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El teatre in your face és aquell 
que, com una bufetada, explota a 
la cara de l’espectador i et revela 
una realitat. Oriol Rovira, que 
surt de l’ESCAC i debuta en la 
direcció teatral amb Shopping & 
Fucking de Mark Ravenhill, va 
trobar en aquesta peça i en el seu 
autor unes inquietuds que 
compartia. El que ell defineix 
com “el perfecte dilema 
existencial de la nostra 
generació”. 

Després de passar-li el text a 
Ferran Vilajosana, actor i 
company d’aventura, van veure 
clar que havien de fer alguna 
cosa amb aquell material que els 
cremava als dits. Sis anys i una 
traducció pròpia més tard, 
aterren al Tantarantana 
acompanyats de Mingo Ràfols, 
Clara Lago –en la seva primera 
experiència a escena tot i ser una 
habitual del cinema–, David 
Marcé i Quim Àvila. Shopping & 
Fucking presenta la història de 
cinc personatges que són 
producte d’una societat que es 
defineix en els termes de consum 
delirant. 

Les addiccions a les drogues, 
al sexe i a la prostitució són 
temes constants a l’obra de 
manera explícita, però, tal com 
ens explica l’Oriol Rovira, 
aquests temes no són els motius 
sinó les circumstàncies dels 
personatges: “Els temes 
principals són l’amor, la vida i els 
seus grans conflictes. L’obra 
retrata el nostre buit emocional i 
la soledat moderna”. 

El director ens continua 
explicant de quina manera els 
protagonistes d’aquesta obra 
són “persones incapaces de 
gestionar les seves emocions”. 
Ravenhill ens situa davant d’un 
mirall per observar els efectes 
que té la societat 
hiperconsumista en l’ésser 
humà. “Vivim en un món que ha 
establert una manera de sentir 
feta etiquetes. La publicitat 
prescriu com hem de ser, i davant 
d’aquesta necessitat d’encaixar, 
apareix l’angoixa”, reflexiona 
l’Oriol. Però l’ofec no és 
conclusiu. “Tot i que els 
protagonistes no troben valors 
fora del consum... els necessiten! 

Malgrat la tortura, hi ha una 
necessitat innata d’amor, de 
viure i de compartir”. 
 
Hi ha lloc per a l’esperança?
Mark Ravenhill busca remoure 
idees en l’espectador a partir de 
sensacions que parteixen d’allò 
més físic. Per la seva banda, el 
Shopping & Fucking de l’Oriol 
Rovira i companyia persegueix 
els objectius de l’autor per mitjà 
de la depuració, i de subratllar la 
força del text en boca dels actors. 
Tot molt punkie, com la mateixa 
naturalesa de l’obra. En la seva 
traducció i adaptació han 
traslladat l’acció de l’Anglaterra 
original a la Barcelona perifèrica 
dels 90. Els personatges 
barregen el català i el castellà, 
com a part de la seva realitat 
social i cultural. Shopping & 
Fucking, en conclusió, “ens parla 
d’un món en què, malgrat 
posseir-ho tot, no tenim res”. 
Potser l’esperança. 

 
SHOPPING & FUCKING
Teatre Tantarantana
Fins al 19 de maig.

Hi ha vida fora del consum?
Oriol Rovira debuta al Tantarantana dirigint ‘Shopping & Fucking’, una 
obra de teatre ‘in your face’ de Mark Ravenhill. Per Maria Junyent

 El teatre de la província 
irredempt viu hores baixes, 

ja ho saben. El públic sembla 
que ha desaparegut i que 
aquesta serà una de les pitjors 
temporades de la història 
recent, salvada únicament per 
dos o tres muntatges que han 
fet el ple. La resta, malviuen 
amb percentatges d’ocupació 
que fan gairebé inviable la mera 
supervivència. El 21% d’IVA, 
certament, està foragitant els 
espectadors. I això no és una 
predicció, és la trista realitat.

 El final de temporada, 
però, ens ha ofert una 

alegria: la representació, d’una 
tirada, de Contra el progrés, 
Contra la democràcia i Contra 
l’amor, d’Esteve Soler, a La 
Seca. Una experiència teatral 
autèntica, intensa, habitual en 
una època més esponerosa. 
Tres obres que s’havien vist 
juntes nord enllà, on la gent és 
rica, alta, i no pateix la coacció 
del poder públic perquè 
abandoni les platees.

 No és fàcil, gens, que et 
representin tres obres 

d’una tirada, en una tarda, en un 
mateix teatre. Sobretot quan a 
casa teva no ets gairebé ningú 
o, més aviat, un dramaturg més. 
Un de bo, això sí. Quan la teva 
escriptura no és convencional, 
quan busques alguna cosa de 
l’espectador, quan aspires a 
revoltar-lo, ni que sigui amb un 
somriure còmplice. 

 Hi ha una escena de Contra 
l’amor, quan ja portava més 

de quatre hores de teatre al cos, 
que em va robar el cor. Els dos 
últims habitants de la Terra 
parlen vestits d’astronauta, en 
un planeta llunyà. Parlen del 
paisatge desolat, de la seva 
vida anterior i del futur, de tenir 
un fill. Semblen cansats, estan 
asseguts i, en un moment clau, 
la dona rebobina el magnetòfon 
que porta a sobre i ens adonem 
que les veus que hem sentit 
estan enregistrades. De cop, 
l’home cau. Ella el posa bé i li 
treu el casc. És un cadàver vell. 
Ella es treu el casc i la veiem 
vella. Són els dos últims 
espectadors? –Andreu Gomila

Brutus
El final

Teatre
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat
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Les addiccions a les drogues i al sexe són molt presents a l’obra: un paradís que al matí esdevé infern.


