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Aleix Puiggalí grata
en la vella ferida

ixí com en totes les cases hi ha, com
a mínim, un calaix on van a parar
imperdibles, fotos antigues, cartes

per respondre algun dia, factures, cordons
desaparellats, botons i piles
gastades, també tota persona té
un racó amagat del record,
com a mínim, que prefereix no
obrir. Lluita per relativitzar-lo,
justificar-lo, no haver-s’hi
d’enfrontar. L’autor Aleix
Puiggalí torna a l’escena cons-
truint una veïna qualsevol, ex-
treta del món quotidià, que
treballa i conviu amb certa
normalitat amb tothom. Però
ben endins té una vivència que
amaga, que defuig, tant com
pot. Al fons del calaix (a La Seca
només fins aquest diumenge)
tensa la corda fins que ella no
té més remei que enfrontar-se
al seu fantasma. L’actriu Ma-
riona Casanovas (Què hi faig
aquí si sóc un àngel, amb textos
d’Empar Moliner, i Montserrat
Roig: paraules d’avui) interpre-
ta la Júlia, que haurà de ser va-
lenta, i afrontar el record que,
fins ara, havia evitat durant
llarg temps. Ruben Serrano és
Ivan, el noi detonant del con-
flicte. En realitat, podria ser
ben bé un miratge dins del

A
L’autor porta ‘Al fons del calaix’, dirigida per Rafael Duran i
amb una interpretació ferma de Mariona Casanovas, a La Seca

pensament de la protagonista. El director
Rafael Duran (director entre moltes altres
d’Acorar, representada a La Seca, i Mort de
dama i Marburg, al TNC) ha fet una aposta

arriscada en la posada en esce-
na: ha situat l’actriu en una ca-
dira de rodes, per limitar més
el seu món estret. El públic,
disposat a banda i banda de la
sala Fregoli, s’abraona a l’acció
i fa més evident l’univers de
pressions en què viu la prota-
gonista. Puiggalí admet que
Duran l’encerta en les dues de-
cisions. Per a l’autor, és vital
confiar en la direcció perquè
llegeixi molt més enllà de les
intencions del qui ho escriu i
doni noves claus per a la iden-
tificació dels espectadors.
Aleix Puiggalí continua sent
l’autor que es preocupa de te-
mes socials, que busca un
compromís del teatre amb la
societat. Fuig, però, de judicar
res. El repte d’Al fons del calaix
era poder oferir miralls als es-
pectadors en passatges de vida,
soledat, addicció o culpa, que
s’hi sentissin identificats.
Puiggalí celebra que les espec-
tadores i dones a les quals ha
donat a llegir el text vegin tan
ben copsada la psicologia fe-

menina, tot un mèrit, li reconeixen, quan
ho escriu un autor.

Al fons del calaix dóna una certa treva,
d’entrada, a Júlia. Ella pot evitar gratar en
aquella crosta dolorosa del passat. El re-
cord, irresolt, va reapareixent, un cop i un
altre, en la figura d’Ivan. Puiggalí admet
que aquest personatge detonant se li oferia
contínuament en la redacció del text “però
jo el vaig anar retenint fins que la Júlia no
es pogués escapar de la seva pròpia tram-
pa”. Júlia, doncs, finalment, assumirà el
repte de reordenar bé la memòria, i “deixar
d’enganyar-se”.

Aleix Puiggalí torna al món teatral amb
aquesta peça. L’últim cop que va veure es-
trenar un text va ser el 1999, a la Sala Mun-

Autor i
agent de
pastoral
El dramaturg Aleix
Puiggalí treballa
actualment com un
agent de pastoral dins de
l’hospital Sant Joan de
Déu de Palma: assisteix
tant els malalts
terminals, com els seus
familiars i el personal
sanitari. Participa en un
projecte de tractament
integral de la salut, que
va més enllà de
reaccionar a la diagnosi i
advoca per una
acceptació de la mort
més natural. El que
havia estat actor, director
i veu en doblatges va
ingressar al monestir de
Montserrat com a monjo
benedictí el 2005.

Cadira de rodes
El director Rafael

Duran ha imaginat
el personatge de la

Júlia assegut en
una cadira de

rodes. Això l’obliga
a disposar d’un

món més limitat
encara. LA SECA
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Puiggalí està
satisfet d’aquest
silenci
dramatúrgic: “He
madurat al costat
de la complexitat
dels altres.”

CRÍTICA JORDI BORDES

El Raval ha acollit el Festival
Shakespeare amb
entusiasme. Cal perseverar

Un festival
necessari que
ha d’arrelar

ovint el primer element que dóna vi-
da a un projecte és l’entusiasme del
qui ho arrenca. Si aconsegueix em-

peltar aquesta decisió en l’ànim dels seus
companys, si la peça agafa prou volada en-
comanant-ho al públic, l’aventura arribarà
a un primer port. En temps de crisi, les
idees sembla que vagin més barates. Perquè
tothom ha hagut de reinventar-se. I el Fes-
tival Shakespeare, que va sortir malparat de
la seva epopeia a Mataró (després d’una
prometedora però limitadíssima i proba-
blement irrealista arrencada a Santa Susan-
na) ha aconseguit tornar al mapa dels festi-
vals de Catalunya. Ha trobat terra adobada
al Raval. Però ha engegat amb un pressu-
post de mínims, d’una complicitat amb els

S artistes que s’ha d’entendre accidental. Per-
què caldrà major musculatura financera si
es vol preservar un cartell que emparenta
Barcelona amb altres places teatrals d’Eu-
ropa.

La perseverança de Vellvehí, doncs, ha fet
la primera estació al Raval. Un cop s’han
tingut garanties de fondejar terra conegu-
da, ha estat relativament fàcil bastir un fes-
tival amb Shakespeare. Perquè és un autor
que ha atret, de sempre, els creadors que
l’han volgut presentar de les formes més di-
verses. I com més allunyades les unes de les
altres, més arguments per donar estabilitat
al vaixell, al projecte del festival. De fet,
aquesta mateixa temporada, hi havia hagut
altres peces que ben bé haurien pogut tenir



taner (Draps bruts). De fet, havia aparcat
l’escriptura dramàtica i l’últim text publi-
cat va ser la novel·la Una tomba al Darién
(La Magrana, 1999). La Magrana també ha
editat Al fons del calaix. Sens dubte, el nou
projecte vital (a l’entorn de la teologia) ha
motivat noves inquietuds. Com ha tornat
al teatre? “M’ha sortit sol. Tenia clar que si
ho escrivia havia d’aconseguir portar-ho a
l’escenari com sempre, que lluito per dur-
ho a escena.” Puiggalí està satisfet d’aquest
silenci dramatúrgic: “M’ha anat molt bé
per créixer, ara he madurat al costat de la
complexitat dels altres.” No renega de res
escrit anteriorment i, apunta, les situacions
plantejades a escena “són reals, manlleva-
des de la vida”. Manté la seva convicció pel

teatre compromès i per evitar cap judici so-
bre el comportament dels seus personatges.
Com a autor teatral, Puiggalí va despuntar
al 1991 guanyant el Premi de Textos Tea-
trals de l’Associació d’Autors i Directors
Professionals de Catalunya (AADPC) amb
L’estació de la disbauxa. Els anys següents
va guanyar consecutivament el Premi de
Teatre Breu Enriqueta Arimany, convocat
en el marc de la Nit de Santa Llúcia, amb les
obres Abans de les vespres (1992) i Fosc de
lluna (1993). Al 1995 estrena Euskadi crema
al Tantarantana. El 1998 va trobar l’ocasió
de presentar Draps bruts en lectura drama-
titzada al TNC. Es convertiria en producció
la temporada següent. Ara, a l’escena, su-
pura noves idees. ❋

espai en el cartell. Aquest ma-
teix cap de setmana a la Nau
Ivanow fan una dramatúrgia a
partir dels sonets de l’autor per
insinuar Tot el que sempre has
volgut saber sobre la vida sexual
de Shakespeare (i mai no has go-
sat preguntar).

Només es poden dir que en-
certs sobre els primers especta-
cles del festival: La caiguda de
l’H (versió muda) de Jordi Oriol
ben equipat per la banda sonora
dels d’Indi-Gest. També Miguel
Gallardo ha resolt amb èxit el
seu retorn a Barcelona (després
d’un lloadíssim Don juan, me-

moria amarga de mi). Diag-
nòstic Hamlet és intrigant, ju-
ga amb la incertesa adoles-
cent i resol amb un bon gir fi-
nal. La proposta de Quim Le-
cina, Big will Shakespeare, ju-
ga amb trumfos segurs amb
un equip d’artistes que canta,
toca i balla, però pot estalviar
molts arguments per fer que
la peça sigui més rodona i que
siguin els espectadors els que
completin les raons i ombres
de cada personatge shakespe-
rià, més que adoctrinar-los
amb la mirada de l’actor im-
pulsor del treball. ❋

FESTIVAL
SHAKESPEARE
Del 6 al 12 de juny
Direcció: Montse
Vellvehí
Ajudant de direcció:
Sandra Monclús
Col·laboradors artístics:
Oriol Broggi i Julio
Manrique

 edició d’un
festival amb arrels al
Maresme i que ara
ha debutat a la
capital catalana
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