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Bestiari teatral d’Albee
animal és dins nostre. La civilitza-
ció l’ha amagat però no l’ha do-
mesticat, sinó que, amb tantes

normes i hipocresies, li ha donat un punt de
crueltat, de voluntat de domini quan la si-
tuació és propícia. Aquest és el bestiari que
evoca el dramaturg Edward Albee i a què
han jugat sense xarxes en la producció La
historia del zoo. L’obra, que es va estrenar la
setmana passada a l’Atrium de l’Eixample
barceloní, és un somni que feia anys que
perseguia l’actor Oliver Albert i que es po-
drà veure a l’Atrium fins al 17 de febrer. La
directora Anna Sabaté celebra un text pro-
fund, que aborda moltes dimensions hu-
manes. Ells han posat la petja mostrant el
moment crític del canvi de paradigma de
les relacions humanes: les xarxes socials
s’utilitzen més avui per comunicar-se amb
altres persones que la interacció personal,
segons un estudi recent de Telefónica.

L’entrada és molt absurda: dos descone-
guts es troben i inicien una conversa apa-
rentment intranscendent, en què un d’ells
explica la seva anada a un zoo. La comuni-
cació es va enredant fins a desencadenar un
final imprevisible. Són dos ciutadans, això
sí, antagònics: l’un té família, animal do-
mèstic i vida acomodada; a l’altre li agrada
ser un outsider de la societat, anar a la con-
tra com a forma d’enfortir la seva persona-
litat. Però, insinua Sabaté en l’obra d’una
hora de durada, “es veurà que són les dues
cares d’una mateixa moneda”. Perquè, en el
fons, l’un envejarà l’altre, i viceversa. Tots
són infeliços: l’un per haver-se acomodat a
unes relacions superficials quasi profilàcti-
ques i l’altre perquè no ha sabut construir
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La Sala Atrium de Barcelona ofereix ‘Historia del zoo’, un drama de relacions entre dos
desconeguts que evoca l’animalitat més primària entre dos ciutadans respectables

gaire res. El que els dos personatges necessi-
ten és trobar persones que escoltin la seva
història, que els entenguin i els compadei-
xin, en certa manera.

El zoo es revelarà com un pretext. Però en
realitat amaga molt de la metàfora d’allò en
què es pot convertir la societat. L’obra es re-
presenta en castellà, aprofitant la versió que
es va fer fa poc més d’una dècada. A Barce-
lona no s’ha vist mai, ni tampoc se n’ha ar-
ribat a fer una versió en català professional,

pel que sembla. En tot cas, amb aquesta ver-
sió es poden plantejar fer una gira pels tea-
tres de l’Estat. L’obra, de només dos perso-
natges (a més d’Oliver també hi participa
Lluís Barrera), s’ha plantejat amb dos per-
sonatges realistes però que tenen un punt
d’absurd, obsessionats per uns aspectes que
els fan singulars. Davant d’aquesta aparent
inconsistència de conversa de circumstàn-
cies, els protagonistes volen fer-se valdre i
es defensen fins a l’extrem en què acaben
sent absurds. La seva tragèdia, per absurda,
genera perplexitat i riures a platea: una bo-
na manera d’atrapar l’atenció i poder anar
plantant reflexions cíniques de la societat.

Albee només mira i exposa
L’home és una bèstia que ha volgut que la

raó passi per sobre dels instints. La seva dè-
ria és tan obsessiva que busca en els ani-
mals actituds de personatges arquetípics
singulars, són cops d’animal d’aquest il-
lustre humà que s’escapen per unes costu-
res que sempre cedeixen. Si la cosmovisió
més tolerant és aquella que destapa l’ani-
mal que cadascú porta dins i mira de rene-
gociar una relació sostenible amb el medi
ambient, la societat més tibada, obsessio-
nada per la competitivitat, per l’individua-
lisme i pels èxits materials, s’ofega quan es
troba desproveït de tot. I el seu animal es-
clata, cruel i cínic, a la jugular de qui li vul-
gui fer entendre la posició de l’home (do-
minant però alhora dependent) respecte,
per exemple, de la Terra. Albee no pontifi-
ca res, només mostra dos personatges que
es troben casualment, enceten una conver-
sa intranscendent i esclaten. ❋

Un observador
Edward Albee és un veterà dramaturg que
investiga l’animal més cruel que hi ha en
l’interior de cada ciutadà teòricament
civilitzat. La temporada passada ja es va
poder demostrar a Qui té por de Virginia
Woolf? al Teatre Romea. Tots uns catedràtics
acollien amablement una parella nouvinguda
a la facultat i, per una raó de budells, la cita
anava abocant més i més fel enfora, trencant
qualsevol bri de conciliació amb el món.
Potser Albee sí que va ser més conciliador
amb un altre treball molt celebrat a
Catalunya, La cabra o Qui és Sylvia? En
aquella ocasió, un arquitecte confessava el
seu amor ingenu per una cabra, davant
l’astorament del seu entorn, que es
violentava, com si l’insultessin. Albee beu de
les fonts del teatre de l’absurd i des d’aquest
prisma mostra uns personatges coherents
amb si mateixos amb la deformitat que la
civilització recomana amagar ben endins.
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dos personatges
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uns aspectes
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singulars

Enamorada
de les
paraules
Vicky Peña fa d’una María
Moliner convincent en una
posada en escena antiga

CRÍTICA JORDI BORDES

l treball de Vicky Peña és sublim.
Perquè sap fer una María Moliner,
malalta per la seva devoció filològi-

ca, una labor ingent que feia al marge de
tothom com a arma didàctica per comba-
tre la ignorància i una Real Academia Espa-
ñola (RAE) massa preocupada per suavit-
zar les accepcions que poguessin fer ombra
a la dictadura. L’obra és moderna i valenta
quan revela que les institucions es preocu-
pen massa pel poder i que són persones in-
dividuals les que lluiten per aconseguir una
major culturització de la societat. Cadascú
hi aporta el seu granet de sorra. María Mo-
liner és un exemple, ben pensat de destacar.
També la seva vida personal, que l’ha fet
forta, dota d’una dramatúrgia que tensa

E l’acció. Hi ha quelcom més dolorós per a
una persona que ha dedicat la vida sencera
a l’enriquiment de la llengua que adonar-se
que una malaltia degenerativa li està em-
brutant el seu tresor, les seves neurones?
Recorda el cas de l’escultor privat de tot
moviment a causa d’un accident interpre-
tat per Josep Maria Flotats a El dret d’esco-
llir (1987, Poliorama).

El diccionario, doncs, disposa de dos
grans trumfos, però s’empetiteix per una
posada en escena antiga, unes rèpliques so-
breres, que han d’ajudar el públic a no per-
dre’s en els viatges a la memòria de la filò-
loga amb el seu marit. És una insistència
desafortunada, com també un espai escènic
amb circulació de mobiliari. Més valdria


