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2a EDICIÓ FESTIVAL D’ARTS EN VIU DE L’ ESPAI GIRONÈS

ET GUARDEM UN SEIENT

Hi ha qui li té por, a la paraula.
Però no pas la gent que integra
la companyia La Virgueria: per
a aquest col·lectiu, la paraula
compromís, entesa en el sentit
més ampli (la companyia
es considera compromesa
amb la societat, la llengua,
la cultura, la poesia, el risc i
la provocació, entremoltes
altres coses), forma part
de l’ADNdel seu concepte
del que ha de ser el teatre.
El que la formació defineix
com a llenguatge virguero
consisteix, precisament, en
això: en la posada en escena de
propostes compromeses que
parlin sempre de realitats que
commouen i/o incomoden.
I, posats a plantar cara a
una realitat que incomoda
moltíssim, però de la qual cal
parlar encara més del que es
fa, per molt incòmode que

sigui, La Virgueria (Si avui
és diumenge demà és dijous,
L’hivern al cos) es va trobar
cara a cara amb el més brut de
tots els negocis que es fan i es
desfan. I és que, encara que
hi hagi molts altres negocis
que no tinguin ni un pam de

net, no n’hi ha cap altre que
tingui les mans tan tacades
de sang com aquest, que viu
precisament de la fal·lera
que ha mostrat sempre la
humanitat per fer córrer la
sang. I que ningú ens vingui
a explicar el conte que si cal

estar armats fins a les dents
és només com a mesura
preventiva, per alertar els
hipotètics enemics i evitar,
així, passar a les mans!
Entre elmunt de preguntes

que s’han plantejat els dos
autors d’aquest text, al llarg
de l’any de treball exhaustiu
que hi ha darrere aquesta
proposta –i que, alhora, han
traslladat a organismes ben
informats sobre lamatèria–,
n’hi ha una de tan paradoxal
que seria còmica si no fos
perquè resulta tràgica: com
és possible que una pistola
de joguina d’aquestes que
disparen aigua sovint estigui
sotmesa a un controlmoltmés

rigorós del que ho estan les
pistoles que disparen bales?
És clar que tampoc no costa
gaire imaginar-nos cap a on
i cap a quinamena d’obscurs
interessos ens conduiria la
resposta. En qualsevol cas, i
un cop descartada l’opció del
teatre document, La Virgueria
ha construït, a partir d’aquestes
preguntes tan ben armades, una
proposta escènica que funciona
unamica com a thriller, i
que entre els protagonistes
compta, precisament, amb un
poderós fabricant d’armes:
si a casa vostra hi falta un
bon kalàixnikov (cal tenir els
veïns a ratlla), ell pot ser el
vostre home!

LA VIRGUERIA S’ACOSTA AL THRILLER PER MOSTRAR-NOS LES PERVERSIONS LETALS DE LA INDÚSTRIA ARMAMENTISTA

Les armes les carrega sempre el diable

RAMON OLIVER

EL PES DEL PLOM
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Protagonistes d’un text escrit i dirigit per Aleix Fauró i IsisMartín.


