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MARITS i MULLERS

adaptació i direcció

Àlex Rigola
Andreu Benito / Joan Carreras / Mònica Glaenzel

Sandra Monclús / Mar Ulldemolins / Lluís Villanueva

basat en un guió de
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“Una div
ersió co

lossal”

LA VANGUA
RDIA

“Una excelentefunción” EL PAÍS

“El mateix Woody Alle
n

aplaudiria la ver
sió”

EL PERIÓDICO

“Una magníica iligrana” ARA
entrades $$$%!*&"!!*((+#!%'*)

Vine en grup!
PATROCINA INSTITUCIONS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Entre les ombres d’un teatre
que és alhora soterrani d’una
biblioteca els llibres de la qual
s’amunteguen ordenadament
entre les esplèndides parets
gòtiques d’un edifici que va ser
també hospital per a pobres –i
si esmento la sedimentació so-
bre la qual es sustenta aquesta
sala, és perquè crec que algu-
na relació deu guardar amb
la sedimentació desordenada
de textos que se’ns presenta
a l’escenari; fins i tot, encara
que la relació es mogui en un
terreny purament inconscient–
ens espera el ‘dealer’ perfec-
te. Que, naturalment, és aquell
‘dealer’ que ho sap tot o pretén
saber-ho tot sobre el nostre de-
sig, sigui quin sigui aquest de-
sig. Les primeres paraules que
escoltem en el magnífic (fins
i tot, encara que en certs mo-
ments resulti descompensat)
nou espectacle de La Perla 29
corresponen a aquest ‘dealer’
que Bernard-Marie Koltès fa
aparèixer a ‘A la solitud dels
camps de cotó’ oferint al po-
tencial client unes mercaderi-
es capaces de saciar per com-
plet la seva set. El traficant ho
té clar: tal com diu al client, si
aquest està passejant a aque-
lles altes hores de la nit (les
hores de “les relacions sal-
vatges entre els homes i els
animals”, segons paraules de
Koltès) i per aquest indret, és
perquè evidentment desitja
alguna cosa que no té, i que
ell, el venedor de tot i de res
(tant se val si estem parlant de

droga, de cossos ardents o de
somnis incomplerts) està en
condicions de satisfer.

Deixa’t arrossegar pel puzle!
Perdoneu-me que m’entretin-
gui en aquesta escena inicial
d’una proposta que es caracte-
ritza precisament per l’acumu-
lació d’escenes i més escenes
provinents d’obres i més obres
de teatre que, aparentment
(només aparentment), fan la
seva aparició sense ordre ni
concert. Però és que l’elecció
de Broggi i la seva esplèndida
troupe d’intèrprets –tots i ca-
dascun d’ells tenen ocasió de
mostrar aquí el millor del seu
talent– no pot semblar-me més
oportuna. Aquí teniu, doncs,

una imatge perfecta del teatre
(o, si ho preferiu, de tota obra
de ficció, vingui del camp nar-
ratiu que vingui), presentant-se
com el ‘dealer’ capaç d’oferir
al client –aquest client que ha
sortit de l’aixopluc de casa se-
va a la recerca d’alguna mena
d’emoció, diversió i/o colpidora
identificació– allò que buscava,
durant una estona que no dei-
xa de ser un miratge. I alhora,
necessitat de creure que pot
oferir-ho: què serien els trafi-
cants (també aquells que es
presenten amb forma d’ac-
tors o de creadors escènics) si
nosaltres no els atorguéssim
aquesta capacitat? Així les co-
ses, l’enorme exercici de lli-
bertat que es permeten Brog-

gi i els seus amb aquest puzle
(com deia abans, inevitable-
ment descompensat, perquè
no totes les peces encaixen de
la mateixa manera en el nostre
imaginari ni totes les transici-
ons entre un text i l’altre resul-
ten igual d’afortunades) no em
sembla pas un test per a en-
tesos –allò d’anar endevinant
tota l’estona a quina peça per-
tany cada mos de text–, sinó
una notable invitació a reconèi-
xer les superbes capacitats que
ofereix el teatre com a ‘dealer’
que intenta estar atent en tot
moment als nostres desitjos
i pulsions. Amb una mica de
sort, fins i tot, quan s’esvaeix el
miratge de la representació.
Biblioteca de Catalunya.

AL NOSTRE GUST
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Els actors de La Perla 29 ens proposen anar de text en text com qui fa un viatge sense destinació. FOTO: BITO CELS

ABSURDS I SINGULARS

D’ALAN AYCKBOURN. DIR.: JOAN
PERIS. INT.: EDUARD FARELO, MARIA
LANAU, MARTA MILLÀ, LLUÏSA
MALLOL, PERE PONCE, TONI SEVILLA.
DATA: FINS AL 27/3. LLOC: TEATRE
BORRÀS. PLAÇA D’URQUINAONA,
9. METRO: URQUINAONA (L1, L4).
TEL.: 934 121 582. PREU: 20-25€.
HORARI: DE DC. A DV., 20.30H; DS.,
18.30 I 21H; DG., 19H.

la veritat, Ayckbourn –que ha
rebut enguany unTony d’ho-
nor, que ha arribat a ser l’autor
quemés obres en cartell ha tin-
gut representant-se alhora a
Broadway i alWestEnd, i que
amb 76 anys ja ha escrit 79 co-
mèdies– considera que ell mai
de la vida ha estat un escriptor
polític, tot i que sí que es veu a
ell mateix comun escriptor so-
cial. I això ho deixa ben palès
amb el precís dibuix que ens
ofereix de les tres classes so-
cials representades per aquests
tresmatrimonis que ens deixen
entrar en les seves respectives
cuines. Tot i que cal reconèixer
que, permolt que s’hi escarras-
si el servei, cap de les cuines
llueix tant com la de la Jane,
veritable obsessa de la neteja.
Entre els seus brillants fo-

gons arrenca precisament
aquesta irresistiblemostra del
talent d’Ayckbourn, l’autor de
Casa i jardí, lamolt premiada i
encara inèdita entre nosaltres
TheNorman conquest o aquella
De què parlàvem? amb què pre-
cisament Eduard Farelo va ob-
tenir un dels seus primers èxits
teatrals. Per cert, Ayckbourn
era també l’autor preferit del
gran cineastaAlainResnais:
la seva recentment estrenada
pel·lículaAmar, beber y cantar
es basava en una obra seva.


