
Una obra de teatre d’aven-
tures fracassada. Així defi-
neix el seu autor, Llàtzer
Garcia, Vas viure a l’Arcà-
dia, tot i que de definicions
no li’n falten: «Salvant to-
tes les distàncies, podria
ser l’equivalent de Sis per-
sonatges en cerca d’autor,
de Pirandello, però reescrit
i posat en escena per Woo-
dy Allen.» Segons Garcia,
l’obra és «una història de
fracassos». Un home vol
escriure grans històries,
però és un dramaturg, i ai-
xò sembla que és un defec-
te a l’hora d’escriure. Tot i
això, l’home visita l’Habi-

tació Blanca, residència
dels personatges ficticis,
per fer una proposta als
seus habitants: dur les se-
ves històries al teatre. El
fan fora, pensant que un
escenari és un espai limitat
per a les seves gestes. A
l’habitació, però, no hi ha
personatges dramàtics, fo-
ragitats a causa d’una ma-
laltia. L’autor decideix
cercar-los i la missió es
converteix en una aventu-
ra, això sí, limitada a l’es-
pai escènic.

Garcia explica que
l’obra «ja neix d’un fracàs,
el d’intentar, i no aconse-

guir, escriure una peça tea-
tral que begués de les nar-
racions d’Emilio Salgari,
Daniel Defoe o Robert
Louis Stevenson. Volia fer
una obra amb regust de
l’aventura més genuïna
[...]. La impossibilitat de
recrear aquells mons ex-
traordinaris dalt d’un esce-
nari és el que m’ha empès a
escriure Vas viure a l’Ar-
càdia». Al mateix temps,
l’autor, que substitueix en

el repartiment Guillem
Motos, assevera que la pe-
ça «és una crítica» contra
certes formes de la drama-
túrgia actual, contra les pe-
ces que juguen amb les es-
tructures però no tenen
contingut, contra les peces
que no mostren un món in-
terior, fins i tot contra la se-
va mateixa peça, fent una
paròdia d’una determinada
manera de fer teatre.
L’obra «reivindica la ne-

cessitat que encara té l’es-
pectador d’evadir-se quan
s’apaguen els llums de la
sala». A més de Garcia, el
repartiment el formen
Marta Aran, Pep Ambròs,
David Ortega, Francesc
Gil i Francesc Farré, men-
tre que la música és de
Maurici Villavecchia. Vas
viure a l’Arcàdia es podrà
veure a La Planeta avui,
demà (22 h) i diumenge
(19 h).

Es tracta d’una comèdia que parodia
mecanismes escènics i dramatúrgics

Llàtzer Garcia fa

una acusació al

teatre a «Vas viure

a l’Arcàdia»

DANI CHICANO / Girona

● La companyia PORC estrena aquest cap de setmana, a
la sala La Planeta, la comèdia Vas viure a l’Arcàdia, una
acusació directa al teatre, segons el seu autor, director i
intèrpret, Llàtzer Garcia. La peça fa una paròdia, en clau
de comèdia, de les experimentacions amb les formes dra-
matúrgiques i escèniques tan en voga els darrers temps.

Una imatge dels personatges d’aquesta peça de teatre d’aventures. / PORC
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Deskarats, avui al
Rude Cat
● Salt. El grup amerenc
Deskarats actuarà avui
a La Mirona en la pri-
mera jornada del Rude
Cat, com a substitut de
Moon Hop. Avui també
hi haurà The Oldians,
Flight 404, The Thor-
pedians i Rebelmadiaq
Sound System. Demà
serà el gran dia del Ru-
de Cat, amb els jamai-
cans Pat Kelly i Susan
Cadogan i un altre can-
vi d’última hora: Two
Tone Club substitueix
The Heatmakers. / X.C.


