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A dalt, els actors
del muntatge de
‘Cloaca’ que es pot
veure al Versus
Teatre; el segon per
la dreta és Òscar
Molina, també
director de l’espec
tacle. A la dreta,
dues instantànies
de l’obra

Escenari|s

NURIACUADRADO

Se saluden amb un rotund “cloaca”
com altres ho farien amb un tímid
“hola”, encara que ja no recordin
quina és la raód’aquest crit de guer
ra.Peròsemprehaestataixí,desque
eren joves i tocavenenunabandade
rock... Així que continuen fentho,
malgratqueelsanyshaginpassatiles
seves vides hagin donat moltes vol
tes,malgratquecadavegada tinguin
menystempsperveure’s,perparlar
se, perescoltarse... Però l’amistat és
eternaiells,totsquatre,sempreesta
randisposatsaajudarsequanhone
cessitin. Almenys, això és el que vo
lencreure.
Aquest és el punt de partida de

Cloaca (a més del seu crit de guerra
éstambéeltítoldelmuntatge),eltext
que va escriure famés d’una dècada
l’holandesa Maria Goos; una obra
quehafetlavoltaalmónihaestatde
fensadapergransdirectorscomKe
vin Spacey i grans actors comDario
Grandinetti. Ara li ha arribat el seu
moment de glòria a Barcelona i està
triomfant, des de fa mesos (exacta
ment, des de l’abril), a la cartellera
del Versus, que l’ha anat reposant
una, iunaaltra, iunaaltra, iunaaltra
vegada. En aquesta quarta reposició
(prevista fins a finals d’octubre),Òs
carMolina,eldirectordelmuntatge,
també pujarà dalt de l’escenari per
interpretar un dels personatges en
substitució de Xavi Casan. Amb ell
seguiranPepPapell,RamonGodino,

MiquelSitjar iKonstantinaTitkova.
Cloacaerainicialmentunprojecte

deRoger Pera, queÒscarMolina va
heretarpràcticamentverge.Molina,
unrostrehabitualde lapetitapanta
lla (Laberint d’ombres, Ventdelplà,
La Riera) i del teatre, que es va for
mar a l’escola parisenca de Lecoq i
esmenta Boadella, Flotats i Pasqual
comels seusmestres i referents, ad
met que Roger Pera –a qui acabava
dedirigirenunmonòleg,VanGogh–
li va fer un regal en traspassarli el
projecte. “El quemés emva interes
sar la primera vegada que vaig llegir

Cloaca és com aborda el tema de
l’amistat,comesplantejasi l’antigui
tat la famés valuosao si és necessari
cuidarla i conrearla, com es pre
gunta si de debò coneixem aquells
als quals anomenem els nostres
amics”, explica Molina, que admet
quetambévaquedarseduïtper l’he
terogeneïtatdelspersonatgesqueha
dibuixatMariaGoos.
L’acciódeCloacaarrencaquanun

funcionari del departament de Cul
turarepl’ordredetornarelsquadres
d’un pintor que li havien deixat em
portarse a casa perquè ningú no
pensavaquetinguessincapvalorpe
ròque,ambelpasdelsanys,ienreva

loritzarse l’artista, s’han convertit
en veritables tresors. En rebre la
notícia, com que no pot tornarlos,
convoca els seus amics perquè l’aju
dina trobarunasolució: i acasaseva
hi acudeixen un polític capaç de
qualsevol cosa per arribar al poder,
un advocat atrapat en el món de les
drogues, i un director de teatre que
ha assolit l’èxit tot i que els seus
amicsnoentenguinelquefa.Peròen
què es basa l’amistat d’aquests qua
tre homes tan dispars? Doncs que
van tenirunabandaderocken la se
vajoventuti,desd’aleshores,quanes

tornen a trobar se saluden al crit de
“cloaca”.
“Alguns han volgut veure simili

tuds entre Cloaca i Art, de Yasmina
Reza”, assenyala Molina, que pensa
que a la peça deMaria Goos l’art hi
juga un paper més secundari. “Ser
veixdemetàforadel fet que tot i tots
podem ser a dalt o a baix segons les
circumstàncies”, diu el director, que
en la posada en escena ha intentat
anarunamicamésenllàde l’aparent
comèdia que proposa l’autora. “S’ha
de treballar sobre l’enganyque sem
bli una comèdia –explica–, però per
arribar a aquest to cal treballar amb
elsactorsunafisicitatiunasinceritat

que, en part, són obligatòries en un
espai com el Versus, que no permet
l’engany”.
“Treballem a un ritme frenètic,

que sembla el de les comèdies i pro
vocael somriure i la gran rialla, però
que a partir de cert moment es va
fentagre”,afegeixeldirector,queha
donatespecial importànciaal treball
d’il∙luminació (Daniel Gener) i a la
bandasonoracompostaperMalaca
ra&WilsonBand.
“Els directors que són actors te

nen una visió no intel∙lectual sinó
visceral del fet escènic; i alhora con
fien en l’actor perquè el poden trac
tarcomauncompany”, explicaMo
lina, que creu que un secret del seu
treball amb els actors és que intenta
treure’ls de la seva zona de confort i
peraconseguirque“ellsmateixos se
sorprenguin amb registres que no
sospitaven”.
Ara, després d’haverli donat a

Xavi Casan les claus per interpretar
el seu personatge –el funcionari–,
Molinahad’interioritzarlesperpo
derlo encarnar. “El personatge no
s’hademostrarcomunperdedordes
del principi, el públic no ha d’ado
narse de la seva tristesa i de la seva
desesperació”, afegeix, conscient
que les clavegueres sempre queden
ocultes als ulls. “Sempre són subter
rànies”. |

Cloaca

VERSUSTEATRE.FINSAL’1DENOVEMBRE

AlVersus Teatre es pot veure una d’aquelles
funcions que sense fer gaire soroll es converteixen
en èxit, ‘Cloaca’, que ja va per la quarta reposició

Amistat i
obres d’art

ÒscarMolina dirigeix i protagonitza aquesta obra
de l’holandesaMaria Goos, que va interessar
Kevin Spacey i ha estat comparada amb ‘Art’


