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�RESPECTE
La ‘maduresa’ d’un teatre és 
mesurable. Podem mirar la 
cartellera, l’estètica imperant, 
els sous, l’ocupació... Però hi ha 
un element vital: el públic. I em 
sap greu dir-ho, però el públic 
barceloní és força irrespectuós. 
En les últimes setmanes he 
anat a moltes funcions en dies 
normals, on l’audiència és la gent 
que paga una entrada, no sols 
els professionals i/o vedets que 
assisteixen a l’estrena. I cada 
vegada han sonat tres o quatre 
mòbils. Fins i tot alarmes de 
rellotge, cosa que pensava que ja 
no existia. Doncs sí, existeixen!

�JOVES VS. IAIOS
El súmmum del despropòsit va ser 
una sessió de tarda de ‘L’hort de 
les oliveres’ al TNC. Públic escolar 
i gent gran, bàsicament. I algun 
crític despistat, com servidor. Les 

dues hores de representació van 
ser un festival sonor vingut des 
de la platea. Telèfons, alarmes, 
caramels, comentaris... El curiós 
és que els més irrespectuosos són, 
de llarg, la gent gran. Els nanos, 
per regla general, riuen una mica 
més fort, res més. Es veu que la 
pregària d’abans de cada xou 
d’apagar els telèfons i les alarmes 
hi ha qui no la sent. Potser haurien 
de sobreimpressionar-la, cos 250. 
I afegir: sisplau, callin! 

�RÀNQUING
També podríem fer un rànquing a 
partir de la maduresa dels públics 
dels teatres. El pitjor seria el 
del TNC. I el millor, el del Lliure 
i La Villarroel. A la Flyhard, per 
exemple, no he sentit en ma vida 
un mòbil. El teatre requereix una 
certa immersió, concentració. Si 
la gent vol xerrar que vagi a un 
concert, que allà ningú no calla.

Alarmes, mòbils, etc.

Treplev
Per Andreu Gomila

Souvenir és una matrioska: 
teatre-document sobre el 
turisme que conté una 
comèdia sobre el bloqueig 
creatiu que conté una comèdia 
negra a l’estil Quina nit! de 
Scorsese que conté un fanzín 
d’humor gore.

Mentre el públic participa en 
el primer descobriment de cada 
nova capa, el joc proposat per 
Fèlix Pons (autor, director i 
coprotagonista) té el seu què. 
Però un cop desplegades totes 
les peces l’interès decau. En 
part per una interpretació 
artificiosa sense explicar-se 
convenientment, en part per un 
cúmul de llenguatges sense que 
es generi un sentit superior que 
els englobi. A mitja funció 
s’abandona el debat sobre el 
turisme, substituït per tot allò 
que podria interessar Philip K. 
Dick. Com hem arribat fins a 
l’univers sci-fi? No hi ha 
resposta. Ni tancant el 
muntatge amb un sorprenent 
gag friqui. –J.C.O.

NOTA AL PEU Fèlix Pons és 
l’artista resident del Tanta.

Souvenir

��

T. Tantarantana. Fins al 21 de juny

Teatre

R
O

G
ER

 D
EL

M
O

N
T


