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Una escena d’Un refugi indie, de Pau Miró, que avui s’estrena a la sala La Planeta de Girona
TEMPORADA ALTA

Buchaca i Plana, a la final

JUSTO BARRANCO

Barcelona

De cinquanta a vint. De la madu-
resa a la joventut. Una joventut
que, de prop, provocamoltes sor-
preses, i molt positives. Després
de l’enorme èxit d’Els jugadors,
l’autor i director teatral Pau Mi-
ró fa ara el segon pas en la seva
trilogia sobre les generacions
ambUn refugi indie, que avui s’es-
trena a la Sala La Planeta deGiro-
na dins del festival Temporada
Alta, i que des del dia 12 de de-
sembre i fins al 6 de gener estarà
a la Sala Beckett barcelonina.
Sens dubte, el món que retrata
Miró a la seva nova obra conti-
nua sent el convuls món actual.
Però a Els jugadors els protago-
nistes, encarnats per Jordi Boixa-
deras, Andreu Benito, Jordi
Bosch i Boris Ruiz, eren quatre
homes que anaven per la cin-
quantena i se sentien desplaçats
perquè, explicava l’autor, el món
ha canviat les regles i no acaben
de trobar la fórmula per funcio-
nar. I ara els protagonistes d’Un
refugi indie són sis joves d’uns
vint anys pertanyents a aquesta
joventut que pateix xifres d’atur
inimaginables i a la qual se li au-
gura, per primera vegada en ge-
neracions, un futur pitjor que als
seus progenitors.
“Jo tenia molt clar que volia

crear una obra de joves, una road
movie teatral, però el projecte ha
anat canviant”, explicaMiró (Bar-
celona, 1974). I és que l’autor i di-
rector explica que “anava lliu-
rant als actors el material com si
fossin capítols im’anava encoma-
nant de la seva energia i el seu en-
tusiasme. Ara tinc 38 anys, prens
consciència d’algunes coses. Ha
passat el temps, ja no ets un noi
de 20 anys. Així que pots fer una
mirada a aquesta generació que
ja no és la teva, que té altres ten-
dències. M’hi he acostat inten-
tant veure com reaccionaven da-
vant de l’actual esperit catastro-
fista, que diu que no tenen res a

fer. Es deprimeixen? S’ho tiren a
l’esquena?”, es pregunta. I, diu, a
partir d’aquí neix la seva ficció,
però, subratlla, “no amb la volun-
tat de quedar-me aquí, sinó com
a punt de partida”.
A partir d’aquí neixen el ger-

mà (Isaac Alcayde), l’estudiant
(Marta Ossó), el músic (Joan So-
lé), el fugitiu (Jordi Llovet), la
cambrera (Andrea Trepat) i el
guapo (Peter Vives), els sis prota-
gonistes d’Un refugi indie, amb
històries pròpies que s’acaben
creuant en un determinat mo-
ment. “Són conscients els joves
que ho tenen fotut? No són gens
idiotes. I tenen alegria, ganes i re-
cursos”, diu Miró, que creu que
escoltemmassa les veus de les ge-
neracionsmés grans sobre l’actu-
al i poc a ells mateixos. “La idea

que estan fets pols, que és una ge-
neració perduda, és un clixé. Es-
tan plens de vitalitat; reben les
primeres hòsties, però l’ésser hu-
mà és adaptatiu i són molt cons-
cients del que han de fer per tirar
endavant i sobreviure”, conclou.
Això sí, somriu, reconeix que a

l’obra ell planteja algunes de les
maneres més extremes de sobre-
viure, però tot i així, assegura, “te-
nen eines per afrontar una reali-
tat molt complicada de lloguers,
carreres, factures, i estan
disposats a fer de tot”. AUn refu-
gi indie, Miró ha portat algun
personatge fins i tot a la prostitu-
ció i el robatori, “que són gairebé
gèneres literaris”. “Però no s’ha
de prendre al peu de la lletra, és
un conte que parla de la gent
d’avui, de la dualitat entre
innocència i pèrdua de la inno-

cència, i de tirar endavant”.
I en aquest context, explica, el

refugi indie és un ideal: trobar re-
fugi, construir-lo, buscar un es-
pai des del qual poder construir
alguna cosa. “Però no el trobem
perquè no hi ha cap lloc on estar
segur avui, ni ells, ni nosaltres, en-
cara que almenys ells tenen el de-
sig i la força d’anar a cercar-lo”,
diu Miró.
El nucli de l’obra són dos ger-

mans–el germà i el guapo, que vi-
uen junts–, però hi ha relacions
esporàdiques entre tothom. Per
atzar i voluntat, els personatges
es van trobant “en temàtiques, es-
pais, objectius”, i donen lloc a
“històries que s’entrecreuen i a
un moment en què a tots els pas-
sa el mateix”. I, és clar, l’indie del
títol d’aquesta obra feta ambmit-
jans gairebé casolans, –home-ma-
de, diu Miró–, no es només el re-
fugi, sinó tambémoltamúsica in-
dependent que fins i tot es toca
en directe, fent bona l’abundàn-
cia de recursos dels joves actors.
Música independent, això sí, de
finals dels 90, “més tova,mésme-
lòdica, no és punk ni rock”, per
crear aquest espai íntim on eva-
dir-se, per instants, com amb una
cançó de bressol.c

Angèlica Liddell estrena ‘Ping PangQiu’ a
Temporada Alta

Estimar laXina
ielcaos

“La idea que la
joventut actual és una
generació perduda
és un clixé, saben què
fer per sortir-se’n”

]El festival Temporada
Alta d’aquest any es va apro-
pant a la fi, però encara que-
den alguns plats forts:
aquest dilluns, a la sala La
Planeta de Girona, se cele-
brarà la final del segon Tor-
neig de Dramatúrgia Catala-
na, que enfrontarà Marta
Buchaca, autora d’obres
com Litus, i David Plana,
autor d’obres com Dia de
partit. Es dóna la coincidèn-
cia que tots dos treballen
com a guionistes de la sèrie
televisiva La Riera. El tor-
neig, on inicialment partici-

paven vuit dramaturgs
–dels quals sis han estat
eliminats en successius com-
bats, entre els quals Carles
Alberola, Marc Angelet,
Carles Batlle, Joan Yago,
Blanca Bardagil i Ferran
Joanmiquel–, consisteix en
lectures dramatitzades a
càrrec de dos actors que els
autors desconeixen abans
de començar l’assalt. En el
combat final del proper di-
lluns lluitaran pel triomf els
textos Losers, de Marta
Buchaca, i La casa del bosc,
de David Plana.
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V
isceral, voluble, inde-
fensa i, malgrat tot,
obstinada. És així com
aquesta vegada els es-

pectadors podem veure la figura
d’Angèlica Liddell (Figueres,
1966). I el personatge. L’una i l’al-
tra coses – persona real i persona
teatral–, indestriables. Aquest
cop la figura i el personatge s’en-
dinsen per un poema laberíntic
dedicat a la Xina. Un poema so-
vint cosit de contradiccions però
al capdavall un poema d’amor:
Ping Pang Qiu. Fins ara, cap es-
pectacle d’AngèlicaLiddell no ha-
via respirat una atmosfera com la
que s’aconsegueix posant la vo-
luntat d’estimar contra l’evidèn-
cia de lesmalvestasts que serpen-
tegen per allò que s’estima. “Pre-
cisament perquè estimo la Xina
–diu Liddell– necessitava parlar
de tot el què l’aniquila”.
Heterodoxa avesada a traves-

sar les fronteres del que s’entén
per bon gust, respectabilitat i or-
todòxia, l'autora, directora i ac-
triu situa per damunt de totes les
devocions, la llibertat i capacitat
d’expressió, individual i col·lecti-
va. Vet aquí, però, que un viatge
per l’entrellat del immens país xi-
nès havia de xocar per força amb
aquest principi. Es va inspirar en
el ping-pong, esport nacional,
per evocar l’aproximació de Ni-
xon a la pàtria deMao, un exerci-
ci d’hipocresia diplomàtica, en
diu. Però “l’experiència abans i

durant els assajos de Ping Pang
Qiu em va dur a parlar de l’exter-
mini del món de l'expressió”.
L’autora va néixer el mateix

any que Xina endegava l’anome-
nada revolució cultural, aquella
vasta iniciativa de depuració
ideològica promoguda pel Gran
Timoner, que propicià tota mena
de barbaritats i que durà fins a
les vigilies de la mort deMao Ze-
dong (1976). El text de Ping Pang
Qiu dedica força al·lusions a
aquellmoviment, en el fons, la co-
artada per amagar una lluita pel

poder. I el sarcasme i el lament
s’escampen pels diàlegs de
l’obra, que inclou una sàtira ine-
quívoca contra les acusacions
–pretextos –contrarevolucionà-
ries. Alhora, el text aporta unami-
rada afectuosa sobre la revolta de
Tiananmen i, per exemple, el des-
afiament als tancs de l’heroi jove
i solitari és objecte d’una paraula
poètica i esperançada, entendri-
dora. Enmig d’un caos actoral i
d’una confusió icònica considera-
ble, la proposta, doncs, ofereix in-
dicis clars del compromís de l’au-
tora, simés no, d’un clamallibera-
dor inconfusible.
El problema, però, és que el

1993 ella va crear la companyia
Atra Bilis Teatro. I, esclar, si des
de la seva presentació pública
l’artista proclama una opció atra-
biliària –a la qual ha estat sempre
fidel– cal esperar dels seus espec-
tacles un feix de solucions dubto-
sament agradables: la irrupció
del desordre escènic absolut; de
la sorpresa més exòtica i aliena a

la qüestió central; de moments
d'una òpera de Gluck mentre els
intèrprets agiten el Llibre Roig
del bolero Perfidia com a pòrtic
d'un consum de fideus, salvatge i
brut; d’una descurança total en
els bons acabats de la interpreta-
ció (burgesos, esclar); d'una jux-

taposició de situacionsmecanicis-
ta, irremeiablement decebedo-
ra... Ping Pang Qiu, que es va veu-
re a Salt, dins la Temporada Alta.
és un espectacle lleig, la qual co-
sa no exclou alguna imatge inte-
ressant i, fins i tot, bonica, el nu
desmaiat de l’autora o l’episodi
de la màquina llença-pilotes.c

PauMirótrencaelcatastrofismesobre
els jovesd’avuiamb ‘Unrefugi indie’
L’autor prossegueix la trilogia sobre les generacions després de l’èxit d’‘Els jugadors’

“Precisament perquè
estimo la Xina
necessitava parlar de
tot el que l’aniquila”,
diu Liddell


