’art plàstic?

 
A servidor li encanten molts 

autors, però sap que el 

responsable últim d’un muntatge 

és el director. Un director pot 

convertir un text difícil com La 

dama de Reus en una peça 

extraordinària, o un altre de 

meravellós com Mort a Venècia en 

una cosa insípida. O fer que una 

cosa tan rància com Rei i senyor 

sigui igualment estantissa. 

–Andreu Gomila

Brutus
Mort al director
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