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TEATRE // ESTRENA

Mendax Teatre estrena 'Baal' al Nou Tantarantana 

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

La jove companyia Mendax Teatre continua apostant pel risc. I per la polèmica. El seu anterior i primer
muntatge, Perversitat sexual a Chicago, de David Mamet, va aconseguir tres dels cinc premis en l'última
Mostra de Teatre de Barcelona. Es va estrenar al Teatre Nou Tantarantana i després va formar part de
la seva programació durant dues setmanes. Pensant en aquest mateix escenari, la companyia va decidir
recuperar Baal, "la primera obra de Bertolt Brecht", puntualitza Abel Coll, el director de la formació.
"Aprofitem les parets i els passadissos del teatre com a única escenografia", diu.
La companyia aconsegueix aportar innovació teatral amb pocs recursos econòmics i els mínims efectes
estilístics. I per a això ha escollit aquesta peça de Brecht que s'ajusta a les seves pretensions tant per la
seva forma --és una obra coral que reuneix 11 joves intèrprets-- com pel seu contingut --la defensa de
les conviccions i els ideals fins a les seves últimes conseqüències--. "L'obra és un cúmul de
situacions que plantegen la verdadera existència de l'ésser humà", analitza Jordi Ballester,
l'encarregat d'encarnar el transgressor protagonista.
En realitat, Baal és un antiheroi, un personatge que segueix amb desmesurada fe cega els seus cànons
de comportament, encara que això comporti la seva fatalitat i la dels que l'envolten. La seva voluntat
d'arribar al fons de tots els abismes de l'existència, a través de la perversió i el llibertinatge, converteixen
el muntatge en un desolat ring de boxa.

POETA-ANIMAL
Baal és un poeta-animal. Allà on apareix s'alça el caos. I si se'n va, deixa enrere un camp de batalla.
"Fuig de qualsevol codi ètic i interpretar-lo requereix unes transicions i uns canvis d'estats
emocionals a gran velocitat", diu Ballester.
Bertolt Brecht (1898-1956) està considerat per molts analistes del teatre contemporani el Shakespeare
del segle XX. Va escriure Baal als 20 anys, després d'apostar amb els seus amics que podia fer coses
millors que les que es veien a l'escenari llavors. Va ser un èxit.
"Baal s'assembla a Hamlet en el sentit que té un excés de paraules. Brecht crea un llenguatge i
disfruta fent-ho. És un malalt de la llengua", diu el director. Mendax Teatre estarà instal.lat al Nou
Tantarantana fins al 25 d'abril.
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