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Escenes
LITTERARUM

La 6a Fira d’Espectacles
Literaris de Móra d’Ebre
estrena versió infantil.
Del 31 de maig al 2 de juny

‘GIULIETTA’

La pallassa Pepa Plana
serveix el plat fort de la 2a
Fira del Clown de Vilanova
de la Muga (ds. 25)

BELÉN GINART

Vista des de fora, la tra-
jectòria del dramaturg
Aleix Puiggalí (Barce-
lona, 1966) pot resultar
com a mínim atípica.
Ha estat actor de do-

blatge, coordinador de la regi-
doria de Drets Civils de l’Ajun-
tament de Barcelona, monjo de
Montserrat. Però hi ha cons-
tants que relliguen totes les ca-
res del poliedre i ajuden a do-
nar-hi volum. La dramatúrgia
n’és una. Una altra, el compro-
mís. Amb els altres, i amb la se-
va fe. Les dues s’ajunten a Al
fons del calaix, la seva última
obra, que s’estrena a La Seca so-
ta la direcció de Rafel Duran,
protagonitzada per Mariona
Casanovas i Ruben Serrano.

SABER ESCOLTAR
Durant els gairebé set anys que
Puiggalí va pertànyer a la comu-
nitat benedictina de Montser-
rat, part de la seva tasca va con-
sistir a fer acollida. Traduït en
termes universals, la seva mis-
sió era escoltar totes aquelles
persones que s’acostaven al mo-
nestir buscant consol per als
seus problemes o, simplement,
buscant algú disposat a dedicar-
los una estona del seu temps. Va
descobrir que sovint, i amb totes

El dramaturg Aleix Puiggalí estrena
‘Al fons del calaix’ a La Seca

DEL MONESTIR
AL TEATRE
COMPROMÈS

les variants possibles, es repetia
un patró: el de persones atrapa-
des per les drogues, que s’hi ha-
vien iniciat amb el consum re-
creatiu de cap de setmana, fins a
no saber divertir-se sense. “És
un tema molt acceptat, en tots
els nivells. Jo he pogut veure de
prop com destrossa vides. D’al-
guna manera, també ho havia
vist quan treballava a l’Ajunta-
ment de Barcelona. Tota aques-
ta gent forma part de la ciutat
invisible, rere la qual hi ha trà-
fic, dependència, dolor”, conti-
nua l’autor.

D’aquesta experiència neix
Al fons del calaix: “Parla d’això i
de moltes altres coses, i que
connecta amb els espectadors
perquè hi apareixen la infante-
sa, els amors, els fills, els mo-
ments de la vida en què estàs fo-
tut. I molta gent s’hi sent reflec-
tida perquè, menys de fills,
d’amors i de moments fotuts en
tenim tots. Tothom hi troba al-
guna cosa propera que fa mou-
re sentiments”, assegura. El
dramaturg continua descrivint
la càrrega d’emocions que es
barreja en aquesta peça: “La
història passa per moments de
tendresa, d’altres són divertits,
n’hi ha de molt dramàtics, i es
parla molt de la contradicció,
del fet d’autoenganyar-se. Això
m’ho va ensenyar un monjo de
Montserrat, que em va dir que

les persones som màquines
d’autojustificació”.

Puiggalí va escriure l’obra un
cop recuperada ja la seva condi-
ció de laic, acabats els estudis de
teologia i l’estada a Montserrat.
“Per a mi, ser monjo no era una
finalitat en ella mateixa”, diu.
De fet, actualment continua
fent una tasca d’escolta sem-
blant, però en un àmbit dife-
rent. És el responsable de la po-
sada en marxa del servei d’aten-
ció espiritual i religiosa de
l’Hospital Sant Joan de Déu, a
Palma. “En tot aquest temps no
he perdut el contacte amb la
professió. Simplement no em
podia dedicar al teatre perquè
tenia altres ocupacions i no dis-

posava de temps. Però com que
per a mi escriure és una neces-
sitat, sabia que tard o d’hora hi
tornaria”.

TEATRE PER VEURE I LLEGIR
Puiggalí va donar a conèixer la
seva veu dramatúrgica en obres
com L’estació de la disbauxa
(premi de textos teatrals de
l’Associació d’Autors i Direc-
tors Professionals de Catalu-
nya), Abans de les vespres, Fosc
de lluna (totes dues guardona-
des amb el premi de teatre breu
Enriqueta Arimany), Euskadi
crema o Draps bruts. Una de les
seves obsessions és fer teatre
que es pugui gaudir no només
representat sobre l’escenari, si-

nó també llegit. Totes les seves
obres estan editades, i ha rebut
diversos premis. La seva relació
amb els textos propis també és
atípica. Li agrada acompanyar-
ne tot el procés, i per això s’im-
plica directament en la posada
en escena, buscant productors,
còmplices artístics, teatres in-
teressats a programar-los. L’es-
forç que li reclama aquesta de-
dicació no li permet començar
a escriure una obra nova fins
que ha vist muntada l’anterior.
Així que, tot i tenir moltes ide-
es per a un nou text, no s’hi en-
tregarà fins que l’anterior hagi
arribat al públic.

Al fons del calaix neix també
d’una complicitat. Puiggalí ha-
via treballat amb Mariona Casa-
novas en un muntatge sobre
textos de Montserrat Roig. Vo-
lien tornar a col·laborar i l’actriu
es va enamorar d’aquesta nova
obra. Li va passar el mateix al di-
rector de La Seca, Hermann
Bonnín, que els va obrir les por-
tes del teatre.

Calia trobar un director que
volgués fer-ho. “El Rafel i jo ens
coneixíem de feia molts anys, ha-
víem treballat junts en un pro-
jecte. Havíem perdut el contacte,
però teníem notícies l’un de l’al-
tre. Quan l’hi vaig proposar va dir
que sí de seguida”, recorda Puig-
galí. Potser Duran pensa, com

UN MONÒLEG A DUES VEUS

Al fons del calaix té com a protagonista una
dona cara a cara amb els seus records. Està
immersa en una tasca aparentment banal:
endreçar calaixos, posar ordre en la pila
d’andròmines inservibles que anem acumu-
lant, incapaços de llençar-les, fins que un dia
decidim que cal fer neteja. Repassa cartes i
objectes antics, però sembla incapaç
d’enfrontar-se al que alguns representen. La
transporten a una faceta de la seva vida que
és, en realitat, una ferida oberta. L’obra és un

monòleg a dues veus, amb el misteriós perso-
natge que interpreta l’actor Rubén Serrano
donant la rèplica a la dona. “Veure muntada
una peça teva sempre és molt emocionant,
per la diferència entre el que havies imaginat
i la forma que acaba cobrant finalment”,
explica l’autor. Fascinat tant pel plantejament
del director com per la feina dels actors,
Puiggalí sap, en qualsevol cas, que un cop
lliurat el text a l’equip artístic els personatges
li deixen de pertànyer.
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‘88 INFINITS’

Monòlegmitològic d’Arnau
Vilardebò.MuseuMarítim
(24-26 demaig) i Ruqueria
Querubí (fins al juliol)

‘DIMECRES’

21 escenes sobre la
naturalesa de l’amor i la
parella. Sala Beckett,
del 30 demaig al 16 de juny

AGENDA DE TEATRE

ÚLTIMS DIES
‘DUBTE’
TEATRE POLIORAMA
Fins al 26 de maig
UNA MONJA, UN CAPELLÀ I UNA SOSPITA D’ABUSOS. COMPTE ENRERE
PER GAUDIR DE LA FEINA DE RAMONMADAULA, ROSA MARIA SARDÀ I
MAR ULLDEMOLINS A LES ORDRES DE SÍLVIA MUNT.

LA TRIA DELS CRÍTICS
‘ELS FERÉSTECS’
TEATRE LLIURE
Fins al 16 de juny
VERSIÓ EN CLAU CATALANA DE LA COMÈDIA DE GOLDONI, DIRIGIDA
PER LLUÍS PASQUAL I AMB UNS ACTORS EN ESTAT DE GRÀCIA. HUMOR
A COMPTE D’UNS BURGESOS MOLT SORRUTS , EN UNA JOIA TEATRAL.

INFANTIL
‘LA FLAUTAMÀGICA’
LA PUNTUAL
Del 24 de maig al 2 de juny
AQUESTA VERSIÓ DE L’ÒPERA DE MOZART ACOSTA ALS NENS A
PARTIR DE TRES ANYS LA HISTÒRIA DEL PRÍNCEP I PAPAGENO.
AMB TITELLES QUE CANTEN I UN PIANISTA QUE TOCA EN DIRECTE.

ENRIQUE CALVO

Bonnín, que el dramaturg és un
nom que val la pena no oblidar.
“Cal seguir-lo de propperquè és
molt interessant”, explica el di-
rector deLa Seca.

La peça s’inscriu en la línia
del teatre compromès que ca-
racteritza la producció drama-
túrgicade l’autor, ique,de fet,és
unreflexdetota lasevavida, iun
d’aquells fils conductors que
teixeixen la seva biografia i hi
donen coherència. “Tot el meu
teatre és social. Al darrere hi ha
uncompromísevangèlic, i lavo-
luntat de fer pensar, en el sen-
tit que quan veus un espectacle
teatral no et pots quedar indi-
ferent, ha de provocar en tu al-
guna reacció”.

Puiggalí escriu teatre des del
compromísicontralaindiferèn-
cia,peròsensecapvoluntatdog-
matitzant. Ho fa amb un llen-
guatge col·loquial –“En alguns
moments fins i tot hi incloc bar-
barismes perquè vull que sigui
molt realista”–, sense retrets
moralsniprejudicis.Ihoseguirà
fent mentre continuï sentint la
necessitat imperiosa d’escriure.

‘AL FONS DEL CALAIX’

LA SECA
FLASSADERS, 40 (BARCELONA)

Del 26 de maig al 16 de juny


