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‘L’estranger’
TEATRE LLIURE - GRÀCIA
18 d’abril

JUAN CARLOS OLIVARES

Carles Alfaro, Francesc
Orella i Albert Camus.
L’equip que fa deu anys
va deixar empremta
amb La caiguda. Immi-

llorables credencials per repetir
aquella memorable experiència te-
atral ara amb L’estranger. Grans ex-
pectatives, incrementades per la
presència de Ferran Carvajal, un ac-
tor que sempre aporta intensitat fí-
sica gràcies a la seva trajectòria pa-
ral·lela com a coreògraf i ballarí.

Primera decepció: el decorat.
Res que connecti amb el despulla-
ment gairebé zen de l’anterior Ca-
mus. Torna, en canvi, l’homenatge
al cartró pedra que ja va desenvolu-
par Alfaro a Ròmul el Gran, de Dür-
renmatt. Trossos escenogràfics que
reunits podrien servir de luxós re-
cer a un pessebre vivent. Un avís del
fet que el director ha prescindit de
l’austeritat formal que encaixa amb
la indiferència del protagonista de
L’estranger, que l’arrossega amb
una flegma radical. Aviat irrompen
les projeccions animades, les om-
bres de carceraris enreixats i les
veus en off. Una invasió invisible
que triga a mostrar tot el seu incò-
mode soroll dramàtic. Comença
com una defensable veu interior i
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‘Contra l’amor’
LA SECA - ESPAI BROSSA
13 d’abril

J.C.O.

Esteve Soler és un autor
distòpic. Cadascun dels
seus contes dramàtics és
una variació sobre un
melancòlic futur disfun-

cional. Després vénen els matisos i
la distància amb el present. La seva
trilogia Contra el progrés, Contra la
democràcia i Contra l’amor és una
ruta de fèrria estructura interna
(set contes, set) per un món domès-
tic que a ningú li vindria de gust so-
miar i encara menys viure.

Si el fantàstic pren el camí de la
poesia apareix l’ombra de Pere Cal-
ders; si segueix els passos de la cièn-
cia –sense perdre el seu íntim des-
assossec– sorgeix l’holograma de
Ray Bradbury; si l’element estrany
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OPINIÓ

Rellegir Zola per
comprendre
l’engany del

sistema financer

SANTI FONDEVILA

● Refinar l’engany. “Sapigueu que
en aquestes qüestions de crèdit, cal
sempre ferir la imaginació. La idea
de geni és treure de la butxaca de la
gent els diners que no hi tenen. Ben
ràpid s’imaginen que no ho donen,
que és un regal que se’ls fa!” Així
s’expressa Saccard, el protagonista
de la novel·la d’Émile Zola (1840-
1902) L’argent (El diner), escrita el
1891 i on explica i critica el funcio-
nament del capitalisme financer.
Quants Saccard no hi ha en el nostre
món actual? Cal regellir Zola i
aquest llibre –i els ho recomano, en-
cara que Sant Jordi va ser ahir– per
veure com no ha canviat res. Com,
en tot cas, s’ha refinat l’engany.

● Els administradors. Aquesta és
la descripció del consell d’adminis-
tració que fa Saccard del Banc Uni-
versal i del comportament dels con-
sellers –que el financer havia com-
prat d’una manera o altra, amb so-
bresous per firmar sense mirar,
amb crèdits privilegiats, etcètera–:
“Era tal la indiferència dels admi-
nistradors que, perquè les actes no
semblessin sempre la mateixa,
d’una constant trivialitat en l’apro-
vació general, havia calgut atribuir
als membres escrúpols, observaci-
ons, tota una discussió imaginària
que cap se sorprendria de llegir en la
sessió següent i que signaven sense
riure”.

El Banc Universal? I Bankia, Ca-
talunyaCaixa, la CAM, Banc de Va-
lència, el senyor Rato movent la
campaneta d’una sortida a borsa de
títols porqueria amb l’absoluta
complicitat del Comissió Nacional
del Mercat de Valors i la posició en
pla Ponç Pilat d’un Banc d’Espanya
que sembla que no ha sabut res del
que passava mentre les pomes és
podrien.

● Què diria de les preferents?
Saccard inflava els comptes del
Banc Universal amb les previsions
de rendiments de curioses inversi-
ons a Turquia i Llatinoamèrica. Ai-
xí venia les accions i jugava amb la
borsa. Què són les preferents i els
productes estructurats si no títols
imaginats pel sistema bancari per
enganyar, amb la col·laboració ne-
cessària de tants i tants directors
d’oficines, els estalviadors? Que bé
que li hauria anat a Saccard l’exis-
tència del FROB per socialitzar les
pèrdues del Banc Universal. Que pa-
guin tots els ciutadans les malifetes
dels banquers. Ell va ser jutjat i con-
demnat, però se’l va deixar marxar
a l’estranger... e

El traspunt

TEATRE

Un Camus en off

acaba en una cacofonia de veus con-
vidades en l’episodi central del ju-
dici. Per què?

Un cop presa la decisió d’escin-
dir el personatge en dos intèrprets
–l’abans i el després de Meursault,
assassí per desídia–, i utilitzada
aquesta dualitat en les primeres
escenes per introduir altres perso-
natges de la novel·la, pot semblar
capritxós prescindir d’aquesta do-
ble personalitat i deixar-los en si-
lenci mentre només escoltem veus,

com en una radionovel·la, du-
rant llargs minut. Es pot intuir la
raó d’aquest silenci –la màxima
passivitat en el turning-point
existencial del protagonista–,
però no funciona des del punt de
vista teatral.

És un temps perfecte perquè
el públic desconnecti i a partir
d’aquí només seguim les reflexi-
ons d’aquest Bartleby de la vida
des d’una distància excessiva-
ment prudent.e

En l’adaptació teatral de L’estranger, Carles Alfaro ha apostat per desdoblar el
personatge protagonista en dos actors: Ferran Carvajal i Francesc Orella. DAVID RUANO

Carles Alfaro adapta ‘L’estranger’, però no assoleix l’èxit de ‘La caiguda’

Les distopies amoroses
d’Esteve Soler

es fa abstracte no triga a créixer del
no-res la llavor de Samuel Beckett.
Estats d’ànim literaris per a un au-
tor amb personalitat pròpia.

Contra l’amor complementa les
dues peces anteriors però –curiosa-
ment– és la que menys accepta l’in-
tercanvi de contes entre títols.
Aquesta vegada la denúncia està
matisada per la ironia dels tòpics
amorosos, sensuals o directament
sexuals que condicionen les relaci-
ons dels éssers humans. Frases re-
currents com “se’ns va trencar
l’amor” o debats rebregats com el
sexe amb amor o sense adquireixen
sorprenents significats en l’univers
dramàtic de Soler. Només quan la
denúncia adquireix més protago-
nisme –com en el descompensat re-
lat del director de càsting porno– es
dilueix la seva característica subti-
litat fantàstica.

Carles Fernández Giua, que ja
havia dirigit Contra la democràcia
amb la companyia La Conquesta del
Pol Sud, ha simplificat la posada en
escena a La Seca - Espai Brossa (un
sofà abatible és suficient) per inter-

ferir al mínim possible en l’at-
mosfera de l’escriptura. També
els quatre intèrprets (Dani Ar-
rébola, Eva Cartañà, Laia Martí
i Guillem Motos) utilitzen una
calculada discreció per adequar-
se a la doble responsabilitat
d’aportar una tercera dimensió
als personatges sense robar-los la
qualitat literària.e

Els intèrprets aconsegueixen donar profunditat
als personatges sense treure’ls poesia. LA SECA

Subtilitat
La denúncia
està matisada
per la ironia
dels tòpics
amorosos

Soroll
L’obra passa
del monòleg
interior a
la cacofonia
de veus


