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Teatre

 Tararí, tararíii, tararí, 
tararíii, senyores i senyors, 

il·lustres senadors, amb el so 
d’aquestes trompetes 
sorolloses i tel·lúriques, 
emprenyadores i reals, aquest 
servidor vostre els anuncia que 
per fi –sí, per fi– ha arribat el pla 
que ens ha de salvar de tots els 
mals: el pla de xoc, el pla de 
mesures urgents, de la 
conselleria de Cultura.

 Sí, amigues i amics, ja 
podem anar a dormir 

tranquils, que estem en bones 
mans –ehem–, que ha arribat el 
superheroi que recuperarà el 
prestigi perdut, que ens farà 
famosos arreu del planeta 
mundial, que foragitarà 
quintacolumnistes i tropes 
estrangeres, que ho pensarà tot 
perquè la resta puguem ser 
feliços d’una vegada per totes. 
Algú que crearà “estructures 
d’estat”. Un estat que no sabem 
si culturalment serà com 
Albània o com Bèlgica...

 Els responsables dels 
teatres d’aquest país poden 

deixar de fer la punyeta d’una 
vegada per totes, poden deixar 
de protestar i dir pestes dels 
seus gestors polítics, cosa que 
passa almenys quinze vegades 
cada dia, sense càmeres ni 
micròfons, però passa.

 Això sí, que ningú no esperi 
ni un euro més, que ningú 

no esperi que el país sencer 
s’aboqui en la cultura. Que ningú 
no esperi que el constructor del 
sistema actual entoni el mea 
culpa per no haver fet res en dos 
anys llevat de donar lliçons i 
repetir paraules més gastades 
que el mocador d’un infant. No, 
ara toca omplir papers i fer que 
tothom digui amén, gràcies. 

 Mentrestant, anirem fent. 
Esperarem fins que només 

quedi la Sala FlyHard, el cap de 
Francesc Casadesús, les ganes 
dels vells de continuar 
treballant, el talent dels joves 
que no renuncien a crear, i els 
teatres públics d’Europa, la 
nostra pàtria desitjada. I sí, 
serem bons: atorguem el benifici 
del dubte. –Andreu Gomila

Brutus
Pla de xoc

Teatre Nacional. Fins al 3 de 
març
 
Primera accepció d’Epíleg del 
Maria Moliner: resum de tot el 
que s’ha dit en un discurs o una 
altra composició literària. Henrik 
Ibsen va voler –i així ho va 
especificar– que Quan despertem 
d’entre els morts fos un compendi 
de tota la seva obra anterior. Però 
va ser el seu testament artístic. 
Poc després de publicar-la el 1899 
va patir un ictus que el va apartar 
de l’escriptura dramàtica fins a la 
seva mort el 1906. Impossible 
conèixer quines intencions tenia 
després de tancar amb aquest 
drama tota una etapa. El que 
sabem és que és un text sense 
circumloquis costumistes. Les 
metàfores, l’alè abstracte, poètic 
que recorria els anteriors títols 
com rius subterranis, afloren 
aquí amb força. La tensió entre 
l’art i la vida s’expressa amb més 
llibertat, el conflicte obert entre la 
passió i la raó, entre l’espiritual i 
el tel·lúric i sensorial. Gairebé 
sembla la declaració d’un 
romàntic tardà. Ibsen va voler 
concloure una llarga etapa amb 
un arravatament dramàtic, una 
història que Hollywood definiria 
com a “bigger than life”. Drama 
en majúscules protagonitzat per 
un escultor madur que d’alguna 

manera inverteix el mite de 
Pigmalió i Galatea.

Un insospitat Sturm und 
Drang a l’escandinava que es 
ressent quan la posada en escena 
no comparteix la mateixa 
volcànica tessitura. Si el concepte 
que es desenvolupa és petit, i les 
paraules i emocions perden 
grandesa, l’horitzó es fa petit i els 
cims perden altura. Un buit 
ocupat involuntàriament pel 
cruel control del ridícul. Si a més 
–com passa en aquesta producció 
de Ferran Madico– es percep 
certa desatenció cap al concret, 
l’epíleg d’Ibsen sembla un rescat 
innecessari. Es podria discutir 
d’entrada la forçada incorporació 
dels interludis coreogràfics 

preparats per Sol Picó o el 
malbaratament de comptar amb 
una gran actriu com Lina 
Lambert per a quatre aparicions 
–com un ànima en pena de Henry 
James– i una frase final. Detalls. 
L’important és la debilitat de les 
interpretacions, encara que Lluís 
Marco s’esforci a mantenir 
l’energia de l’escultor fins a caure  
en el mateix en el desconcert i la 
solitud en un últim tram que és un 
autèntic batibull des de qualsevol 
punt de vista, inclòs 
l’escenogràfic. Els altres 
intèrprets semblen pàl·lides i 
empetitides versions de l’original. 
Un grup d’estètica txekhoviana 
ficat en una obra que els supera 
clarament. –Juan Carlos Olivares

Versus Teatre. Fins al 3 de març
 
El Versus Teatre segueix erigint-
se en plataforma perquè els 
tallers dels alumnes de l’Institut 
del Teatre es confrontin amb un 
públic natural. Ara és el cas d’una 
de les obres a  la quals Tennessee 
Williams tenia en molta estima, 
tot i que sabés que no era la millor, 
i en la qual va intervenir força 
vegades com a actor (per 
promocionar les gires 
estiuenques, segons ens diu ell 
mateix) en el paper del doctor 
alcohòlic  que, com admet, té 
alguna cosa d’ell encara que no 
sigui ni de bon tros ell mateix. 

Williams reuneix a la taverna 
de Monk un grapat de pobres 
diables que parlen i parlen sense 

deixar mai de beure. Una sèrie de 
marginats sense cap horitzó que 
ben segur responen a perfils que 
Williams va conèixer en els caus 
de mala mort que freqüentava. 
Éssers colpejats per la vida, 
fràgils malgrat la seva dura 
aparença en una conversa en què 
Williams fa un joc teatral perquè 

tothom tingui el seu monòleg on 
vomitar l’ànima. 

Small craft warnings és una 
obra difícil, molt exigent per als 
intèrprets i que necessita una 
direcció molt més minuciosa  que 
la de Joan Castells, massa 
permissiu amb l’exageració dels 
caràcters i amb unes 
qüestionables decisions sobre el 
moviment dels personatges que 
embruten i resten credibilitat i 
força a la funció. Ens quedem amb 
les interpretacions femenines, 
bastant per sobre de les dels nois.  
Tant la de la prostituta Violet 
(Illona Muñoz Rizzo)  com la 
ferotge Leona de Marina Tarrats, 
qui es revela com una professional 
amb futur perquè té aquella cosa 
d’especial de qui viu el personatge 
des de la més absoluta veritat.  
–Santi Fondevila

Advertència per a embarcacions petites

Quan despertem d’entre els morts

Una gran actriu per a quatre aparicions.

Les noies, molt millor.

D
AV

ID
 R

U
AN

O


