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El Born creua l'Atlàntic

'La patera' disposa del seu millor actiu en la continuada actualitat d'un argument que convé
replantejar sovint

Francesc Massip, MENORCA

Ciutadella de Menorca es guarnia aquest cap de setmana per a la seva festa anual a l'entorn del
teatre, aquest cop amb un doble objectiu: proclamar el guanyador del XXIX Premi Born que
convoca l'actiu Cercle Artístic i estrenar l'obra guardonada l'any passat.
I ho feia a l'exquisit teatre vuitcentista que conserva l'entitat presidida per Esperança Pons. Dos
esdeveniments que tenen un aspecte en comú: l'origen hispanoamericà dels autors. Si l'any passat el
premi va recaure en una opera prima d'un jove colombià resident a Tarragona, Juan Pablo Vallejo
(Santa Fe de Bogotà, 1974), enguany el guardó ha creuat l'Atlàntic per llorejar El sueño de Dios de
l'actor, director i dramaturg argentí José Luis Garita-Onandía, que amaga els seus orígens bascos rere
el pseudònim de José Luis Arce (Córdoba d'Argentina, 1954).

Si el primer va tocar la fibra sensible del jurat per tractar un tema tan candent com la immigració, el
segon ha enlluernat per l'alt nivell expressiu del llenguatge, l'hàbil estructura dramàtica i la rica
elaboració dels diàlegs que ha posat al servei d'un joc especular a l'entorn de l'obra de Jorge Luis
Borges en un ben travat teixit intertextual que remet a l'estil típicament borgesià, tot plegat mogut per
una àgil trama detectivesca on s'acusa el clàssic argentí d'haver assassinat el personatge d'un relat seu.

La gala del lliurament va compensar l'absència de l'autor guardonat enguany -que no va ser a temps per
renovar el passaport caducat i obtenir el visat- amb la presència de l'anterior premiat, que assistia
pletòric a la presentació de la seva obra en els dos formats possibles: l'edició del text, que inaugura la
col·lecció en castellà Textos Aparte d'Arola Editors, i l'escenificació duta a terme sota la batuta de Pitus
Fernández, artífex de la Companyia La Clota.

Patera és una poètica evocació del tràngol que pateixen els immigrants que es juguen la vida i el futur
travessant l'Estret amb una d'aquelles pasteres que, carregades de somnis com van, sovint s'enfonsen.
La dramatúrgia catalana dels últims anys ha tractat el tema almenys d'ençà la inquietant peça de
Ramon Gomis El Mercat de les Delícies (1993), fins a la trasbalsadora Temptació (2004) de Carles
Batlle, passant per A trenc d'alba (1997) d'Ignasi Garcia. En Juan Pablo Vallejo hi concorre l'experiència
pròpia com a immigrant que ha arribat a l'altra riba i s'hi ha aclimatat (és casteller i el seu fill fa
d'enxaneta), tot i que delata la càndida inexperiència com a dramaturg, amb un text de teatralitat
escassa i unes rèpliques que afileren expressions d'esponjosa prosa poètica amb els registres més
anodins. Pitus Fernández ha optat per una escenografia pop, amb un intens cromatisme que recorda les
fosforescències de Bob Wilson.

Pastera estilitzada
En l'aspecte interpretatiu ha donat ales a la comicitat innata de l'actor Luca Bonadei (l'esplèndid Malvòlio
de Nit de reis), que fa d'estranger acabat d'arribar que en la seva xerrameca incontenible trabuca
paraules i juga amb la seva sonoritat. La pastera és estilitzada en una vagoneta que creua l'escenari
mentre escup roba i sabates a la platja, símbol dels humans que tragina. La implacable lògica del diner
presideix els traficants de la mort: el barquer que especula amb el viatge i l'enterramorts que treu
benefici de les despulles que la mar perboca. Una peça, doncs, que té el seu millor actiu en la
continuada actualitat d'un argument que convé replantejar sovint per tal d'esmicolar les constants
actituds xenòfobes i de tocar l'incòmode voraviu de la mala consciència col·lectiva.



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 01/12/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 45

La patera, premiada l´any passat, és una poètica evocació del tràngol que passen els immigrants
Avui
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