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D’Albert Camus.Adaptació:Carlos Al-
faro i Rodolf Sirera .Dir.:Carlos Alfaro.
Int.: FrancescOrella, FerranCarvajal.
Data: Fins al 12/5. Teatre Lliure. Gràcia.
Montseny, 47.d Fontana (L3).(93
2289747.€28euros; dc., 19,05
euros.CDedt. a dv., 20.30h; ds.,
21h; dg., 18h.

L’ESTRANGER

“La llibertat no és pas una re-

compensa, sinó una càrrega

molt feixuga. A la fi de cada lli-

bertat hi ha sempre una sentèn-

cia. Per això tothom li té por”.

Així és comparlava el prota-

gonista deLa caiguda, la novel-

la d’Albert Camus que, fa onze

anys, Rodolf Sirera, Carles Alfa-

ro i FrancescOrella van trans-

formar en un espectacle escè-

nicmemorable; unmonòleg ex-

traordinari envoltat d’ombres

i negat d’aigua. El cas és que el

molt existencialista Jean-Bap-

tiste Clamence, el protagonis-

ta d’aquella peça, encara era ca-

paç de parlar de la por al judi-

ci i de la culpa arrossegada pel

fet d’haver presenciat un suïci-

di (una dona llançant-se al Sena)

sense haver reaccionat i actuat

de capmanera. Però el nomenys

existencialistaMonsieurMeur-

sault que protagonitza la prime-

ra novel·la deCamus, converti-

da ara en obra teatral pelmateix

equip creatiu d’aquell altre es-

pectacle (amb la incorporació,

aquest cop, de FerranCarvajal)

no és capaç ni d’això. Ell sembla

mostrar lamateixa indiferència

per tot i per tothom, i ni el judici

per assassinat que li pot fer per-

dre el cap a la guillotina l’immu-

ta gens nimica.

CINC TRETS A LA PLATJA

Recordeupotser les cèlebres

paraules ambquèCamus, ini-

cia la seva obra? “Avui hamort

lamama.Opotser va ser ahir.

Noho sé”. Enun altre context,

aquestes paraules podrien es-

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

CAL DIR-HO★★
Doncs, com que cal dir-ho, i a diferència del que passa en una
obra en què allò que cal dir no es diu fins a l’últimmoment,
ho diré ja d’entrada. De les tres obres que integren la trilogia
que Benet i Jornet (moltes felicitats pel merescudíssim Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes; això també cal dir-ho) va
iniciar amb Soterrani i va continuar amb Dues dones que ballen,
aquesta em sembla la més artificiosa, la més irregular i qües-
tionable. I això, sense deixar de ser alhora una bonamostra
de l’estil, de les obsessions i de la sagacitat escènica del nostre
gran autor. És evident que Benet i Jornet domina prou la situa-
ció per mantenir-nos amb l’ai al cor al llarg dels tensos setanta
minuts de representació. Però queda clar que aquesta tensió
es crea forçant uns mecanismes que sovint queden també
massa en evidència. Tant és així que, quan l’autor intueix que
l’estira-i-arronsa verbal entre els seus dos únics personatges pot
haver entrat en vies d’esgotament, es treu de la màniga un truc
(l’amenaça exterior, els sorolls estranys) que, si estiguéssim
ficats en una pel·li de terror, acabarien derivant en l’aparició a
l’escenari d’un psicòpata assassí amb una serra elèctrica a la
mà. Com que Benet i Jornet en sapmolt, de teatre, sap per-
fectament que un final sorprenent i encertat suposa sempre
una bonamanera de guanyar-se l’espectador i de crear una
estupenda imatge global d’un espectacle. I si a l’escenari hi
tens una bèstia escènica com ara el gran Boixaderas i una jove
actriu molt convincent capaç de seguir-li el joc malgrat algunes
febleses com ara Clàudia Benito, i darrere l’escenari hi tens
un director com Xavier Albertí, que controla perfectament el
tempo de l’obra i sap transmetre inquietud i una amenaçadora
densitat dramàtica a cada paraula i cada silenci, tot sembla fet.
El problema ve quan t’oblides unamica d’aquests trucs savis i

hàbils recursos i comences a examinar les diverses trampes
que l’autor ha ordit per sostenir l’entramat. I a veure les nom-
broses revelacions de calaix que ens ha preparat al llarg del
text; algunes d’elles, d’una obvietat massa patent per a una
obra que vol explorar tota l’estona l’angoixa latent del que
encara no s’ha dit. I llavors, aquests dos personatges també et
semblenmassa esquemàtics,massa obvis, massa construïts
pensant només en el funcionament del mecanisme que ens ha
de conduir cap a la bona sorpresa final. Però cal dir-ho un cop
més: l’astuta escriptura de Benet i Jornet, el gran ofici d’Albertí,
l’immens talent de Boixaderas i la prometedora presència
de Benito són elements més que suficients per garantir una
representació plena d’interès. Encara que trobis a faltar aquí
l’ombra de l’horror de Soterrani o la sincera emotivitat de Dues
dones que ballen. Almeria Teatre.

PER RAMON OLIVER

PAISAJE SIN CASAS
Araqueesparla tantde lanecessitat
d’iniciarunasegona transició,aquí
tenimuntextdePablo Leyqueens fa
viatjar capalsprimersanysde ladècada
dels80 ique l’any1990vaguanyarel
PremiMarquésdeBradomín.
Vauveure l’estupendaexposicióQuin-
quisdels80, organitzadapelCCCB fa
quatre temporades?Doncs, comens
recordavaaquellamostra, comensha
recordat recentmentel JavierCercasde
Las leyesde la frontera i comens recorda
ara la companyia LaVirguería, els80
nonomésvanserelsanysenquèva
semblarque la transició cristal·litzava
eufòricamentenunsòlid sistema
democràticquepotsernohoera tant,
sinóque tambévanserelsanysenquè
carrersdelsbarrismésproblemàticsde
lesgrans ciutatses vananaromplint
dequinquis imésquinquis. Fins i totels
cinemesde l’èpocavandeixarunamica
debanda lamodadeldestapesense
censuraperdonarungranprotago-
nismeaaquests jovesdelinqüents, en la
majoriadels casosenganxatsa ladroga
dura. I ésqueaquestavaserunaaltra
de lesgrans revelacionsd’aquells anys:
si enèpoques immediatamentanteriors
ladrogas’haviapresentatambel seu
aspectemés festiu i alliberador,aradei-
xavaa lavistael seuaspectemésaddic-
tivamentmacabre idestructiu.D’això
parlavenprecisamentels ionquisque
sortiena l’espectacleUndiad’aquests,
estrenat faunsmesosalCírcolMaldà.
I d’aixòensparlaran tambéels ionquis

d’aquestaobradeLeyambquè l’Espai
Lliure tancaal seuAixopluc. I a capaltre
llocespodriensentirméscòmodesels
nostres ionquisqueenunaixoplucaixí.
Ficatsentre lesquatreparetsd’unaatro-
tinadacuina,a l’esperad’unanovadosi i
d’unnouatracament, trespersonatges
anònimsens faran recórrerunpaisatge
vital sensecases, senseesperances i
sense somnisde transició. RO

DePablo Ley. Dir.: Alex Fauró. Cia. La
Virguería. Int.: Javier Beltrán, Carles
Gilabert, Eduardo Telletxec. Del 24/4al
4/5. Teatre Lliure (Espai Lliure). Plaça
MargaridaXirgu, s/n.dPoble Sec (L3).
(932289747.€12 i 15euros.CDe
dc. a dv., 21h; ds., 21.30h.

tar anticipant un relat ple de re-

velacions emocionals. Però en el

context de l’obra deCamus, no

semblen provocar altra emoció

que lamolèstia que suposa per a

Meursault això d’haver de tren-

car amb la seva rutina. Arribats

a un cert punt de la vida,man-

tenir la rutina i no haver d’ocu-

par-se del treball burocràtic que

dóna enterrar unamare, pot con-

vertir-se en lamàxima aspira-

ció d’un individu. Comamínim,

quan aquest individu sembla

instal·lat en la buidor i l’apatia.

Això sí: quanMeursault trenca la

rutina, ho fa sorollosament, en-

gegant cinc trets a un àrab, es di-

ria que unamica perquè sí, sense

sentit ni cap lògica. I entrar dins

el cap d’un personatge que sem-

bla alhora tan indiferent, i tan

conscient de la seva impotència

davant tot el que l’envolta i de la

poca importància de tot plegat,

és lameta que s’han proposat els

creadors d’aquest espectacle. RO

SÓC ESTRANGER DE MI MATEIX
CAMUS FA QUE FRANCESC ORELLA I FERRAN CARVAJAL
COMETIN EL CRIM MÉS ABSURD AL TEATRE LLIURE

TEATRE


