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Teatre

Teatre Romea. Fins al 9 de juny
 
Litoral és la primera part de la 
tetralogia Le sang des promesses, 
de l’escriptor libanès Wajdi 
Mouawad, del qual fa uns mesos 
vam poder veure la segona 
entrega, Incendis, convertida en 
un gran èxit de crítica i de públic 
sota la direcció d’Oriol Broggi. 
Una tetralogia en què cada obra 
funciona independentment, però 
que tenen unes connexions 
temàtiques i d’estructura així 
com la voluntat de l’autor de 
construir uns poemes dramàtics 
amb ressonàncies clàssiques. 
Obres aixecades sobre una 

realitat molt concreta, la guerra 
del Líban (tot i que no és digui) i 
les seves conseqüències, que ell 
mateix va patir. 

A Litoral, la història arrenca 
amb un jove que està copulant i 
rep una trucada en què li 
comuniquen la mort del pare, del 
qual poques notícies havia tingut. 
Wilfrid expressa aleshores la 
gran pregunta: “Qui sóc?”, 
il·lustrada per les circumstàncies 
del seu naixement i la reacció dels 
familiars occidentals. Comença 
aleshores l’epopeia, el viatge per 

enterrar el seu pare a la terra 
perduda, on aquest va néixer i on 
Wilfrid va ser concebut i fins on 
es desplaçarà, acompanyat d’un 
mort que parla i d’un cavaller que 
és un somni d’infància.

La presència d’un cadàver que 
parla, i es va podrint, i el viatge, 
són el cor d’un pelegrinatge que 
denuncia, com a Incendis, els 
horrors de la guerra i al mateix 
temps reivindica la memòria 
històrica que fonamenta 
l’existència d’un conjunt humà i 
exposa el dolor de la falta 
d’identitat dels exiliats, dels que 
van perdre les seves arrels. Obra 
ambiciosa que ens arriba en 
traducció prou àgil i precisa 
posada en escena de Raimon 
Molins, que l’encerta plenament 
en les transicions de les escenes.

L’autor té moltes històries a 
explicar i un imaginari 
desbordant i això li pesa, a 
Litoral, que amb una bona 
pentinada mantindria millor la 
indubtable tensió dramàtica. 
Molins manega bé els intèrprets 
que assumeixen una quinzena de 
personatges en un espai escènic 
molt adient, dúctil i funcional de 
Ricard Prat. Marc Rodríguez 
(Wilfrid) condueix el viatge i té 
prou força per portar-nos amb ell. 
Lluís Marco (el mort) mostra que 
té eines per a qualsevol paper. 
Brillant. Destaquem també Pepo 
Blasco, David Verdaguer i Xavier 
Ruano. Les dues actrius són la 
part més feble d’un conjunt 
d’intèrprets entregats per 
transmetre’ns el drama amb tota 
intensitat i credibilitat. A la fi, una 
funció de notable interès. –Santi 
Fondevila

Teatre Nacional. Fins al 9 de 
juny
 
Un segle i una dècada més tard 
després de la seva última 
representació torna Llibertat! de 
Santiago Rusiñol. Un text sobre 
la hipocresia moral col·lectiva a 
partir de l’arribada d’un element 
estrany (un nen negre) a una 
comunitat autoproclamada 
progressista. L’obra comença 
com una brillant farsa en la qual 
es retraten tots els tipus socials 
d’una vila enlluernada per la 
prosperitat (enverinada) que els 
regala el seu indiano. Una 
comèdia escrita pel Rusiñol que 
polia el seu sentit crític en les 
pàgines de L’esquella de la 
torratxa. Avançament del traç 
grotesc de Dürrenmatt.

Excel·lent inici que es 
desdibuixa amb el pas de les 
escenes i el creixent 
protagonisme del drama en 
l’obra. S’imposa la visió ètica del 

llegit Martinet, personatge sòsia 
de l’autor que sembla imbuït per 
les teories de l’utopista Thoreau. 
Quan el púlpit laic domina 
l’escenari, Llibertat! es 
transforma en moralina 
dramàtica, encara que sigui tan 
vigent al 2013 com al 1901, 
sobretot en l’actual context de 
crisi general i específica del 
TNC.

Josep Maria Mestres sembla 
seguir la mateixa ruta del 
desencant. La seva proposta 
neix amb força amb la Sala 
Petita convertida en plaça major 
de la farsa i es desinfla fins a 
perdre tot la pistonada en les 
últimes escenes, 
innecessàriament traslladades a 
un present –acompanyat per un 
tòpic viatge sonor– que la 
claredat del text i el seu discurs 
no necessita. Tampoc no ajuda 
que el protagonista (Òscar 
Kapoya) encara no estigui 
preparat per assumir aquesta 
responsabilitat.  –Juan Carlos 
Olivares

Teatre Tantarantana. Fins al 19 
de maig
 
Mark Ravenhill és un dramaturg 
visceral, d’aquells que deixen 
anar les paraules com 
escopinades, però no pas gargalls 
atzarosos, sinó esputs 
mil·limetrats que esquitxen amb 
precisió les cares dels afectats. No 
hi ha res abandonat a l’atzar. I 
començar la representació de 
Shopping & fucking amb una 
vomitada podria ser vist com una 
manera d’agafar la que va ser la 
primera obra de Ravenhill pel 
coll, com ha de ser. Demana 
actitud extrema, però també una 
interpretació directa, sense 
vacil·lacions, sense temptejos, 
sense teatre, gairebé. Perquè la 
vida de Lulu (Clara Lago), Mark 
(David Marcé), Robbie (Ferran 
Vilajosana) i Gary (Quim Àvila) 
camina pels marges més foscos 
de la condició humana: drogues, 
prostitució, sida, etc. 
 Fer una pel·lícula de la corda de 
Shopping & fucking com 
Drugstore cowboy o Rèquiem per 
un somni és més fàcil que aixecar 

una peça com la de Ravenhill. 
Sobretot quan tens al davant una 
companyia massa jove per a 
aquest text. Una tropa que vol fer 
teatre, quan és el que haurien de 
deixar de fer. Massa gest i poca 
profunditat discursiva, gairebé 
sense direcció. Res a dir que els 
actors siguin més joves que els 
personatges pensats per 
Ravenhill, que va dibuixar un 
drama més adult i, per tant, més 
truculent. Lago està bè, fins i tot 
Mingo Ràfols (Brian) en el paper 
de diable salvador. Bon intent. No 
és tan fàcil, deixar l’heroïna. –A.G.

Llibertat!

Shopping & fucking

Litoral 

L’imaginari desbordant de Mouawad torna al Romea.

Rodríguez 
condueix el 
viatge amb força i  
Marco té eines per 
a qualsevol paper

Retorn als 90.
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