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Teatre

 De vegades, molt de tant en 
tant, aquest senador de 

poques llums i brètol té una idea. 
I darrerement n’hi ha una que li 
ronda i que fins i tot ha comentat 
amb els implicats: la necessitat 
de muntar un festival dramàtic, 
de dramaturgs. No una cosa 
tancada com l’Obrador d’Estiu 
de la Sala Beckett, sinó oberta al 
públic.

 A Berlín fa 50 anys que 
organitzen el Theatertreffen 

i els va força bé. A França, la 
Mousson d’Été. I podríem seguir 
amb molts exemples, fins a 
arribar al Fringe de Madrid, que 
no és un festival dramàtic, però 
funciona d’una manera que aquí 
es podria copiar, és a dir, un grup 
de companyies i gent de teatre 
diversa, més aviat emergent, 
que es posen d’acord per exhibir-
se durant quinze dies o tres 
setmanes.

 En aquest país tenim una 
tendència caníbal bestial i 

sovint eliminem d’un cop de 
ploma moviments, iniciatives, 
que funcionen. I sempre he 
tingut la por que el bon moment 
que viu l’escriptura teatral 
catalana –el millor de la història, 
per molt que quatre acadèmics 
s’hi posin de cul– es fongui com 
un glaçó al desert. I, sobretot, 
per culpa de gent cega i sorda 
que en lloc d’ajudar des de les 
seves posicions de privilegi 
prefereix mirar cap a una altra 
banda i continuar fent com fa 25 
anys, com si aquí no hagués 
passat res.

 Si quatre o cinc d’aquests 
dramaturgs brillants es 

posen d’acord amb quatre o cinc 
companyies brillants i van a una 
institució –no cal que sigui 
teatral; de fet, no ho hauria de 
ser– i els demanen que els deixin 
les seves instal·lacions i equips 
tècnics per muntar el 
Theatertreffen barceloní a l’estil 
Aixopluc –les companyies 
cobren la taquilla–, no només no 
els diran que ni parlar-ne, sinó 
que els ompliran de petons. A 
més, tots ells saben que tindran 
públic, i fins i tot gent de fora que 
vindrà a veure què han escrit els 
autors catalans. –Andreu Gomila

Brutus
Un festival

Sala Atrium  
Fins al 15 de desembre

 
A Juan Mayorga el coneixem 
sobretot per les col·laboracions 
amb la desafortunadament 
desapareguda companyia 
Animalario. Mayorga, que acaba 
de ser guardonat amb el Nacional 
de Literatura Dramàtica per La 
lengua en pedazos, és, sens dubte, 
l’autor més complert de la seva 
generació i la seva obra traspua 
sempre una intenció, una reflexió 
que sobrepassa el discurs teatral. 
Himmelweg és una peça basada 
en fets històrics i aixecada sobre 
el paradigma de la bondat i la 
ignorància en un context com 
l’Alemanya nazi, un text que  
mostra també l’artifici teatral al 
servei de l’atrocitat. 

Himmelweg vol dir ‘camí del 
cel’ i és com els alemanys 
anomenaven el tram entre 
l’andana on paraven el trens de la 
mort fins al forns crematoris. 
L’autor explora els terribles fets 
des de tres angles: el d’un membre 
de la Creu Roja que visita un 
camp preparat per negar 
l’Holocaust; el comandant del 
camp, amb una personalitat 
delirant, i un jueu que ve a ser 
l’alcalde de  la ciutat i codirector 

de la farsa inventada per amagar 
la realitat. L’obra s’aguanta sobre 
la personalitat d’aquest 
comandant que interpreta de 
manera magnífica Raimon 
Molins, així mateix director 
d’aquesta potent posada en 
escena, per qui tot plegat és com 
una gran obra de teatre. Gran 
encert el de Molins de convertir 
els jueus, actors en l’obra original, 
en marionetes que donen encara 
més tremendisme a la història.

 Molins ha fet seu el personatge 
fins a l’histrionisme incorporant 
tics, gestualitat i expressions que 
li donen una credibilitat que fins i 

tot espanta. Sols per aquesta 
interpretació, la funció ja val la 
pena.  En un paper més contingut 
però que planteja el 
col·laboracionisme  dels jueus 
(recordem, si més no,  el gueto de 
Varsòvia) tenim un notable 
Guillem Gefaell. Llàstima que  
Patricia Mendoza no doni per al 
paper de la voluntària, un error de 
càsting. Un text brillant, amb 
volada literària. Un teatre d’idees 
i un espectacle recomanable que  
ens farà pensar una bona estona 
sobre els errors que es van 
cometre per no aturar aquella 
salvatjada. –Santi Fondevila

Himmelweg

Més enllà del discurs teatral.

La Seca 
Fins al 15 de desembre

 
Genoveva Pellicer i Pep Jové 
conviden el públic a què es 
muntin la seva pròpia pel·lícula 
amb el Novecento d’Alessandro 
Baricco. No ofereixen molts 
elements amb els quals construir 
un guió que superi la brillant 
literatura de l’autor italià. Però 
una imatge final (el mar que 
desapareix guardat en una 
maleta ) serveix tant per a una 
lírica metàfora com per perfilar 
l’altra història, la mai explicada, 
la del narrador anònim –el 
‘trompes’ del paquebot 
Virginian– que comparteix amb 
nosaltres la llegenda del pianista 
en l’oceà. Amb aquest gest que 
tanca la posada en escena i 
transforma el teló de mar en un 

element portàtil és fàcil imaginar-
se en ‘trompes’ com un home que 
ha fet de la biografia de l’acabat 
de néixer Danny Boodmann TD 
Lemon Novecento el seu 
manteniment i manera de 
sobreviure.

El muntatge de La Seca és 
senzill, però Paco Azorín i Pedro 
Chamizo han creat un entorn físic 
i audiovisual tan efectiu en les 
seves imatges com simple en els 
recursos utilitzats. Un espai que 
parla de provisionalitat i 
itinerància, gairebé com un 
teatret infantil per explicar un 
conte per a adults. En aquest 
marc es mou Pep Jové amb un 
notable treball interpretatiu, 
encara que Pellicer hauria 
d’haver potenciat encara més la 
seva densa veu i evitar alguns 
subratllats gairebé coreogràfics 
(com el ball del piano sobre la 
tempesta). Quan millor està Jové 
és quan es torna íntim, quan 
deixa que la seva veu segueixi el 
seu curs mentre lentament es 
cargola un cigarret. Aquí atrapa 
l’espectador en la xarxa invisible 
de la llegenda. –Juan Carlos 
Olivares

Novecento

Al final, t’atrapa.


