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�AQUÍ I ARA
No sé si a vostès els passa el 
mateix que a mi. I és que tinc 
la sensació que el teatre que 
s’escriu ara mateix al món no està 
a l’altura. Vull dir que no està al 
nivell del que ha estat el teatre 
occidental dels últims 50 anys. 
Penso en Bernhard, Pinter, Koltès, 
Kane, Müller... Sí, tenim Ravenhill, 
Schimmelpfennig, Stephens... i 
iaios com Mamet o Stoppard. Però 
crec que cap d’ells pot aspirar 
al premi Nobel de literatura. 
Just quan el teatre català viu, 
amb alts i baixos, una etapa 
certament gloriosa, sembla com si 
la competència fos més aviat de 
baix vol.

�HADDON VS. OKSANEN
Aleshores, TNC i Lliure fan 
de teatres públics alemanys i 
programen novel·la contemporània. 
A l’abril, tindrem a les Glòries 

‘Purga’, de la finlandesa Sofi 
Oksanen, un èxit ‘indie’ de fa 
quatre anys; i a Gràcia, ‘El curiós 
incident del gos a mitjanit’, del 
britànic Mark Haddon, un ‘best-
seller’ de fa una dècada, la versió 
teatral del qual va estrenar-se a 
Londres el 2012. Dos bons llibres 
contemporanis: potser millors 
que qualsevol obra de teatre 
contemporània? Vostès diran.  

�SALES I ELS ALTRES
Que els teatres públics facin 
Oksanen i Haddon està bé, però 
a mi, personalment, no em treu 
la son. Sí que m’emociona veure 
com s’acosta l’estrena al TNC 
d’‘Incerta glòria’, de Joan Sales. 
I m’entristeix saber la poca 
literatura catalana actual que 
coneixen els teatrers d’avui. No 
m’estranya que Quim Monzó es 
quedi tan ample quan diu que no 
va mai al teatre. 

Ficcions
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Per Andreu Gomila

Poc o res s’ha vist de l’escriptor 
xilè Marco Antoni de la Parra 
entre nosaltres. La secreta 
obscenidad de cada día és una 
obra de 1984 que parla del 
poder i la repressió a través 
d’una inversemblant, 
esbojarrada metàfora 
protagonitzada per una parella 
d’homes que es troben en un 
banc davant d’un col·legi de 
nenes riques amb calçotets i 
gavardina i que responen als 
noms de Sigmund Freud i Karl 
Marx.  

Sembla un text escrit per lligar 
la situació inicial amb l’escena 
final i farcit de jocs teatrals i una 
prosa desbordant però vàcua 
que omple de boirina la 

presumpta intenció reflexiva de 
l’autor.  En tot cas, el text 
demana un tractament més 
decantat cap a la farsa, més 
estripat que el que li ha donat el 
director, German Tormo Puiggari, 
que se situa en el terreny de la 
comèdia innòcua. Esforçada 
feina dels actors. –S. F.

NOTA AL PEU Marx i Freud en 
calçotets davant d’un col·le.

La secreta obscenidad...
��

Sala Fènix. Fins al 5 d’abril
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Ramon Madaula tenia ganes de 
dir coses. I de dir-les ell mateix. 
Per això, després de gairebé 
tres dècades actuant i produint 
espectacles, va decidir canviar 
de bàndol i ara estrena, com a 
dramaturg i director, una obra 
pròpia, de títol clar: Coses 
nostres. Els personatges 
(Raimon Molins i Albert Pérez) 
són un director de teatre i un 
crític.

Per què t’has posat a escriure?
No tinc vocació de dramaturg i 
aquesta obra l’he feta en hores 
ocioses. Volia parlar del gremi, 
de les coses que no t’acaben 
d’agradar. Re exionar sobre el 
nostre món i el món de la 
cultura.

Critiques moltes coses?
Parlo de com avaluem l’art, com 
decidim què està bé i que no. 
Passa que de vegades he 
coincidit molt amb l’opinió 
general i de vegades no. I volia 
investigar una mica sobre això. 
Per què passa això. 

Estrenes tímidament en una 
sala petita, quan podries 
haver anat al Poliorama, 
per exemple.
Em va bé molt bé, la Sala 
Atrium. I si fos encara 
més petita, millor. 
Sobretot quan he fet 
l’obra més per mi que 
per l’espectador. 
Per fer-me 

preguntes i respondre-les jo 
mateix. I m’he divertit molt. 
Sento que no tinc 
responsabilitats. No és una 
obra feta per agradar.

I això?
No hi ha trama, ni història. Són 
dos senyors que s’asseuen a 
discutir d’un tema i prou. No té 
res a veure, per exemple, amb El 
crítico, de Juan Mayorga.

Llegeixes les crítiques?
En llegeixo poques, sobretot 
dels espectacles en què 
participo. Si és bona, m’afecta i 
no m’ho acabo de creure. Si és 
dolenta, em fa mal. Sí que 
llegeixo crítiques d’espectacles 
que em són aliens.

Què et preocupa?
L’opinió fundada, els prejudicis 
que es creen al voltant d’un 
muntatge. Hi ha molts prejudicis 
en l’art. I lluitar contra ells és 
molt difícil.

Hi ha referències reals, a 
l’obra?

No hi ha cap 
personatge real, 
però sí coses 
que he viscut 
de prop. Parlo 
molt poc dels 
actors. –A.G.

QUÈ PASSA AMB... Ramon Madaula

‘Coses  
nostres’ 
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