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Sala Beckett. Fins a l’11 de 
novembre
 
En el seu assaig de 1945 Questa 
Sicília, l’escriptor Sebastiano 
Aglianò descriu així la coexistència 
entre marit i dona en la cultura que 
coneix i analitza: “Durant la vida 
matrimonial les relacions entre els 
dos cònjuges no es desenvolupen 
en el mateix pla d’igualtat. Per a la 
dona és important reconèixer la 
preeminència del marit, fins i tot 
quan en realitat el domina i el fa 
patir la seva voluntat i la força de 
les seves decisions”.

Aquest és l’entorn humà que 
descriu el drama sec del també 
sicilià Spiro Scimone. La festa 
celebra –és una manera de parlar–
els trenta anys de convivència 
d’una parella sense cap altre tret 
que  haver-se consumit en la rutina. 
Gent normal, angoixa normal, 
buits de l’alè extraordinari que 
podria haver transformat les seves 
petites misèries en gran tragèdia. 
Els acompanya en aquesta vida de 
hàmster engabiat un fill (proper a 
la trentena) modelat per continuar 
l’equilibri de domini-submissió que 
ha aconseguit imposar una dona i 

mare que ha fet de l’esfera privada 
de la llar un espai de control 
emocional.

Personatges que no han de dir o 
retreure res de nou. Es limiten a 
repetir dia rere dia la mateixa pauta 
d’agressivitat passiva o activa que 
els permet mantenir una mínima 
relació familiar sense abandonar el 
combat. No suporten la situació 
però tampoc aspiren a sortir-ne. 
S’alimenten mútuament de la 
rancúnia. La mare és el personatge 
que l’autor millor desenvolupa 
dramàticament. Ella articula el 
grau de tensió de l’obra amb 
accions i paraules que només 
semblen insignificants o 
intranscendents, però que 
marquen territori de manera 
despietada. Una ment que funciona 
i actua per acumulació de desaires i 
humiliacions no digerits.

A la Sala Beckett aquest 
personatge –molt ben interpretat 
amb serè despotisme per Diana 
Volpe– es comporta com una 
sacerdotessa de la rutina, 
implacable en els rituals dels seus 
gestos. El pare (Quimet Pla) i el fill 
(Rafa Cruz) són alhora culpables 
–representants d’un vell masclisme 
molt del sud– i víctimes d’aquesta 
sorda guerra de guerrilla familiar. 
Orlando Arocha aconsegueix amb 
la seva direcció mostrar la 
castració emocional que emana 
d’aquest pervers nucli familiar i 
l’esterilitat de les seves vides. Però 
un cop constatat aquest horror 
quotidià, l’obra sembla embussar-
se en la seva revelació. És com 
empassar-se una cullerada d’oli de 
ricí sense comprendre els seus 
efectes. –Juan Carlos Olivares

Teatre Lliure: Gràcia. Fins a l’11 
de novembre
 
Cal dir-ho. Pàtria és una obra de 
gran actualitat però no és 
oportunista ja que l’autor i director 
de la proposta, Jordi Casanovas, fa 
anys que la tragina dintre d’un 
projecte de trilogia que va 
començar amb Una història 
catalana. Esclar que Casanovas ha 
hagut de reescriure sobre el marc 
polític en el qual es desenvolupa 
l’argument a causa dels 
esdeveniments reals de la política 
catalana  i, entre ells, la 
manifestació del 11 de setembre o el 
rebuig de l’estat al pacte fiscal. 

Pàtria s’articula al voltant d’un 
famós periodista, Miquel Raventós, 
que en un debat preelectoral deixa 
de banda el seu paper i llença un 
speech que lliga perfectament amb 
el que diria un portaveu dels 
indignats i agafa emocionalment 
els que creuen necessari reformular 
el sistema polític. D’aquí la seva 

ingenuïtat i també la capacitat de 
commoure. Tot i aquesta proclama 
i la declaració d’independència en 
en què desembocarà, l’obra se 
centra en la família del candidat 
radical en un joc temporal que va 
endavant i endarrere amb molta 
agilitat. El passat d’un pare 
desaparegut construït sobre una 
mentida, una falsedat. Un fill amb 
problemes emocionals. Una dona 
que pateix la deriva heroica del seu 
marit. I un candidat que es creu 
investit amb la pell dels herois i 
convenientment manipulat per una 
nord-americana que sap com crear 
un líder. Casanovas crea una 
història amb moments 
epidèrmicament emocionals però 
toca massa tecles i, tot que al final 
relligui les branques d’aquest 
arbre, el conjunt es difumina i perd 
força dramàtica. La posada en 
escena està per sobre del text. Bona 
direcció d’actors i una interpretació 
impecable de tots ells. Destaca per 
força la contundència i credibilitat 
de Francesc Orella com a periodista 
candidat. –Santi Fondevila

Teatre Tantarantana. Fins al 18 
de novembre
 
Victòria Szpunberg és una autora 
inquieta. Creu que cada text ha de 
néixer amb la responsabilitat 
d’aportar alguna cosa nova. Obres 
amb raó de ser, també en una 
escriptura ambiciosa. A Boys don’t 
cry l’horitzó de la renovació és tan 
inabastable com el d’un desert de 
sal, lloc on les metes perden tota 
referència i distància. En aquest 
drama amb trets de comèdia de 
l’absurd hi ha massa de tot sense 
que es percebi el seu destí. La idea 
base és clara: dos homes, amics de 
joventut, es troben després de molt 
de temps, quan cadascun d’ells ha 
consolidat–sense absoluts– l’èxit o 
el fracàs en les seves respectives 
vides. Una distància que s’ha 
alimentat de pors i malentesos. Un 
retrobament que només havia de 
ser una simple petició d’ajuda 
–important revelació final– es 
transforma en una estranya catarsi 
de frustracions postergades.
Glòria Balañà mostra amb la seva 
direcció una absoluta complicitat 
–com no pot ser d’altra manera– 

per un text que té la dispersió d’una 
novel·la de l’argentí César Aira. Un 
gran escriptor de la realitat amb 
intermitències de percepció, però 
amb tendència a perdre’s en el seu 
laberint. El mateix passa amb Boys 
don’t cry sense que Balañà 
introdueixi matisos o prescindeixi 
de personatges (el veí adolescent) 
que només apareixen per justificar 
la línia poètica del text però 
dramàticament buits. Un projecte 
correcte des del punt de vista 
escènic, però insatisfactori des de 
l’autoria. –J.C.O.

Pàtria

Boys don’t cry

La festa

Diana Volpe 
interpreta molt bé 
el serè despotisme 
d’aquesta terrible 
mare de família

Molt bé, però que passa després?

Un projecte insatisfactori.
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