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Un assaig general amb aspecte de cabaret

Anoteu bé el dia de l’estrena: 15
de març. Però ni se us acudeixi
anar a veure l’espectacle un cop
estrenat: ja no el trobareu en
cartell, perquè, en aquest cas,
l’estrena coincideix amb l’últim
dia de representació! No, no
es tracta pas d’una maniobra
logística per despistar els crítics
i aconseguir que les crítiques
es publiquin fora de temps. El
que passa és que en aquest
espectacle de cabaret que va
posar en marxa “un actor amb
idees, una directora d’ideals,
una dramaturga estressada i un
pianista lacònic” tot funciona
com un assaig fet davant del

públic. I sembla que no, però
això ajuda molt a l’hora de rebai-
xar tensions: passi el que passi
–i de coses en passaran moltes–,
sempre pots anar-te recordant
que tot plegat no deixa de ser un
assaig: quan arribi el moment
de la veritat, segur que les coses
rodaran a la perfecció! Però què
assajarà aquesta gent capitane-
jada per un Oriol Genís que ens
té ben acostumats a sorpren-
dre’ns amb les seves exhibicions
de talent sovint un xic gamberro?
Doncs un espectacle inspirat en
aquell mític cabaret del Berlín de
fa vuit dècades que vivia un breu
període de pau situat entre dues

guerres devastadores. I en què,
sovint, des dels escenaris més frí-
vols es llançaven, entre cançons
provocatives, les denúncies més
contundents contra els perills
que amenaçaven el negre futur i
la brutalitat de la bèstia feixista
que creixia de dia en dia. Ara
toca posar-se a assajar per donar
forma a tot plegat. KABARETT
PROTOKOLL. CIA. LA BACANAL. INT.:

ORIOL GENÍS. DIR.: ESTER NADAL.

DRAMATÚRGIA: HELENA TORNERO.

DIR. MUSICAL: OSCAR MACHANCO-

SES. FINS AL 15/3. CIRCOL MALDÀ.

DEL PI, 5. M: LICEU (L3). TEL.: 931

647 778. PREU: 14-20€. HORARI: DE

DC. A DS., 20.30H; DG., 19H.

PROPOSTES

Ja sabeu el que passa, amb
els miralls: ens ofereixen la
imatge més aproximada de
nosaltres mateixos de què dis-
posem. Però, alhora, ens mos-
tren que aquesta aparença de
realitat és una enganyifa, per-
què l’única cosa que realment
ens retorna el mirall és una
imatge invertida. I què passa,
amb les paraules?
Doncs, de vegades, passa

una mica el mateix: aparent-
ment, són el millor instrument
de què disposem per comu-
nicar-nos. Però sovint acos-
tumen a conduir-nos cap a
l’equívoc, a quedar-se massa
curtes o a dir més del compte,
i a no ser capaces de transme-
tre allò que voldríem transme-
tre exactament de nosaltres
mateixos, aquella imatge inte-
rior que ens hem format i que
ens agradaria que els altres
captessin sense malentesos.
I d’aquestes dues evidències

semblen haver nascut les sis
classes de teatre que integren
aquest text d’Annie Baker.
Un text d’aquells que, de tan
ben construït com està, de ve-
gades ni ho sembla. Però el
cas és que darrere de l’apa-
rent senzillesa que ens trans-
met el joc de miralls, darrere
de la mecànica dels exercicis

que fan els quatre alumnes i
la monitora d’aquest curset i
els petits fragments de con-
versa que neixen entres els
integrants del grup en els mo-
ments d’esbarjo, s’amaga una
estructura de ferro que calcu-
la amb saviesa escènica nota-
ble la importància que adqui-
reix cada moment de pausa i
silenci, cada gest, cada parau-
la pronunciada o callada, i ca-
da mirada furtiva.
I el cas és que perquè ens

arribin totes les subtileses
d’aquesta estructura fèrria-
ment calculada que va definint
la personalitat dels personat-
ges, evitant alhora el meca-
nisme característic d’aquells
moments teatrals abocats a
les grans confessions, calen un
treball de direcció i un equip
d’actors que s’hagin implicat
ben a fons en el joc, i que es-
tiguin disposats a explorar-ne
totes les possibilitats.
Que és, precisament, el que

ens ofereixen el molt brillant
espectacle de Juan Carlos
Martel Bayod i els cinc magní-
fics intèrprets des del mateix
moment en què entrem en un
ben transformat Espai Lliure,
i ens enfrontem amb la nos-
tra imatge reflectida als grans
miralls de l’aula de teatre.
Aquests grans miralls ens fan
sentir tota l’estona perfecta-
ment integrats a la classe.

I ens permeten captar, com
qui diu, per davant i per dar-
rere i de costat o de cara tots
els gestos reveladors, les mi-
rades, les complicitats i els
desconcerts esmentats ante-
riorment que es van produint
entre els membres del grup.
I que culminen en dos frag-

ments memorables: aquell en
què el grup es posarà a expli-
car secrets molt ben guardats
preservant, aparentment,
l’anonimat de cadascun, i
aquell altre en què el grup ju-
garà a dramatitzar el propi
futur. Dues escenes (dos exer-
cicis de l’aula de teatre) que,
a més de ratificar-nos la quali-
tat interpretativa dels actors i
les actrius reunits a la classe,
també ens ratifiquen l’agu-
desa d’una autora segons la
qual la manera com parlem
els humans pot arribar fins
i tot a ser dolorosa, perquè
parlar “és també una mena
de misèria, i no sonem mai
com voldríem”.
Doncs el que sembla evident

és que, mentre fan comèdia i
deixen entreveure una mica
els seus drames més íntims
entre exercicis d’escenificació,
els personatges sí que acaben
sonant com voldrien sonar. I
sí que s’acaben alliberant de
la misèria del llenguatge, tot
fent una mica de bon teatre.
Teatre Lliure
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


