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Teatre

Teatre

El tema és prou interessant: 
l’experimentació amb 
discapacitats mentals per 
augmentar la seva intel·ligència. 
I la interpretació de Raimon 
Molins és magnifica. Il·lustra 
molt bé els canvis del 
personatge fent servir de 
manera virtuosa la veu i 
l’expressió de la cara. Un molt 
bon actor en un projecte irregular 
que malmet la funció en barrejar 
llenguatges visuals i gestuals 
amb el que, a la fi, és un 
monòleg, la narració en primera 
persona de la vida del Litus, 
Carles Piera. Un home de 33 
anys en un centre d’investigació 
competint amb un ratolí i a 
l’espera de ser més llest. Els 

primers 45 minuts són 
interessant i el text funciona tot i 
les seqüencies de dansa, que no 
aporten res a la història. Però 
desprès l’obra perd el nord amb 
la bona intenció, només això, de 
subratllar que més que la 
intel·ligència el que compta són 
els afectes. –S. Fondevila

NOTA AL PEU Un altre bon 
intent de Ferran Audí.
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Sala Atrium. Fins al 16 de març

COMPARACIONS
Aquest senador burleta, capsigrany 
i gamarús, té el mal vici de llegir 
altres coses que no són teatre. Fins 
i tot veu pel·lícules i es passeja 
pels museus. I sovint parla amb 
els dramaturgs locals, de gran 
glòria, de coses que no són obres 
de teatre. Sempre arribem a la 
mateixa conclusió: els dramaturgs 
locals són ‘només’ dramaturgs, 
no són escriptors. Això és bo o 
dolent?, potser es pregunten. 
Doncs, més aviat dolent.

ELS GRANS
I dic que és dolent perquè els 
grans dramaturgs, de Shakespeare 
a Pinter, de Quevedo a Alan 
Bennett, Lorca, Txékhov, McDonagh, 
Palau i Fabre, Bernhard, Guimerà, 
Brecht, Miller, Pirandello o Brossa, 
han temptejat altres gèneres 
literaris. Poesia o prosa. O cinema. 
O tot. Perquè entenen el teatre 

com una forma literària que va més 
enllà de la representació. Perquè el 
seu món és tan ric que necessiten 
d’altres formes per expressar-se. 

EL MÉS GRAN
Ara mateix, potser el dramaturg 
que més agrada a aquest servidor 
vostre, al costat de Martin 
McDonagh, és Wajdi Mouawad. És 
un autor complet, transcendent, 
èpic, valent, fins i tot popular 
gràcies a Incendis. També un 
novel·lista que és gairebé tan bon 
novel·lista com dramaturg. Si no 
s’ho creuen, facin un cop d’ull 
a Ànima (Ed. del Periscopi), un 
llibre de Faulkner amb la mala 
llet de Houellebecq. Una història 
truculenta, que t’enganxa i no et 
deixa anar... I vagin a veure Seuls 
al Lliure, a final de mes. On ell sol, 
damunt un escenari, ens explicarà 
qui és, d’on ve, per què fa el que 
fa. Un autor del nostre temps.

Mouawad i nosaltres

Brutus
Per Andreu Gomilla


