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Si vols, pots: per alguna cosa
vius a la terra de les oportuni-
tats. Lamillor terra delmón,
sens dubte. Aquí tot és possible.
Aquí qualsevol persona capa-
citada per fer-ho pot arribar a
ser president. Això sí: amb el
benentès que decideixi treba-
llar durament per assolir el seu
objectiu. En aquest paradís al
qual hemposat el nomd’Es-
tats Units, les coses no cauen
del cel sense esforç, com teò-
ricament fan als paradisos so-
cialistes que no són paradisos
ni són res, i que en nomdel bé
comú et deixen sense lliber-
tat i anul·len la teva capacitat
d’iniciativa. I si no estàs dispo-
sat a lluitar pels teus somnis
i a aprofitar amb empenta les
oportunitats que el teu país et
brinda a cada pas, valmés que
te’n vagis a viure a un desert
com ara aquest en quèOriol
Tarrasón ha situat el patch-
work literari que ara arriba al
Lliure deGràcia, i en què com-
parteixen escenari (o desert)
la companyia Les Antonietes,
amb la qual Tarrasón ja ha pre-
sentat espectacles tan notables
com ara Stockmann oVània, i la
Kompanyia Lliure, que fa poc
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Les Antonietes i La Kompanyia Lliure reinterpreten els grans autors nord-americans del segle XX.

ORIOL TARRASÓN ENS DESPERTA DE L’‘AMERICAN DREAM’ MITJANÇANT UN ESPECTACLE

EN QUÈ LA KOMPANYIA LLIURE I LES ANTONIETES AJUNTEN FORCES PER PRIMERA VEGADA

La sorra d’aquest desert
esborra tots els somnis

SOMNI AMERICÀ

AUTORIA I DIR.: ORIOL TARRASÓN .INT.: PEP AMBRÒS, LAURA AUBERT, PAULA
BLANCO, JAVIER BELTRÀN, ANNABEL CASTAN, MIREIA ILLAMOLA, POL LÓPEZ, ARNAU
PUIG, BERNAT QUINTANA, MIMA RIERA, DAVID VERDAGUER. DATA: FINS EL 3/3. LLOC:
TEATRE LLIURE GRÀCIA. MONTSENY, 47. METRO: FONTANA (L3). TEL.: 93 289 27 70.
PREU: 12-23 €. HORARI: DE DC. A DV., 20.30 H; DS., 17.30 I 21 H; DG., 18 H.

gent comArthurMiller, que va
fer de la tragèdia d’un venedor
sense vendes (el protagonista
deMort d’un viatjant) lametà-
fora perfecta delmalson cap al
qual pot derivar el somni quan
et despertes de cop.
O el John Steinbeck d’El raïm

de la ira, que descriu el drama
dels treballadors temporers re-
corrent la geografia nacional a
la recerca de treball i aliment.
O elWilliam Saroyan deLa
comèdia humana, que explica
l’angoixa que sent un jove tre-
ballador de la companyia de te-
lègrafs quan ha de fer arribar a
algun dels seus veïns el telegra-
ma en què es notifica lamort
en combat d’un fill, un germà o
unmarit (la novel·la es va pu-
blicar en plena SegonaGuerra
Mundial). O l’EugeneO’Neill
d’Arriba l’home de gel, obrint-
nos les portes de vells saloons
plens d’alcoholitzats i prosti-
tutes. O l’Erskine Caldwell de
La ruta del tabac iEn aquesta
mateixa terra, que retrata amb
acidesa lamisèria profunda del
sudmés profund.
I el cas és que aquest espec-

tacle pel qual ensenyen també
el nas la guitarra del cantau-
torWoodyGuthrie sense el
qual BobDylan potser no hau-
ria existit, o el cèlebre bigoti
de l’anarquista BenReitman,
no es limita a posar l’un al cos-
tat de l’altre aquests autors i
aquests personatges; la fili-
grana de Tarrasón consisteix
a crear a partir d’ells una obra
nova de trinca, plena de perde-
dors que potser no ho són tant.

El carro pel pedregal, i encara pitjor

Ara, vés a explicar als protago-
nistes de la nova comèdia de
Roger Peña (‘Poder absoluto’,
‘Iaia!’) que ja estem sortint de la
crisi: t’engegaran a fer punyetes.
Més encara, si tenim en compte
que el repartiment de l’obra
l’encapçala Guillermo Toledo,
que, com bé sabeu, és poc donat
a mossegar-se la llengua i a

empassar-se com si res missatges
ministerials. Tot i que en aquest
cas seria injust culpar el(s)
govern(s) de totes les desgràcies
i misèries que els han caigut al
damunt als quatre personatges
que reuneix l’amarg divertiment:
a les penalitats econòmiques i/o
laborals del grupet, cal afegir-hi
el desastre de les seves relacions

personals i el pes feixuc de la ru-
tina que els té ja fins als nassos.
Tan cremats per tot com el títol
de l’obra suggereix, i disposats
a posar en marxa uns plans ben
eixelebrats, aquests personatges
es veuen ficats en un text que,
tal com ho veu l’autor, té alguna
cosa de muntanya russa en què
tant et pots trobar a dalt de tot

d’una comèdia molt negra com
caure en picat cap a la brutalitat
i tornar a pujar a cops d’emoció
i tendresa. El que sembla clar
és que aquesta colla que ja
ho veia tot malament acabarà
descobrint que està encara
pitjor del que es pensava. Corre
pel text bilingüe de Peña tanta
intransigent doble moral com
la que corre habitualment pels
nostres carrers. I tanta enveja,
gelosia i ambició mal orientada

com les que podem reconèixer
de vegades quan ens mirem al
mirall. Al cap i a la fi, qui no està
una mica cremat?
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celebrava en aquestmateix es-
pai i amb èxitmés que notable
laVictòria d’Enric V.
Tal com ens recorda Tar-

rasón, va ser als anys vint del
segle passat quan la idea del
somni americà va agafar em-
branzida: la Primera Guer-
raMundial havia reforçat la
posició dels Estats Units com
a primera potència mundial i
el país vivia unmoment d’es-
plendor econòmica i d’opti-
misme festiu. Això, malgrat
que la dècada acabés amb una
Gran Depressió que va causar

estralls, que quan es va conta-
giar per Europa va contribuir
d’allò més a la irrupció del
feixisme i que, de fet, no fe-
ia altra cosa que constatar les
esquerdes del sistema repre-
sentat per l’american dream.

El tramvia no arriba fins al
‘drugstore’
Però BlancheDuBois, la ino-
blidable protagonista de l’obra
mestra de TennesseeWilli-
amsUn tramvia anomenat de-
sig, s’ho hamuntat per arribar
a la decrèpita botiga al bell mig

de la sorra on té lloc l’acció de
l’espectacle. Ella i un grapat de
personatges que d’unamane-
ra o altra surten a les pàgines
o recreen elmón literari d’una
sèrie d’autors que van viure en
aquella Amèrica però no es van
creure el somni oficial. Parlo de
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