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CRÍTICA JORDI BORDES

oc d’eufemismes. La Virgueria és una
companyia que no amaga el seu desig
de construir un món millor. Però ho fa

amb una acurada estratègia. No construeix
un espectacle de bons i dolents, de pobres i
rics, si no que se serveix d’uns personatges
contradictoris, tant humans com sigui possi-
ble, per fer coresponsable tothom del tema
que tracta. Ja ho van fer, per exemple, a 180º
de Cel (Tantarantana 2012), en què aborda-
ven la llibertat d’una persona que està insti-
tucionalitzada després d’haver passat per la
presó. Ara, el punt de partida és la indústria
armamentística. El fi justifica els mitjans? És
evident que no és èticament defensable, però
la vida no és sensible en moralitat, sovint.

Una periodista pot ser una utòpica investi-

J
L’eina per a un fi,
l’arma com a mitjà
gadora de l’enriquiment il·lícit d’una indús-
tria pensada per destruir. Un empresari pot
ser conscient que les vendes, sota la pàtina
d’eines de defensa, poden ser utilitzades per
massacrar una població indefensa. Sí. Però
també aquest empresari pot voler desitjar un
nen amb la seva dona. I la periodista pot su-
cumbir davant d’una dinàmica perversa i
impossible de frenar. Pot ser injusta amb el
seu company que l’estima però que no rep
cap consol o resposta a les seves demandes.

De remor de fons, La Virgueria posa en so de
fons un dubte raonable: les armes generen
seguretat o inseguretat? El que serà revelador
és que aquells que es manifesten en contra de
l’armament n’acabin fent ús per saber i fer
saber a la resta del món. I els que les venien
com unes eines útils per a la defensa i garan-
tia de respecte i pau d’un país acaben sent-ne
les víctimes. L’obra aconsegueix generar una
intranquil·litat notable, incomoda l’especta-
dor sense que en cap moment se senti atacat
(com succeïa, per exemple, a Boris Godunov,
TNC, 2008). És una tensió insuportable que
obliga el públic a una presa de partit. En
aquest escenari tampoc no hi ha elements ex-
ecutors, que maten perquè són manats i no
són capaços de plantejar-se la correcció de

El grup Arcàdia presenta la seva segona estació sobre
la família a la Flyhard, amb l’ombra del pare present

làtzer Garcia, autor i director de la
companyia Arcàdia, signa el seu segon
treball de la trilogia sobre la família.

Tot i que fins al 2012, Llàtzer Garcia i Arcàdia
s’havien mogut per la comèdia, una mica ir-
reverent i surrealista, la mirada a la família li
ha donat una agror gens gratuïta. Ara explo-
ten uns personatges solitaris, gens arrelats als
seus familiars. A La terra oblidada (2012) el
pare es negava a parlar i això provocava una
reunió d’emergència dels tres fills; a La pols
(sala Flyhard, des del 3 d’abril i, si no hi ha
noves pròrrogues, fins al 5 de maig) l’obra ar-
renca amb l’oblit del germà petit d’avisar la
gran que han trucat per dir que el seu pare
s’ha mort. Per què el títol de La pols? Pot ser
per l’afició a deixar ben lluents les copes d’at-
letisme de la germana gran o per l’evidència
de la desaparició del pare. Instants que con-
voquen a preguntes consistents i a respostes
sovint no del tot satisfactòries. Els personat-
ges trepitgen la pols del camí, des del diàleg
més pròxim, volent evocar John Steinbeck
tot i que, en realitat, són incapaços d’adoptar
aparentment la seva llengua destil·lada i rica
en imatges. Els d’Arcàdia, amb aquesta pols
que s’amuntega a la tauleta del telèfon, fan
una ganyota ben expressiva, un punt desola-
dora però, esperançadors, busquen una sor-
tida. Com el poni roig de Steinbeck, “sempre
avança, sempre avança”.

En espera de la tercera producció, que en
realitat va ser la primera que es va plantejar
l’autor i que serà més ambiciosa, Garcia re-
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La pols del camí
LA SEGONA D’UNA TRILOGIAJ. BORDES

trata prou coincidències entre aquests dos
espais. L’una és una família rural; l’altra es
mou per una ciutat mitjana propera a Barce-
lona. Són grups familiars diferents, però te-
nen unes similituds prou reveladores: la figu-
ra paterna té un paper clau en el passat dels
tres germans. El que revoluciona sempre és el
fill petit, que si a La terra oblidada construeix
novel·les a partir del que recorda, a La pols as-
segura que no recorda res i li agrada mentir
compulsivament. Tots dos, però, tenen la
culpa de sentir rancor cap al pare, per qui no
s’han sentit estimats. En les dues obres els
avis són les persones que han generat aquesta
fredor paterna, per avarícia o per desídia, res-
pectivament. També coincideixen els perfils
de la germana gran –que han volgut ser les lí-
ders de la família però que, en realitat, no te-
nen un destí fixat, són inconstants– i dels
germans mitjans: a La terra oblidada és la que
s’ha cuidat del pare, perquè és l’única que no
ha marxat a Barcelona i continua vivint a
prop de la casa dels pares. A La pols, tot i que
no apareix en escena, és el que ha triomfat
amb una feina prometedora i una parella es-
table (aparentment), i la preferida per una
família materna, molt orgullosa dels èxits so-
cials. També en les dues obres hi ha una per-
sona convidada en la trobada dels germans.
És la persona que prova de centrar el debat, la
que aporta la racionalitat perquè és lluny de
les rancúnies filials. De fet, és un element que
oxigena i que aporta un punt d’esperança al
discurs escènic.

A La pols, aquests tres personatges, però,
tenen una ombra que deixen apuntada en
l’escena. Però, des d’aquest reconeixement,
seran capaços de construir un quadre final
que redimeix, davant de l’escopinada final de
La terra oblidada. Són personatges que insi-
nuen un món molt més profund que un sim-
ple esquema de personatges herois o antihe-
rois. També les transicions funcionen molt
bé a La pols, gràcies a una aportació molt ben
aprofitada: la partitura de The New Raemon
és un element imprescindible per narrar els
canvis d’espais i els ambients que es prepa-
ren. A La pols hi ha una insistència que els

LA POLS
Companyia Arcàdia

Autoria i direcció:
Llàtzer Garcia

Intèrprets:
Marta Aran
Laura López
Guillem Motos

Música original:
The New Raemon

Ajudant de direcció:
Muguet Franc

Dies i lloc:
Fins al 5 de maig a la
sala Flyhard (Alpens, 3)
reserves a
www.salaflyhard.com
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l’ordre, com es podia intuir amb el mosso
d’esquadra capaç de comprar qualsevol
ideologia, El rei borni (Flyhard 2013). Els ac-
tors són també els que activen l’ordre de cri-
da i cerca. Tot i que la intensitat ve del sus-
pens final (de fet, l’obra comença amb l’ame-
naça d’un pacifista a un industrial d’armes,
per anar retrocedint en un salt enrere) el mo-
ment de més suc és quan la periodista fa una
entrevista al director d’empresa de defensa:
és quan l’eufemisme respira més fi. Quan a la
radicalitat de les preguntes s’imposa unes
respostes subordinades, ben apreses, discur-
sivament implacables, però que deixen tot
un marge perquè segueixi campant la impu-
nitat. L’arma de La Virgueria és apel·lar a la
consciència. ❋

EL PES DEL PLOM
La Virgueria

Autoria i direcció:
Aleix Fauró
i Isis Martín

Intèrprets:
Carles Gilabert,
Patrícia Bargalló,
Isak Ferriz
i Marina Fita

Dia i lloc:
Dimarts, 22 d’abril
(fins a l’11 de maig) a
la Sala Beckett.

personatges no se saben expressar, cosa que
obliga a donar voltes sobre un mateix tema i
que la fa un pèl reiterativa. És una opció artís-
tica que es valora millor si s’analitza l’obra en
conjunt i no per escenes. Aquell repte que es
va marcar Llàtzer Garcia d’escriure tres peces
allunyades de la comèdia (tot i que hi ha acu-
dits cínics o divertidament còmplices, per
moments) ha permès descobrir una escrip-
tura que busca profunditat i que revela un 
contrallum: no tan amable però més humà.
Qui no vulgui pols, que no vagi a l’era, tot i
que és altament recomanable descobrir-se
empolsegat... ❋

L’èxit, en una
estanteria. El
muntatge de la
companyia Arcàdia
supera l’èxit social, el
que compta una
persona pels seus
reconeixements: les
copes aconseguides
en curses són
quincalla, realment,
un engany a un orgull
obtús. ROSER BLANCH

Dansar, una experiència
a desena edició del festival Dansat! torna al mes d’abril, als

voltants de Setmana Santa, amb la voluntat d’elaborar un car-
tell atractiu i completar-lo amb activitats paral·leles com ara
tallers per a professionals i no professionals i una exposició
d’una activitat de dansa social. El cartell és eclèctic. Si dime-
cres va ser el torn de Marta Etura i Chevi Muraday (Return) i
ahir es va donar veu als ballarins de l’Institut del Teatre, avui
es barreja tradició i modernitat, amb Tanttaka/Kukai i els ver-
sos de Joseba Sarrionandiaen. Demà hi haurà la proposta més
radical, que busca els límits de la contemporània amb l’anda-
lús Guillermo Weickert (Material inflamable), un solo que
reflexionarà sobre el paper del ballarí, l’espectador i el propi
cos com a eina de treball. Diumenge es tanca amb una propos-
ta de dansa familiar de Nats Nus: Minimón.

DANSAT!, DESENA EDICIÓ
Sant Andreu Teatre
Coordinador: Thomas Noone
Lloc i dies: Al Sant Andreu Teatre (SAT!), fins diumenge.

Antologia femenina a escena
om elles és una antologia viva sobre l’obra d’algunes de les

millors poetes internacionals des de principis del segle XX. Les
encarregades de reivindicar aquests clàssics universals seran la
poeta Mireia Vidal-Conte, l’autora de la tria de poemes, i Odi-
le Arqué, una poeta i cantant que recorda haver començat a
cantar sota els llençols, de petita. Comptaran, a més, amb la
col·laboració especial de Marc Romera, premi Carles Riba
2013.

COM ELLES
Martín Piñol
Lloc i dia: A La Seca, fins al 4 de maig.

Música viscuda en el temps
armela Lili Amanda abandonen les tonades i les lletres per a

les quals foren concebudes i es fan de carn i ossos en un espec-
tacle teatral de creació que pretén fer un viatge musical cap a
les vides d’unes dones que van néixer i morir amb el segle XX,
però que van aconseguir engendrar els valors de llibertat dels
quals, a voltes, som irresponsables hereves i hereus. Carmela
Lili Amanda és la història de tres dones que potser només en
són una, que de fet en són moltes. L’espectacle, estrenat la
temporada 2011/12, va tenir molt bona rebuda.

CARMELA LILI AMANDA
Magda Puyo i Marc Chornet
Direcció: Marc Chornet
Intèrprets: Isabel Soriano, Noèlia Pérez i Rosa Serra / Neus Pàmies

Lloc i dia: A la Sala Atrium, fins a l’11 de maig.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

L’ADN: 1A MOSTRA
DE DRAMATÚRGIA
LLATINOAMERICANA
A BARCELONA
Teatro Latino

a plataforma Tea-
tro Latino dóna a
conèixer dramatúr-
gia contemporània
llatinoamericana
amb lectures escè-
niques i debats. El
cicle, que va arren-
car per Sant Jordi,
inclou textos d’au-
tors de Colòmbia, el
Brasil, Mèxic i l’Ar-
gentina. L’objectiu
és construir un
pont entre el teatre
català i el de l’altra
banda de l’Atlàntic.

Lloc i dies: cada
dimecres, fins al 14 de
maig, a l’Atic22 del
Tantarantana

L

Reconeixement. L’espectacle va ser un dels cinc finalistes del
premi Unnim, avui premi BBVA de teatre. CRISTINA SÁNCHEZ
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