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LITORAL

Després van venir aquells In-

cendis que, l’any passat, van in-

cendiar d’emoció el Romea. I

unamicamés tard, els Forêts,

els boscos plens de dones uni-

des per vincles de sang, però se-

parades, com passa a totes les

obres del nostre autor, per dra-

mes bèl·lics i convulsions his-

tòriques. Però tot va començar

aquí, l’any 1997, amb aquest vi-

atge cap al Littoral amb cadà-

ver patern inclòs. Aquest és el

primer lliurament d’una trilogia

escènica, la trilogia Le sang des

promesses que ha fet deWajdi

Mouawad un dels grans de l’es-

cena contemporània. I que, en

realitat, ha deixat de ser una tri-

logia, per convertir-se en una

tetralogia: el 2009,Mouawad va

estrenarCiels, una peça que ell

considera com el contrapunt de

les altres tres. A les obres ante-

riors, i tal com ell mateix expli-

ca,Mouawad defensava la im-

portància de lamemòria, de la

recerca de sentit que vingui a

explicar què som i per què ho

som, de la recerca de l’infinit de

què tots formempart. I aCiels,

en canvi, l’autor es va dedicar a

demostrar com aquestamemò-

ria i aquest recerca poden signi-

ficar la perdició delmón. Però,

demoment, tornem a la trilo-

gia original, intensamentmar-

cada per la influència que la tra-

gèdia clàssica d’arrels gregues

ha exercit sempre en el nostre

autor: recordem commarcava

tots i cadascun dels personatges

d’Incendis.

DESPRÉS DE LA FESTA

VE LA RESSACA

I això que, a primera vista, quan

el coneixem, elWilfrid no sem-

bla tenir res de personatge trà-

gic. Ben al contrari, elWilfrid

acaba de tornar a casa després

d’haver passat una nit de festa i

sexe ben animada, que ens ex-

plica amb força sentit de l’hu-

mor. Però, a les tres de lama-

tinada, tot això s’acaba de cop

per una trucada que li comuni-

ca lamort del seu pare. I ara és

quan comença la veritable odis-

sea deWilfrid: Homer també hi

juga un gran paper, com queda-

va clar al magníficmuntatge de

l’obra dirigit pel mateixMoua-

wad al Temporada Alta. Aquest

pare, cal anar a enterrar-lo allà

on va néixer. I en aquell indret

llunyà i sacsejat per la guer-

ra, ningú no té ganes de rebre el

seu cadàver. RO

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

ELS FERÉSTECS★★★★
Qui ens ho havia de dir que a Carlo Goldoni, tan venecià ell que només dir el seu
nom ja t’imagines la plaça de Sant Marc en ple carnaval, li podia escaure tan bé la
barretina! Però Lluís Pasqual ha obrat el prodigi, gràcies a aquest espectacle memo-
rable que cal anotar ja a la llista dels moments de glòria de la història del Lliure. Del
Lliure d’ara i del Lliure d’abans, perquè resulta evident el vincle atmosfèric que Pas-
qual estableix entre aquest espectacle lluminós (tot i que no exempt dels seus petits
clarobscurs) i aquell mític i també goldonià Un dels últims capvespres de carnaval
que va dirigir al teatre de Gràcia. Això, partint del fet que aquests dos espectacles
plantegen també alhora formes radicalment diferents d’apropar-se a Goldoni, i que
Pasqual no ha intentat ni de lluny fer servir els mateixos instruments que en aquell
meravellós muntatge. Ja per començar, perquè la melangia d’aquells capvespres
no hi cap en absolut, en el desgavell circular d’aquest món habitat per feréstecs ca-
vernaris enrabiats pels canvis socials que pot portar la Primera República, l’època
que Pasqual ha triat com a rerefons històric del seu muntatge. I aquí és on podríem
entrar en aquells clarobscurs de què parlava abans: malgrat l’obligat final feliç amb
sardana inclosa a què obliga la farsa, la restauració oficial del pensament dels ferés-
tecs és ben a la vora; recordeu que aquella República no va arribar als dos anys de
vida i va ser avortada per un cop d’estat militar. Diria que Pasqual també ha tingut
present això a l’hora de dibuixar un feréstecs que resulten tan caricaturescos com
temibles. I que semblen una ridícula cosa del passat, però que, i amb altres disfres-
ses, formen part molt activa del nostre present. Però, de moment, ara toca gaudir de
la contagiosa alegria que transmeten Pasqual i la seva colla de fantàstics intèrprets.
Començant per la prodigiosa Laura Conejero, sublimmanipuladora de les xarades
que faran trontollar el poder domèstic dels feréstecs. Tot això, mentre Pasqual ens
demostra que el llenguatge en dialecte de Goldoni s’acobla d’allò més bé a tots els
accents de la llengua catalana. Si Goldoni va treure les màscares a la commedia
dell’arte, es diria que Pasqual les hi torna a posar, fent servir els accents gairebé
com si fossin màscares d’una commedia dell’arte nostrada. I mentrestant, tot dóna
voltes i més voltes en aquest petit món petitburgès i provincià que cap dins una es-
plèndida escenografia també benmetafòrica, alhora exuberant, pel seu mecanisme,
i estrictament sòbria, per la seva nuesa d’accessoris. No hi veieu aquí també una
mena de simbiosi entre el cap quadrat i avar dels feréstecs i l’exuberància, l’alegria i
la sensualitat que reclamen les seves dones i els joves enamorats? O, ja posats, entre
l’austeritat al límit que ens vol imposar el món que ens envolta i la necessitat de se-
guir sublimant-nos unamica gràcies a l’art i al teatre? Teatre Lliure. Montjuïc.

PER RAMON OLIVER

I ARA ON T’ENTERRO, PARE?
LA SALA ATRIUM SE’N VA CAP AL ROMEA A

LA RECERCA DEL ‘LITORAL’ DE MOUAWAD
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