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Quan es declari l’hora H
del col·lapse del teatre
català no hi haurà la te-
muda extinció comple-
ta. Els primers senyals

de debilitat induïda dels escenaris
sistèmics conviuen amb una oferta
alternativa que assimila amb in-
conscient èxit l’instint de supervi-
vència del teatre de Buenos Aires a
partir de la crisi de l’hivern del 2001.
Fa molta por quan determinats per-
sonatges de pes esmenten amb ad-
miració interessada els efectes de la
precarització de l’escena argentina.
Estan encantats d’aplicar a la crea-
tivitat artística el perfil dels bacte-
ris anaeròbics, sobretot aquells que
acceleren el seu creixement amb ni-
vells d’oxigen tensos. Estan conven-
çuts que el talent es multiplica amb
l’asfíxia econòmica.

La bohèmia de nou encuny es va
instal·lar en sales de dimensions re-
duïdes, suficients per a espectacles
de decorats mínims i repartiments
ajustats, però el cicle expansiu s’ha
acabat. S’imposa la involució de la
maquinària teatral. Una operació
com el trasllat del Lliure al Palau de
l’Agricultura –després de descartar
l’encara més ambiciós projecte de
les Arenes– seria ara inconcebible.
Fins i tot plantejaments de canvi
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controlat com la nova seu de la Sa-
la Beckett al Poblenou s’ajusten per
força a la nova realitat d’aturada i
marxa enrere. La mudança s’acosta:
s’emportaran la preciosa maqueta
d’un teatre que no serà. Hi ha una
acceleració del calendari, empesos
per una economia de guerra. Serà a
finals de la primavera del 2013, per
estalviar als assistents de L’Obrador
una triple pneumònia.

L’any del petit format
Enguany hi ha hagut excel·lents
exemples d’adaptació a les adverses
circumstàncies que s’acosten. El te-
atre català exhibeix una gran forta-
lesa del seu software dramàtic. Ha
passat amb èxit la prova de l’argen-
tinització. Ha estat l’any del petit
format, encara que algun títol entri
a la llista amb certa liberalitat en els
criteris de selecció, com L’ombra al
meu costat, de Marilia Samper, es-
trena del T6 del Teatre Nacional. Pe-
rò per autoria, complicitat generaci-
onal i trajectòria mereix estar al cos-
tat de les destacades obres de Nao
Albet & Marcel Borràs, Josep Maria
Miró, Joan Yago (representant La
Calòrica), Jordi Casanovas (en la
versió debutant), Marta Buchaca,
Guillem Clua i Iván Morales. Una
llista que podria dividir entre rebels
i clàssics, sense que pressuposi una
separació per mèrits: només és un
intent de diferenciar entre els que
practiquen la posada al dia dels gè-
neres dramàtics i els que d’alguna
manera introdueixen elements que
els subverteixen.

Entre els primers hi ha el thriller
amb parella de policies de les Millors
ocasions de Casanovas (Sala Fly-

hard), el sensible equilibri de la co-
mèdia generacional Litus de Marta
Buchaca (Flyhard i Espai Lliure) i la
comèdia romàntica que Guillem
Clua homenatja a Smiley (Flyhard).
Al mig d’això hi ha Sé de un lugar,
d’Iván Morales (La Caldera, La Se-
ca, vestíbul del Teatre Romea). In-
tegrat en el relat d’una trista història
d’amor que evoluciona a un lluminós
relat d’amistat, però apocalíptic en
l’ús de l’el·lipsi i la integració del pú-
blic per fer avançar la narració.

La manipulació del temps tam-
bé és important per a dos exemples
d’intencions més pertorbadores. A
més de L’ombra al meu costat –un
drama sobre l’absència sobtada
amb les dimensions espai-tempo-

rals creuades–, també destaca en
aquest aspecte El principi d’Arqui-
medes, de J.M. Miró (Sala Beckett)
i la seva moviola i canvi de perspec-
tives per desentranyar escena a es-
cena un cas d’histèria col·lectiva da-
vant un suposat cas d’agressió sexu-
al a menors. I entre els radicals, la
gamberrada arqueològica de La
monja enterrada en vida (La Seca),
un títol adscrit al grand-guignol de
Jaume Piquet, rescatat com a deli-
ri bastard per Nao Albet i Marcel
Borràs i, per descomptat, l’aguda
farsa política de L’editto bulgaro
(Almeria Teatre) de La Calòrica. Un
gènere minoritari. La farsa exigeix
il·lusió de canvi. Però només hi ha
conformisme a cabassos.e

Integrats,
apocalíptics

i també precaris
La cartellera del 2012 supera amb èxit la

prova de l’argentinització de l’oferta teatral

Un melodrama aigualit
cat sempre per una sinceritat emoci-
onal que evitava caure en la sensible-
ria. Recordo especialment d’Idaho i
Utah,4bailesideTuvidaen65’.Lase-
va força residia a tractar amb opti-
misme el món malgrat les circums-
tànciesadversesquepatiensovintels
seus personatges.

Els nostres tigres beuen llet, el tí-
tol d’un poema de la Nobel Wislawa
Szymborska, és la història d’una fa-
mília a través de dos moments dis-
tanciats per vint anys: els jovenets
que juguen a futbol i els adults que
tornen per la imminent mort del
progenitor. Uns fills que odien el pa-
re, un director de cinema de caràcter
fort, i enyoren la mare, de qui ni tan
sols es van poder acomiadar el dia de
la seva mort. Passa, però, que al text
d’Albert Espinosa li manca la con-
tundència de la paraula que mou les

‘Els nostres tigres beuen llet’
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SANTI FONDEVILA
El polifacètic Albert Espinosa torna
al teatre amb una obra ambiciosa en
la qual, lògicament, es troben els ei-
xos temàtics del seu treball teatral.
Vull dir: la família, la mort i la malal-
tia. Aquí cal afegir-hi el futbol, tot i
que la importància dins del muntat-
geesredueixial’espaiescèniciaalgu-
na acció (juguen de debò), ja que no
incideix directament en l’argument.
Fins ara el teatre d’Espinosa es cova-
va dins del realisme amb divertides
distorsionspoètiques.Unteatremar-

idees, per més que hi hagi una pre-
tensió de cites profundes que s’esva-
eixen dins l’obra. L’argument és in-
teressant i teatral i els temes centrals
(la mort, l’amor) oferien grans possi-
bilitats, però l’escriptura no està a
l’altura, cau en la sensibleria fins a ar-
ribar al melodrama. La posada en es-
cena, per molt imaginativa que sigui,
no dibuixa personatges profunds, re-
moguts per la vida i els sentiments.
Hi manca, per mi, una confrontació
que dinamitzi l’acció i que és inviable
amb el pare malalt d’Alzheimer, co-
sa que, d’altra banda, proporciona
moments humorístics. Sort d’An-
dreu Benito, que aguanta la funció.
Es malgasta la presència de grans ac-
tors com Joan Carreras, Francesc
Garrido i Andrés Herrera, reduïts a
personatges esquemàtics dels quals
no sabem, ni intuïm, gairebé res.e

La posada en escena de l’obra és imaginativa, però
no dibuixa personatges profunds. DAVID RUANO
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un lugar,
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