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EL VERSUS FICA L’HUMOR, L’AMISTAT I EL DESENCANT A LA MATEIXA CLAVEGUERA, I ENS PRESENTA

UNA OBRA HOLANDESA CREADA PER MARIA GOOS DE GRAN ÈXIT EN L’ESCENA INTERNACIONAL

Una llar no és pas una pinacoteca nacional

Quines coses que té, el món
de l’art! Un bon dia, un col-
leccionista capritxós o un
crític d’art amb ganes de fer
grans troballes es fixa en el
quadre d’un pintor descone-
gut oblidat en un magatzem
ministerial, escriu un article
sobre ell o en parla en una
entrevista, i l’endemà tothom
es torna boig buscant on si-
gui obres del geni a qui nin-
gú no feia cas. I aquesta ha
sigut precisament la desgrà-
cia d’en Pieter, esteta com el
que més i funcionari públic
al servei del ministeri de cul-
tura, que, veient com ningú
es fixava mai en les pintu-
res d’un tal Van Goppel que
a ell li agradaven molt, va
decidir emportar-se’n a ca-
sa unes quantes. I ara resul-
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en algunes ocasions ha sigut
comparat a la cèlebre obra de
Yasmina Reza Art, per allò
que –i malgrat les nombroses
diferències– les dues peces
parlen amb humor però tam-
bé amb amargor de l’amistat
d’homes madurs enfrontats
als seus propis desencisos i a
les dues el món de l’art hi té
un paper circumstancial, ens
arriba per primer cop en ver-
sió catalana. Dit això, potser
alguns de vosaltres ja us heu
escandalitzat: com pot ser
llavors que el títol d’aquest
espectacle sigui Cloaca, i no
pas Claveguera? Doncs molt
senzill: Cloaca és el títol ori-
ginal de l’obra, una parau-
la que a Holanda no significa
res, però que els adolescents
holandesos utilitzen sovint
per saludar-se entre ells.
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ta que el mercat de l’art s’ha
tornat boig per aquest tal Van
Goppel, i ell s’ha trobat amb
un bon problema entre les
mans. I què fem les persones,
quan tenim un problema així?
Doncs fem cas d’aquella cançó
de The Beatles segons la qual
tot es pot solucionar amb una
petita ajuda dels amics. Des
dels dies de l’adolescència, en
Pieter en té tres de molt bons,
d’amics. Un va tirar pels ca-
mins de la política, tot i que,
si li pregunteu per quin partit
treballa, potser es farà un em-
bolic. L’altre té penjat a casa
seva el títol d’advocat, però si
necessiteu una defensa ferma
i amb pocs escrúpols, millor
que truqueu al Saul de Better
Call Saul (els addictes a Break-
ing Bad ja m’enteneu) perquè
l’historial addictiu del perso-
natge no convida a la confian-

ça. I el tercer és un director
teatral molt avantguardista…
i molt donat a fer a les seves
actrius càstings extremada-
ment profunds.
I si tot el que us estic di-

ent us sona molt, deu ser que
ja vau veure aquesta obra al
Teatre Goya quan es titu-
lava Baraka i l’interpretava

un grup de populars actors
argentins que ja havien es-
tat més de dos anys triom-

Els quatre grans amics de l’obra amb una convidada molt especial.


