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cultura 
DILLUNS, 16 DE JUNY DEL 2014 ara   

És factible que la companyia 
–amb Fernando Bernués al capda-
vant– se senti còmoda amb aquesta 
idea que apel·la a la concòrdia d’un 
codi compartit. Un és lliure de posar 
a la concòrdia l’accent que millor li 
soni. Però és dubtós –i tan sols és 
una suposició– que des de Tanttaka 
Teatroa s’insistís a programar un 
muntatge també (sobretot) en cas-
tellà. Barcelona i una institució com 
el Lliure haurien de mostrar una es-
pecial sensibilitat i reaccionar a fa-
vor de les llengües que mai han gau-
dit de l’empara de la concòrdia, com 
si aquest estat d’harmonia només 
fos possible simplificant el que pot 
ser compartit. Cultura unívoca, el 
sentit i abast de la qual es dicta i mai 
es consensua. 

Orgullosos d’exportar cultura 
En els bons vells temps, la compa-
nyia del Lliure viatjava a Madrid 
sense traduir els seus espectacles. 
I gaudien. A l’escenari del Lliure 
s’han representat muntatges de 
Krystian Lupa o el Toneelgroep 
d’Amsterdam. Hores i hores en po-
lonès i neerlandès de dolç record. I 
més hores en hongarès, lituà, japo-
nès i rus. Amb l’única ajuda d’una 
pantalla amb subtítols. Orgullosos 
d’exportar la pròpia cultura, ufans 
d’acollir altres cultures a casa nos-
tra. Cosmopolites de gust poliglo-
ta fins que una companyia basca 
arriba amb la seva adaptació d’un 
llibre de gran difusió d’un escriptor 
a bastament conegut. Un d’aquests 
literats que aconsegueixen viure 
de la seva feina, perquè és fidel a 
una important massa de lectors. Ni 
Atxaga ni la seva obra entren en la 

categoria de producte cultural mi-
noritari. L’únic matís és que és un 
autor que s’expressa en euskera. 
Sense complexos.  

Claudicar 
Per què els hauria de tenir un tea-
tre català de matriu pública? Al 
contrari, Barcelona i les seves ins-
titucions més representatives hau-
rien d’assumir la reivindicació de la 
diversitat i actuar amb conseqüèn-
cia. És a la seva pròpia història de 
lluita i resistència. Si en alguna pla-
ça haurien de sentir-se acollides al-
tres llengües i cultures és precisa-
ment en aquesta ciutat i en els te-
atres amb vocació de servei. No hi 
ha arguments de pes que justifiquin 
un gest que es podria interpretar 
com de claudicació davant una idea 
possibilista de l’oferta cultural. En 
el fons, és quasi millor especular 

amb aquest argument que creure 
que també a Catalunya es catego-
ritzen les cultures i que l’euskaldu-
na és tan de consum interior –de 
camp i caserío– que necessària-
ment s’ha de traslladar a la llengua 
franca –la de tots els espanyols– 
per fer-la mínimament atractiva.  

Mirar-nos al mirall 
Potser tan sols ha estat un gest pací-
fic, un excés de prudència. Reacci-
ons que no casen amb la idea matei-
xa de la cultura, en essència valen-
ta i heterodoxa. Que aquest temor i 
els seus comportaments s’instal·lin 
entre nosaltres és preocupant. És 
un detall, però aquestes quatres 
funcions en castellà de Soinujolea-
ren semea són un símptoma que 
hauria de fer reflexionar. Potser ens 
hauríem de mirar al mirall amb més 
freqüència.e

Un moment de Soinujolaaerem semea, l’obra de Tanttaka Teatroa que s’ha pogut veure al 
Teatre Lliure i que s’inspira en la novel·la de Bernardo Atxaga. M. DÍAZ DE RADA 

Qui té por  
de l’euskera?

Les funcions en castellà de Tanttaka 
Teatroa fan dubtar de la ciutat cosmopolita

ARTS ESCÈNIQUES

La violència com a opció
de joventut relacionada amb el bu-
llying i la dels actors amb un succés 
real esdevingut el 1995. Aquí la víc-
tima és un coreà adoptat per una fa-
mília sueca que representa el millor 
d’aquesta societat. 

Un terror molt normal 
Adrian Devant dirigeix una obra 
–estrenada al març i reposada ara al 
mateix Versus– que se situa des del 
primer minut en un context d’alta 
tensió. Tothom a la sala sap com 
acabarà aquesta trobada al bosc en-
tre quatre joves. Molta cervesa i la 
sensació de final d’etapa. L’altre és 
l’únic que l’afronta amb un horitzó 
d’èxit. Els altres tres han acceptat 
els seus respectius fracassos consi-
derant secretament els beneficis 
que aporta viure en una societat que 
ho té tot previst, fins i tot el benes-

tar dels seus ciutadans no integrats. 
Fins i tot la presó és una opció vital 
a considerar. Estan ben informats. 

A Kyla no hi ha temps d’escalfa-
ment. Ja comença amb les costures 
emocionals a punt d’esclatar. La jo-
ventut necessària d’Adrià Díaz, Ser-
gio Freijo, Marc Naya i Junyi Sun no 
permet –encara que sembli una pa-
radoxa– que els actors estiguin al 
100% des del començament. Els 
costa entrar en l’alt grau de tensió 
que comparteixen els seus perso-
natges. Però un cop submergits en 
l’espiral de violència –en totes les 
seves accepcions, i tots contra tots– 
el que passa a l’escenari és esglaia-
dor. La denúncia de Norén està tan 
allunyada de la demagògia, és tan 
clara en el seu plantejament, que 
ningú pot quedar immune a un ter-
ror massa normal.e

Kyla aborda el racisme i el benestar des d’una 
perspectiva tan realista com dura. VERSUS TEATRE

El títol original en euske-
ra d’una de les novel·les 
més importants de Ber-
nardo Atxaga és Soinu-
jolearen semea. Una 

gran epopeia humana situada a 
Obaba, l’equivalent basc a la Sinera 
catalana o la Macondo colombiana. 
Un territori cartografiat per la lite-
ratura. Llocs de respecte per guar-
dar les cendres d’un ideal geogràfic. 
La pàtria petita de la memòria. Més 
real que una crònica perquè conté 
també el somni.  

Aquest món escrit ha estat uns 
dies a Barcelona, al Teatre Lliure. 
Potser els sona més El hijo del acor-
deonista. Amb aquest títol s’ha 
anunciat la visita de Tanttaka Te-
atroa, la companyia guipuscoana, 
que fa dues versions de tots els seus 
muntatges , una en euskera i una al-
tra en castellà, i a vegades una ter-
cera en català. Soinujolearen semea 
i El hijo del acordeonista són la ma-
teixa obra en dues llengües, estre-
nades amb un dia de diferència a 
Bilbao. Totes dues s’han pogut es-
coltar al Lliure. Una única funció 
(la de l’estrena) en euskera amb 
subtítols en català. Les altres en 
castellà, aquest idioma que quan se 
sent qüestionat esgrimeix el difús 
valor de llengua franca entre els po-
bles ibèrics, encara que als portu-
guesos mai se’ls ha consultat sobre 
balsàmic patrimoni comú.  
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Reflexionar 
Potser ens 
hauríem de 
mirar al mirall 
amb més 
freqüència

‘Kyla’ VERSUS TEATRE FFINS AL 25 DE JUNY 

Kyla [Fredor] és un text 
molt directe i cru sobre 
la violència que fa niu 
en una societat que es 
projecta al món amb un 

gran consens sobre els beneficis del 
benestar col·lectiu. Suècia, un mo-
del tan admirat com qüestionat per 
l’auge de l’extrema dreta, els atemp-
tats ideològics en el seu entorn i els 
autors de novel·la negra que han 
obert les clavegueres. Lars Norén 
estrena Kyla el 2003 amb 59 anys, 
barrejant la seva pròpia experiència 
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