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Bertolt Brecht va voler ex-
posar la seva repulsa al fei-
xisme a Terror i misèria
del III Reich. Carme Porta-
celi, ànima de Factoria Es-
cènica Internacional
(FEI), insereix a aquelles
càpsules brechtianes la
mirada lúcida i que desem-
mascara de Manuel Váz-
quez Montalbán, amb tex-
tos del llibre Aznaridad.
Televisió i misèria de la II
Transició, que es presen-
ta de dijous a dissabte al
Romea dins del Festival
Grec, és un retrat delirant
del dia a dia del país. La
producció imagina què ha-
gués escrit Bertolt Brecht
si avui estigués vivint la
crisi econòmica i de valors
actuals a Catalunya.

La FEI reprèn aquell
món naïf de Fairy que tan
bon resultat li va donar el
Festival Grec del 2007. Pe-

rò ara, en comptes de re-
córrer a un conte amb els
personatges intercan-
viats, utilitzen els ciuta-
dans despistats del carrer.
I les seves experiències
grotesques, com la dona
que està de 36 mesos
d’embaràs, per culpa de la
llista d’espera. O del malalt
crònic que, expert en el

món de la sanitat, supleix
els buits de la sala d’opera-
cions. La televisió serà el
canal des d’on s’emborrat-
xa als ciutadans amb una
allau d’informació que
barreja esports, premsa
del cor i política. A la peça,
aquests quatre aturats ex-
pliquen situacions kafkia-
nes amb antiavalots, en
un desnonament o fent
cua per recollir menjar a
Càritas. L’acció surrealis-
ta es completa amb les ci-
tes d’Aznaridad (un llibre
pòstum de l’autor publicat
el 2003), que ha gravat en
el castellà que s’expressa-
va l’autor, l’actriu Rosa
Maria Sardà, aportant un
punt de cinisme que juga a
favor del deliri.

Carme Portaceli admet
que aquest espectacle as-
sumeix la responsabilitat
del creador “de ser cronis-
ta del seu temps”. La FEI
es caracteritza per un
muntatge de fort compro-

mís. El dramaturg Albert
Boronat, que en signa l’au-
toria, aclareix que la peça
havia de parlar de la crisi i
de posar l’accent en fets
que passen inadvertits,
com ara “l’increment d’ín-
dex de suïcidis, arran de la
crisi”. Ho fa amb un dolo-
rós humor. Boronat ad-
met que la crisi és un fet
global però que “el nostre
cas és especial perquè es
manté una casta política
del franquisme”. La Tran-
sició no està ben tancada.
Portaceli remarca que “la

mirada delirant ja demos-
tra la situació absurda ac-
tual”. L’acció esdevé com
un malson d’un dels prota-
gonistes que explica el cas
des de dins de l’ésser hu-
mà, amb la confiança que
en qualsevol moment es
despertarà i viurà en un
món més sensat i humà.

Com és habitual en les
produccions de la FEI, la
música en directe s’inte-
gra com un personatge
més. En aquest cas, el saxo
de Jordi Prats s’afegeix al
repartiment format per

David Bagés, Lluïsa Cas-
tell, Gabriela Flores i Al-
bert Pérez, membres ha-
bituals de les produccions
insubornables de la FEI.
La ignorància que abdueix
l’inconformisme dels per-
sonatges ve avalada per la
televisió. Tots quatre pro-
tagonistes comentaran
sense sentit crític el que
els emet la petita pantalla.
En aquest sentit, Boronat
agraeix les polèmiques
que han suscitat progra-
mes com El gato al agua
d’Intereconomía. ■
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Portaceli estrena al Grec una comèdia
delirant de la societat actual amb cites
de l’‘Aznaridad’ de Vázquez Montalbán

Una imatge dels actors protagonistes d’aquesta comèdia política ■ P. AMATE / D. RUANO

‘Televisió i
misèria de la II
Transició’ revela
una casta
política
franquista activa

L’autor, director i escenò-
graf Lluís Danés estrena
demà al Mercat de les
Flors Wasteland, el mun-
tatge que li ha d’obrir les
portes al mercat interna-
cional i que es podrà veure
fins dissabte. La peça, que

denuncia l’existència de
ciutadans en deixalleries
com les de Rio de Janeiro,
treballa amb una poesia vi-
sual dura. “L’estètica al
servei de l’ètica”, afirma
l’autor, que ha tingut el su-
port de l’escriptor urugua-
ià Eduardo Galeano i, no-
vament, del músic Lluís
Llach.

Danés, ànima de Tra-
nuites circus (TNC, 2007) i
Llits (TNC, 2009), aparca
la disciplina del circ tot i la
presència de l’acròbata Ma-
nolo Alcántara. D’aquest
artista, n’aprofita les possi-
bilitats físiques, tot i que
se’l presenta en una situa-
ció més propera a la dansa i
la manipulació d’objectes.

A Wasteland es reproduei-
xen tres espais: el superior,
des d’on es llança les deixa-
lles i, puntualment, perso-
nes “desechables”, en la veu
de Galeano; l’estadi mitjà,
on es desenvolupa la tra-
ma, on intenta sobreviure; i
el tercer espai, el subterra-
ni d’on emergeixen i tor-
nen a enfonsar-se els des-
heretats. “És un conte ter-
rorífic perquè és real”, la-
menta Danés. Llach ha ce-
dit la música (es podrà re-
conèixer Viatge a Ítaca fo-
ra de context i sense lle-
tra), però és Xavi Lloses
qui l’ha adaptada i la inter-
preta en directe. ■
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Danés explora poesia
visual entre deixalles

L’artista Manolo Alcántara, en un instant del
muntatge ■ DAVID RUANO


