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Lars Norén (Estocolm, 1944) és 
un del autors més estrenats a 
Europa en els últims anys i d’ell 
podem recordar el monòleg 20 
de novembre que Mar 
Ulldemolins ens va regalar a la 
Sala Atrium fa uns mesos. 
Norén es un escriptor lúcid i 
compromès que enfoca la 
realitat social amb perícia de 
cirurgià. Aquest Kyla és un cop 
de puny a l’estómac. Ens parla 
del creixement dels moviments 
d’ultradreta i el discurs xenòfob 
en l’actualitat. Els tres joves que 
és reuneixen en un bosc de 
Suècia per beure unes cerveses 
són neonazis confessos i 
orgullosos. Tan estúpids i 
ignorants com tots els de la 
seva classe. Tres perfils 
diferenciats per  ben poc que 
mostren amb un realisme brutal 
la cara més fosca de l’ésser 
humà. Llop entre llops. 

Norén mostra una cosa que 
potser hem llegit als diaris. Però 

com són aquests eixelebrats? 
Un text que se’n presenta sense 
cap edulcoració en un espai buit 
que posa tota la responsabilitat 
en la interpretació. I francament 
els tres joves actors (Adrià Diaz, 
Sergio Freijo i Marc Naya) ens 
deixen petrificats per la veritat 
que hi ha en la seva actuació 
molt ben dirigida per Adrian 
Devant. 

Quan la violència latent 
esclata un nus se’ns posa al 
coll. Una violència tan realista 
que espanta. Llàstima d’alguns 
entrebancs i d’una vocalització 
poc clara en alguns moments. 
Problemes que, pensem, poden 
solucionar-se amb el rodatge i 
que no treuen que estem davant 
d’una molt bona funció que ens 
deixarà  colpits. Menys mal que 
al final, quan l’obra s’acaba,  els 
quatre, els tres neonazis i 
l’asiàtic (Junyi Sun), s’abracen. 
Tant de bo aconseguim que això 
sigui el més natural del món. 
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU Un dels tres 
neonazis és nascut als Balcans.

Kyla

Versus Teatre. Fins al 2 d’abril

La revisió crítica de la història és 
una obligació ètica, o en 
paraules de Beth Escudé, 
autora de Mont(ss)errat, “volem 
saber en quin país hem viscut 
per descobrir en quin país volem 
viure”. Amb aquest lloable 
propòsit reuneix en un monòleg 
l’abadia de Montserrat, 
Himmler, el sant graal, Franco, 
Companys, la teologia de 
l’alliberament i les declaracions 
de l’abat Escarré a Le Monde.

Tocar l’intocable i casar-ho 
amb l’abominable. Fantàstic si 
l’autora i el director Marc 
Chornet haguessin acordat un 
to que fes creïble aquest 
exercici fallit de pensament 

crític. L’actor únic Carles Bigorra 
–afectat pel mal de l’empatia 
múltiple– es posa dramàtic una 
estona per després imitar Pujol 
o Punset, es fa el transcendent 
a l’estil Coelho per després 
fraternitzar amb la Moreneta 
com Marcelino (pa i vi) davant el 
crucificat. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU El pare Montiel 
va rebre Himmler a Montserrat.

Mont(ss)errat

Sala Atrium  
Fins al 13 d’abrilDE LA SETMANA

L’OBRA

UN ÍDOL SUEC

EN EL LLOC DE BERGMAN
Lars Norén va rellevar Ingmar 

Bergman al capdavant del Dramaten 
d’Estocolm i des del 1999 dirigeix el 
Riks Drama. Tot i així, té poc a veure 

amb Bergman.

LA TERCERA
Kyla és la tercera obra de Norén 
que podem veure a Barcelona en 
els últims anys, després de 20 de 
novembre (Sala Atrium) i Dimonis 

(Sala Beckett).
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TNC I LLIURE
Ja em perdonaran la mala 
memòria, però aquest servidor 
vostre, gamarús i poca-solta, 
creu que estem assistint a un fet 
històric: els dos principals teatres 
d’aquest país tenen en cartell, a 
les respectives sales grans, obres 
en castellà. El Lliure, un Lope. El 
Nacional, un Lorca. Totes dues 
excepcionals, cert, i fetes no des 
del pur revisionisme caspós, sinó 
des de la contemporaneïtat.

MODELS
Els teatres privats i/o parcialment 
subvencionats aposten, en canvi, 
per obres actuals, en català i 
d’autoria local. El Lorca del TNC 
és una excepció, però no sé si ho 
és el Lope del Lliure, un teatre que 
històricament va aconseguir que 
el públic associés l’excel·lència al 
teatre en català, tot i que obviés 
l’autoria catalana, avui i sempre. 

Ara –perdonin la dolenteria, ehem– 
sembla una versió millorada del 
millor teatre de Madrid.

COMPROMÍS
 Ja no som, per sort, al 1976 i 
quan parlem de teatre la llengua, 
en general, no ajuda ni frena 
ningú. El sector teatral és el sector 
cultural que millor ha normalitzat 
el català. De lluny. Però si el Lliure 
fa un Lope, per molt modern i bo 
que sigui, ens podem escandalitzar 
perquè el Romea aculli el proper 
espectacle de Concha Velasco?

EL MÉS GENUÍ
Tenim la sort que dominem dues 
llengües. Ens agrada molt veure 
Lorca, Lope i Mayorga. Però també 
estaria bé vendre’ls als madrilenys 
una novel·la de Pagès Jordà –o 
un Guimerà!– i no fer sempre de 
botiguers que venen el que els 
altres esperen que els venguem.

Brutus

En castellà
Per Andreu Gomila


