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La llum i el
quem’agrada

CRÍT ICA DE TEATRE

Donesencrisi

Q
uan començava a escriure,
als primers anys vuitanta, un
amic va portar a un dels so-
pars amb copes que fèiem el
divendres a la nit als Quatre

Gats del carrer Montsió (davant per da-
vant del bar històric del modernisme,
que en aquella època era tancat i barrat),
La nàusea, de Jean-Paul Sartre. No és
que ens fes rodar el cap, però hi trobà-
vem alguna cosa que sentíem molt pro-
pera. “Una llum avara i raonable cau da-
munt de tot el quem’agrada”, va posar el
meu amic com a epígraf d’un dels seus
llibres. Després vam descobrir Peter
Handke, que retratava ambuna llumqui-
rúrgica la sensació de buit, que associà-
vema les experiències de la nostra gene-
ració, entrebancada per la segona crisi
del petroli. Ens interessava la desolació
de l’entorn, l’abúlia dels personatges i
l’acte gratuït. Un d’aquells sopars va co-
incidir amb la victòria de Felipe Gonzá-
lez a les eleccions generals del 20 d’octu-
bre del 1982. Al Portal de l’Àngel hi ha-
via una festassa i nosaltres hi vam passar
pel mig, com si sentíssim ploure.
Després aquella sensació de buit es va

banalitzar. Va esdevenir unamena de pa-
tent intel·lectual per a novel·les inflades.
Vam acabar avorrint els descampats, els
viatges en trens de rodalies, les perifè-
ries encartonades, les derives sense sen-
tit per carrers obtusos.No hi sabíemveu-
re cap dels atractius que havíem trobat
primer en Sartre, després en Handke i
més endavant en els autors centreeuro-
peus dels anys vint i trenta que vam co-
mençar a llegir en les versions de l’edito-
rial Sirmio i de Seix Barral. M’hi han fet
pensar les fotografies de Ferran Freixa
que es presenten aquests dies en una ex-
posició antològica a la Tecla Sala: del

1973 al 2013. Deu o dotze anys més gran
quenosaltres, Freixa va reflectir l’atmos-
fera i la claror que ens agradava. Un apa-
rador de botiga de guants, una sabata o
un barret entre altres barrets, transme-
ten una sensació de solitud devastadora.
El Teatre Rialto de València o una esta-
ció de servei a Porto, amb unes ombres
que taquen, són escenaris d’una història
incompleta. Freixa retrata el Gran Tea-
tre del Liceu un estiu abans de l’incendi,
amb uns grans llençols blancs que tapen
les butaques, les baranes i tots els guarni-
ments, tret dels llums.Una cadira de tiso-
ra i una pedrera, la gola d’un lleó de font
amb una barba de molsa i uns vaixells
minúsculs enfront d’un braç de terra
que esgarrapa el mar, una flor d’atzava-
ra seca entre altres atzavares, un pedrot
perdut en una badia, com un cap de bès-
tia estrany.
La galvanització és un procés electro-

químic que consisteix a recobrir un
metall amb un altre. Per exemple: una
barra de ferro amb una capa de zinc.
Freixa, que s’ha fet un fart de fotografiar
edificis industrials, també és un galvanit-
zador: recobreix el buit amb llum per
evitar-ne la corrosió, per fer-lo perdura-
ble i que esdevingui bell com una cade-
na o una sivella daurada que ens lliga al
passat del món.

ElVictòria, númerouen teatre

XAVIER CERVERA

El fotògraf Ferran Freixa
és un galvanitzador:
recobreix el buit amb llum
per evitar-ne la corrupció

Una escena d’Un jeta, dos jefes, al teatre Victòria

JUSTO BARRANCO

Barcelona

H
a arrasat a Londres, on
va passar del National
Theatre al West End i
ha aconseguit cente-
nars de milers d’espec-

tadors. I ara la comèdia musical Un je-
ta, dos jefes desembarca a Barcelona, al
Victòria, on espera continuar la bona
ratxa aconseguida per aquest teatre
malgrat la crisi i l’augment de l’IVA. I
on també vol repetir l’èxit que ha acon-
seguit a Barcelona el seu director,
Alexander Herold, amb una altra co-
mèdia que ja s’ha convertit en un clàs-
sic que torna a la cartellera: Pel da-
vant... i pel darrere. Un clàssic de l’hu-
mor en el qual l’adaptador des de l’ori-
ginal anglès era justament el mateix
que a Un jeta, dos jefes: Paco Mir, de
Tricicle, que no ha desaprofitat l’oca-
sió per tornar a jugar amb el castellà i
el català i convertir una altra vegada
l’obra en bilingüe.
I a aquests ingredients que proporci-

onen la seguretat necessària per enca-
rar una gran producció en aquests
temps de neguit s’hi ha incorporat un
equip actoral en què la cirereta –abso-
lutament necessària per al paper– és la
desimboltura de l’actor Diego Molero,
protagonista absolut de l’obra com el
penques que dóna títol a la peça. Un
penques que ha de fer literalment de

tot en escena i que es troba acompa-
nyat per Mireia Aixalà, Jofre Borràs i
Miner Montell fins a formar un elenc
de 14 actors, els quals donen vida a
aquesta obra britànica de Richard

Bean que en realitat és
la reescriptura contem-
porània d’un clàssic de
Goldoni:Arlecchino, ser-
vidor de dos amos.
Es barregen així els

personatges de la com-
media dell’arte italiana
amb l’humor britànic i
el català en una peça en
la qual un pobre diable
amb l’estómac massa
buit i a la recerca d’ocu-
pació acaba trobant fei-
na amb dos amos alhora
que resulten ser ene-
mics. Òbviament, cap no
sap que en Dino serveix
la seva nèmesi. I en Di-
no no és gaire espavilat:
les confusions entre la
feina que fa per a l’un i
l’altre no deixen d’aug-
mentar i porten el pú-
blic al deliri. Un públic a
qui el mateix penques
s’adreça en més d’una
ocasió i que acaba inter-
venint demanera sorpre-
nent en l’obra.
Es tracta d’una obra

que inclou intervencions musicals grà-
cies a un grup que ja està tocant a l’esce-
nari fins i tot abans no comenci l’acció,
l’Amélie Angebault Quartet, i que sem-
pre ésmolt físic, ambmoments de veri-
table slapstick; sens dubte els més re-
cordats són els del clown Miner
Montell, que dóna vida a un cambrer
octogenari que provoca veritables farts
de riure. Una força en escena que He-
rold creu que és la clau de l’espectacle
juntament amb la simpatia que aconse-
gueix el vividor encarnat per Molero
malgrat els desastres que causa.c

]El teatre Victòria va tancar
l’any 2013 com a número u de
Barcelona. I la raó principal ha
estat l’èxit de l’espectacle La famí-
lia irreal, que en les seves 216 fun-
cions ha aconseguit ni més ni
menys que 146.041 espectadors.
En els últims anys el Victòria ha
seguit una línia ascendent que li
ha permès passar des dels
112.284 espectadors amb què va
tancar l’any 2010 fins als
156.839 del 2011, els 158.206 del
2012 i, per fi, la voluminosa xifra
actual, que li ha suposat superar
en audiència teatres com el Tívo-

li. D’aquesta manera els dos tea-
tres del grup Tres per 3 –consti-
tuït el 1986 per Tricicle, Dagoll
Dagom i Anexa–, el Victòria i el
Poliorama, s’han convertit en els
números u i dos de la capital cata-
lana, perquè el Poliorama, en part
gràcies a l’enorme empenta dels
Bits de Tricicle, que continuen a
la cartellera, va tancar el 2013
amb 161.603 espectadors, un im-
portant creixement davant dels
126.445 de l’any anterior. D’aques-
ta manera, el grup Tres per 3 ja
suma vuit milions d’espectadors
en els seus 28 anys d’existència.

Dones com jo

Autor: Pau Miró
Lloc i data: Teatre Romea
(27/I/2014)

JOAN-ANTON BENACH

L’arquitecta està trista, què deu te-
nir l’arquitecta? L’arquitecta és un
dels quatre personatges femenins
que participen en Dones com jo, un
espectacle escrit i dirigit per PauMi-

ró i fet a mida per a les actrius de T
de Teatre.
Les quatre dones coincideixen en

un pis interinament desocupat, on
l’arquitecta, tot i el seu aire desmen-
jat, troba les atencions de les altres
tres, preocupades per l’obstinadama-
lenconia de la seva companya.
Al marge d’aquesta qüestió, totes

juntes no són pas l’alegria del barri.
Una és biòloga però exerceix de cai-
xera en un peatge d’autopista. L’altra
és una mestra que ha perdut la feina.
I la tercera és arqueòloga que s’ha de

guanyar la vida fregant escales. Tam-
bé sense feina, l’arquitecta té marit i
un fill, dels quals se sent allunyada,
sobretot després de lligar per inter-
net, una perillosa experiència de me-
retriu. L’arquitecta està trista i crec
que, amb ella, Miró s’ha trobat entre
mans un personatge especialment
complicat, sense saber com definir-
lo del tot.
Malgrat això, amb el seu recone-

gut bon ofici, el dramaturg ha dedi-
cat dues terceres parts deDones com
jo a descriure l’ambient que creen
les quatre protagonistes al pis-resi-
dència, atorgant a la jovialitat –so-
vint explotant el malentès– una
bel·ligerància molt més important

‘Un jeta, dos jefes’ desembarca al Victòria després d’anys d’èxit a Londres
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El director Alexander
Herold espera repetir
amb l’obra l’èxit de ‘Pel
davant... i pel darrere’


