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Serem clars, d’entrada: George 
Kaplan és al·lucinant. I després 
de parlar amb el seu autor, el 
francès Frédéric Sonntag, i 
treure’n el desllorigador, encara 
ens sembla més brutal. El tema 
principal ens l’enuncia ell mateix: 
“De quina manera les ficcions 
que ens envolten (i sobretot les 
ficcions dominants: cinema, 
sèries de televisió, discursos 
polítics, mitjans...) estructuren 
els nostres imaginaris, 
condicionen els nostres 
comportaments, influencien la 
nostra representació del món”.

Sembla fàcil de dir, però 
mostrar això, el control de la 
ficció, del nostre imaginari, a 
través d’una obra de teatre és 
més aviat complicadíssim. I 
Sonntag se’n surt a través 
d’aquesta peça dividida en tres 
actes en cadascun dels quals cinc 
actors  (Sara Espígul, Borja 
Espinosa, Francesc Ferrer, Jordi 
Figueras, Sandra Monclús) 
interpreten, per aquest ordre, un 
grup d’activistes, un grup de 
guionistes i un grup de gent molt 
poderosa. Tots parlen de George 
Kaplan.

Però, qui és George Kaplan? 
“Sembla designar alhora 
–apunta Sonntag– una mateixa 
realitat i diverses, un sol individu 
i tota una multitud. I és l’heroi 
d’una pel·lícula o el nom d’un 
grup d’activistes o un perill que 
amenaça la seguretat interior 
d’un país, o els tres alhora”. 

George Kaplan és també el 
nom del personatge irreal que 
interpreta Cary Grant a Con la 

muerte en los talones, de 
Hitchcock, punt de partida real 
de Sonntag a l’hora d’escriure el 
text. “Sempre m’he sentit 
fascinat –admet el dramaturg– 
per aquest nom que és al centre 
del film, però que en realitat 
designa un individu que no 
existeix. Sempre he trobat aquest 

nom màgic, així com el fet que es 
tracta d’una pura ficció, d’un pur 
artifici, que esdevé real”. George 
Kaplan també és el nom d’una 
peça de John Cage, d’un 
personatge de Bioy Casares, 
d’una sèrie d’Andy Warhol... I 
aquí els deixem la incògnita.

Sonntag posa de manifest la 
capacitat que té la gent de 
canviar la història, més enllà del 
poder establert. “La primera i la 
tercera part escenifiquen els 
grups que intenten moure les 
coses més enllà del poder oficial”, 
diu el dramaturg. I després hi ha 
el grup de guionistes que poden 
escriure o reescriure la història. 
Poca broma, doncs, amb aquesta 
obra, que és teatre polític, admet 
l’autor, en el sentit que qüestiona 
“els apriorismes, lluita contra els 
clixés, els llocs comuns, intenta 
fer de testimoni de la complexitat 
d’allò real contra les temptacions 
simplificadores de les maneres 
de representar”. No se la perdin. 
No veuran el món de la mateixa 
manera. 
 
GEORGE KAPLAN 
Sala Beckett. Del 4 al 28 de juliol

Qui controla el nostre món?
Toni Casares estrena a la Sala Beckett la brillant, política i atrevida 
‘George Kaplan’. Andreu Gomila parla amb l’autor, Frédéric Sonntag

De quina manera 
les ficcions que 
ens envolten 
condicionen el 
comportament

 Ja ho saben, benvolgut 
poble, que en el món del 

teatre els punyals volen amb una 
velocitat que fa feredat. I en els 
últims temps, si hi ha algú que ha 
rebut les estocades més brutals, 
no és altre que l’home de teatre 
del moment, malgrat els seus 
Brutus particulars: Oriol Broggi.

 A Broggi l’han acusat 
d’enxufat, de ser on és per 

ser nét de, per ser de casa bona. 
L’han acusat de no estimar la 
pàtria. I quan es va presentar per 
dirigir el TNC, els mestretites de 
torn van dir que no era prou 
català. Senyores i senyors que 
han viscut amorrats a la 
mamella pública, convergent i/o 
tripartita, i que no tenen ni la 
meitat de talent que Broggi.

 Aquest senador sòmines, 
caraeixut i sense un sou, ho 

reconeix, mai no ha estat fan del 
teatre de Broggi. Això de la 
sorreta de la Biblioteca de 
Catalunya, la broma fàcil, la 
tendència a fer de Hitchcock, 
aquest cert populisme dels seus 
muntatges, em carregaven. 
Però ara entenc que per copsar 
la feina de certs creadors cal 
maduresa, haver vist, haver 
escoltat, haver viscut.  

 No els diré, ara, que sóc un 
convers. Hi ha coses del 

teatre de Broggi que continuen 
sense agradar-me, però això és 
només una opinió personal, 
esbiaixada i tan corrupta com 
vulguin. El director, però, ha 
creat un llenguatge propi, molt 
més a l’avantguarda del que es 
veu a primer cop d’ull. La poètica 
de les seves obres flirteja amb 
l’expressionisme, té un punt 
dadaista genial i és tan 
hiperealista com Foix. 

 I, sobretot, Broggi i la seva 
companyia, La Perla 29, 

han creat un públic, des de zero, 
fidel a la Biblioteca i a la seva 
manera de fer, molt vinculada al 
treball dels actors, al concepte 
d’obra total, al teatre de director 
i al teatre de companyia, cosa 
que sembla antagònica, però 
que Broggi ha sabut unir. Vegin 
28 i mig i, simplement, al·lucinin. 
–Andreu Gomila
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Compte amb Sonntag, ja que se’n parlarà.


