
 www.timeout.cat  57   

Teatre

 Sembla increïble, però és 
veritat. Em pessiguen i 

aquest senador escèptic i 
perepunyetes no mou una cella. I 
és que sembla que la gent hagi 
tornat al teatre. Que no s’ho 
creuen? Doncs, intentin anar a 
veure El crèdit, o La rosa tatuada, 
o Bits, o Pulmons, o Vània. 
Teatres petits i grans pengen el 
cartell d’entrades exhaurides. I 
tots tan contents. 

 El primer que cal preguntar-
se és per què una setmana 

com la passada, amb més de 80 
espectacles en cartell, les dades 
d’ocupació són històriques, amb 
una mitjana que és del 70 %? 
¿Serà que els espectacles són 
bons, que la crisi ha passat, que 
la gent que fa teatre s’està 
espavilant perquè les seves 
obres arribin al seu públic? 

 No tenim resposta, però el 
cert és que el 2014 ha 

començat, a nivell artístic, amb 
bon peu. Ara mateix hi ha 
almenys mitja dotzena 
d’espectacles de nivell. També 
és cert que hi ha una sèrie de 
companyies joves que estan 
portant el seu públic al teatre. I 
que hi ha uns quants fenómens 
teatrals en marxa, com és el cas 
d’El crèdit i de La rosa tatuada, 
espectacles que fins i tot la gent 
que no va  al teatre vol veure.

 Però no avancem 
esdeveniments i, com no 

podia ser d’una altra manera, 
llençarem un gerro d’aigua freda 
als caps dels entusiastes. Sí, hi 
ha espectacles bons, però 
comparats a què. Comparats a fa 
un o dos anys, la cosa no està 
malament. Si reculem quatre o 
cinc anys, correm el risc d’anar 
directes al psiquiàtric, perquè la 
diferència entre el que fem i el 
que fèiem és abismal.  

 El risc s’ha reduït gairebé a 
zero. Qui arrisca de debò no 

són els teatres, sinó les 
companyies, els xavals que 
comencen. I hem perdut molts 
espais de llibertat. Tothom 
aspira a fer una obra correcta 
amb el mínim personal possible. I 
això, ehem, és pa per avui i fam 
per demà. –Andreu Gomila

Brutus
El miracle

Teatre Lliure: Montjuïc  
Fins al 16 de febrer
 
Per què una de les obres més 
polítiques de Henrik Ibsen no ens 
arriba amb força? La 
contundència de les paraules de 
l’autor noruec que planteja temes 
tan actuals com la validesa de la 
voluntat de la majoria, per 
qüestionar un dogma democràtic, 
la perversió de la veritat en els  
mitjans de comunicació i la cara 
dura dels polítics s’esvaeixen a 
l’escenari del Lliure. Com sabran, 
Un enemic del poble parla d’una 
petita ciutat que viu gràcies  a un 
balneari d’aigües medicinals 
dirigit pel doctor Stockmann. 
Serà aquest mateix qui desfermi 
els trons quan descobreix que les 
aigües estan infectades i 
s’enfronti amb tots els estaments 
de la societat que no volen 
admetre una veritat que els 
perjudiqui, siguin quines siguin 
les conseqüències per als 
visitants.

La versió de Juan Mayorga i 
Miguel del Arco resulta sens 
dubte molt pedagògica i la seva 
voluntat de posar en primer pla 
l’enfrontament del doctor 
Stockmann (magnífic Pere 
Arquillué) amb la societat per 
preservar la veritat dóna plena 
actualitat al debat ideològic  i 
moral que hi ha darrere de l’obra 
cosa que l’acosta al públic d’avui, 
tot i que prescindeixi de com viu 
el conflicte la família del metge, 
qüestió bastant fonamental en 

les reaccions emocionals de 
Stockmann i en la tensió 
dramàtica de l’obra.

La funció té virtuts com una 
actualització temporal de la 
història que posa de manifest el 
caràcter profètic del que va 
escriure Ibsen (“els polítics són 
com cabres que esclafen un jardí 
acabat de plantar, a les quals 
s’hauria d’exterminar com si 
fossin feristeles”) i mostra amb 
claredat com la democràcia no 
ha resolt les contradiccions que 
genera un sistema dominat per 
l’interès econòmic, caigui qui 
caigui.

Té també un gran Arquillué 
que personifica la solitud de qui 
va en contra del sistema i  que 
estem segurs que arrencarà 
aplaudiments en el seu ferotge 
monòleg davant de l’assemblea 
de ciutadans (a l’estrena hi va 

haver un tímid intent). Una 
assemblea molt ben pensada per 
involucrar el públic i que mostra 
la petitesa cerebral de molts dels 
ciutadans. Però també té 
problemes seriosos. El primer, 
l’espai escènic. Molt bonic buit, 
però problemàtic per a la funció. 
El segon, unes cançons amb 
lletres extretes de poemes 
d’Ibsen que no s’entén què hi 
pinten. I el tercer, la direcció poc 
cuidada de Miguel del Arco el 
vessant interpretatiu, llevat del 
citat Arquillué, el sempre eficaç 
Jordi Martínez i un desigual 
Roger Casamajor. Com dèiem, 
l’espai determina també les 
accions i els moviments que 
treuen pressió a una situació 
explosiva, que a la fi se’ns 
mostra d’una manera més 
expositiva que teatral. –Santi 
Fondevila

Un enemic del poble

Pere Arquillué està magnífic en un repartiment massa desigual.

Sala Muntaner 
Fins al 9 de març
 
Per un sí o per un no va 
aconseguir un gran èxit a 
l’estrena entre nosaltres fa ja uns 
quants anys protagonitzada per 
Juanjo Puigcorbé i Josep Maria 
Flotats. L’obra de l’escriptora 
Nathalie Sarraute és una 
exquisida conversa que 
confronta dos amics, un brillant 
joc dialèctic i un text sobre dos 
maneres de viure el món que per 
dur a bon terme necessita de dos 
bons actors i d’una direcció molt 

precisa. La funció de la 
Muntaner té les dues coses. 

Un Lluís Soler immens i un 
Xavier Boada que, tot i refredat, 
ens sedueix i mostra la seva 
generositat donant peu al seu 
amic, que és qui domina la 
conversa. També, una posada en 
escena imaginativa, viva, 
juganera, magnífica. La 
proposta de Ramon Simó no té 
res a veure amb la del Poliorama 
(1986), i diria que resulta més 
humana, més propera.

Els primers minuts de la 
funció són tot un encert del 
director. En un espai escènic 
sobri, modèlic, Simó ens  

presenta el personatge de Lluís 
Soler, un home descalç, ordenat i 
solitari que escolta música.  I 
arriba l’amic, Xavier Boada, i 
comença una conversa sobre el 
distanciament dels dos amics 
que mostrarà  a la fi dos mons, el 
de la incertesa i la inestabilitat i 
el contrari, dos maneres d’estar 
sobre la terra. Tot plegat en un 
text de diàlegs vius en què el 
ritme i la intenció són 
fonamentals.  Per això encara és 
més de celebrar  la gosadia de 
Simó d’implicar el públic en el 
joc. Està ben fet i funciona, com 
tot l’espectacle. No se’l perdin. 
 –S. Fondevila

Per un sí o per un no


