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Èxits i fracassos 
del fenomen  
del teatre de 

quinze minuts 

●● Gosadia. De teatre breu sempre 
n’hi ha hagut. Tant d’autors que co-
mençaven com de mestres de l’altu-
ra de Samuel Beckett. Res és del tot 
nou si recordem que l’extingida Are-
atangent ja va popularitzar fa quin-
ze anys les càpsules, que fins i tot van 
fer estada en dues o tres edicions del 
Temporada Alta. Però en els últims 
temps aquest gènere, subgènere o 
com vulguin anomenar-lo ha cres-
cut de manera exponencial amb la 
gosadia, a més, de voler conquerir un 
espai comercial en els hàbits dels es-
pectadors. 

● La importància del bar. L’èxit o 
fracàs del fenomen va per barris. La 
seu estable a Barcelona dels Micro-
teatres, situada al Raval, va tancar fa 
uns mesos i va deixar alguns artistes 
impagats (quantitats molt petites). 
Una de les raons del fracàs, gestió al 
marge, pot ser l’escàs atractiu del 
bar, que, per contra, en els Microte-
atropordinero de Madrid és un punt 
d’animació i de trobada... i el que en 
garanteix la continuïtat. De fet, a 
Madrid sembla que van molt bé i fins 
i tot tenen espectacles que fan gira 
per tot l’Estat. Dèiem que volen con-
querir un espai comercial perquè te-
nen botiga oberta. Un altre tema és 
el rendiment per als artistes. Molt 
minso, esclar, malgrat el seu entu-
siasme. En tot cas, possiblement 
aquestes propostes agraden perquè 
la vida avui es menja en dosis petites 
i amb un zàping. 

● Píndoles Festival. Càpsules, mi-
croteatre, nanoteatre o píndoles, com 
les dotze que es van veure al primer 
festival del gènere celebrat el cap de 
setmana passat a l’imponent alberg 
de Nostra Senyora del Coll, al Carmel. 
Dotze obres de text representades en 
habitacions amb lliteres, a l’antiga ca-
pella, al bosc i en un terrat, en una de-
liciosa vetllada covada per una orga-
nització jove, entregada, magnífica. 

● Mireia Gubianas. I és allà, al jar-
dí de l’alberg, en una barana parlant 
amb una companya del Zara (Fuck 
you, es diu la notable obra de Mar-
ta Solé) on trobem una actriu 
d’aquelles que tenen àngel, que t’en-
amoren amb tot el que fan. Mireia 
Gubianas va protagonitzar Gorda, 
de Daniel Veronese, a Buenos Aires 
i Mèxic i també a la Villarroel de 
Barcelona. És aquí on aquestes set-
manes, en sessions vermut de cap 
de setmana, ha presentat un altre 
text de l’argentí titulat Adela. Deli-
ciós. Mereix més recorregut. Què 
fan els autors i directors d’aquest 
país que no li donen més feina? Es-
tà cridada a ser una de les grans.

El traspunt

CRÍTIC TEATRAL 
SANTI FONDEVILA

OPINIÓ

‘Quan siguis lliure’: les mil i una 
nits de Maria de la Pau Janer

ossos”, assegura. Tant la Xahrazad 
com l’Aroa són dones que se les han 
d’enginyar constantment, que han 
de conquerir un home per sobreviu-
re, captives de presons menys dife-
rents del que sembla. Quan siguis 
lliure entrelliga la dissort de les du-
es dones saltant d’una història a l’al-
tra, barrejant la ficció realista amb 
una versió de Les mil i una nits amb 
la veu de literària de Janer. 

Treball de camp a la presó  
A més de la figura de Xahrazad, l’al-
tra columna mestra de la novel·la és 
la solidaritat femenina, que s’ex-
pressa a través de la relació que 
l’Aroa té amb la decidida Milena i la 
Rebecca, una dona més gran i amar-
gada. “Es diu que de vegades les do-
nes som les nostres pitjors enemi-
gues, però jo penso que més aviat és 
el contrari. Quan ens estimem de 
debò, hi som per sempre”, assegu-
ra Janer. Aquesta solidaritat “poc 
tractada en la literatura” es conver-
teix en un mitjà per aconseguir “una 
llibertat que l’Aroa només tindrà 
gràcies a l’ajuda d’altres dones”.  

Part de l’acció de la novel·la de Ja-
ner transcorre a la presó barceloni-
na on tanquen l’Aroa poc després 
del començament de la història. Per 
conèixer el món presidiari, l’autora 
es va estar dos anys visitant la pre-
só de Palma regularment i conver-
sant amb les internes. “Eren totes 
dones de fora de Mallorca que havi-
en tingut contacte amb la prostitu-
ció i el tràfic de drogues –relata Ja-
ner–. Al principi eren una mica reti-

cents a parlar, però al final tení-
em una gran complicitat. Per a 
elles no deixava de ser una mane-
ra de combatre l’avorriment. «Ar-
riba l’escriptora!», cridaven quan 
jo apareixia. Les seves històries 
em deixaven tocada al comença-
ment, però vam acabar rient 
molt”. Janer segueix en contacte 
amb alguna d’elles i els farà arri-
bar exemplars del llibre, com ha-
via promès. “Necessitaria una pà-
gina d’agraïments per citar-les a 
totes, però no puc revelar els seus 
noms, esclar”, diu.  

En qualsevol cas, per a l’es-
criptora les pitjors presons po-
den ser també les que cadascú té 
al seu cap. “Els seus murs són tan 
difícils d’enderrocar com els de 
les presons reals, però es poden 
superar”, assegura. 

El “genocidi cultural” del PP 
Maria de la Pau Janer, que el 
2007 va donar suport al líder del 
PP balear Jaume Matas, ahir es 
va mostrar “satisfeta” per la des-
feta dels populars a les Illes. 
“M’ha sorprès la reacció dels ma-
llorquins, no pensava que serien 
capaços de dir prou”, diu. “Aquest 
senyor –referint-se a l’encara 
president en funcions del govern 
de les Illes, el popular José Ra-
món Bauzá– ha practicat un ge-
nocidi cultural. Estic molt con-
tenta que l’hi hagin fet pagar. Si 
hagués governat quatre anys 
més, la cultura catalana hauria 
desaparegut de les Illes”.e

Maria de la Pau Janer publica la seva primera novel·la en sis anys, Quan siguis lliure. PERE TORDERA

L’autora reformula la figura de Xahrazad en un cant a la solidaritat femenina
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Maria de la Pau Janer torna a les lli-
breries amb Quan siguis lliure (pu-
blicat per Columna en català i per 
Destino en castellà), una novel·la 
“molt pensada i treballada” que tren-
ca sis anys de silenci editorial. És el 
període més llarg sense publicar de la 
mallorquina, que se sent “renovada” 
com a escriptora: “No tornaré a tenir 
pressa per publicar; és el llibre qui ha 
de marcar el temps”. Confessa, tam-
bé, que la maternitat l’ha ensenyat a 
“ser pacient”. 

A Quan siguis lliure, Janer rees-
criu la figura de Xahrazad, l’esclava 
de Les mil i una nits que, nit rere nit, 
ajorna la seva condemna de mort 
atrapant el sultà en la seva teranyi-
na d’històries inventades. “Vaig lle-
gir el llibre quan era adolescent i em 
va semblar una caravana tumultu-
osa que em va fascinar per la seva ri-
quesa i sensualitat –explica l’es-
criptora–. Però sobretot la idea de 
la paraula com a salvadora i el per-
sonatge de Xharazad, que cada nit 
es juga la vida. I, tanmateix, sabem 
ben poca cosa d’ella, de com passen 
els dies d’aquestes nits”. 

La novel·la de Janer reformula la 
Xahrazad a través de la història de 
l’Aroa, una fugitiva d’un harem que 
es mou per la Barcelona d’avui dia i 
arrossega un passat que la connecta 
directament amb els personatges de 
Les mil i una nits. “La meva idea era 
reelaborar el mite i fer-la de carn i 
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