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Com diu una dita popular,
torres más altas cayeron. I
a l’inrevés; torres que sem-
blaven no aixecar un pam
de terra, resulta que han
acabat convertides en gra-
tacels. Com que un dels sis
personatges que surten en
aquesta sensacional co-

mèdia –quaranta-dos anys
després de la seva estre-
na londinenca, cal parlar ja
d’un veritable clàssic con-
temporani del gènere– té
l’ofici d’arquitecte, podria
semblar que us estic par-
lant d’arquitectura. Doncs
no. Com tots sabeu molt bé,
la dita popular té un valor
completament metafòric.

Com el té també la nomenys
clàssica dita segons la qual tot
el que puja ha de baixar, una
frase que Alan Ayckbourn no
dubta tampoc en incloure dins
aquesta obra que, benmirat,
també podria ser qualificada
de tragicomèdia nadalen-
ca, si tenim en compte que
cadascun dels seus tres actes
protagonitzats per tres pare-

lles tenen lloc durant l’èpo-
ca nadalenca, i que les coses
que passen a l’escenari i que
tant ens diverteixen (de de-
bò; aquest és un divertiment
magistral d’aquells que poden
arrencarmoltes rialles) tenen
alhoraun rerefons dramà-
tic ben accentuat. Només cal
que us digui que un dels frag-
mentsmés cèlebres i hilarants

EL TEATRE BORRÀS CELEBRA EL NADAL EN COMPANYIA D’ALAN AYCKBOURN, UNMESTRE DE LA

COMÈDIA BRITÀNICA, I SIS MOLT BRILLANTS INTÈRPRETS S’APUNTEN GUSTOSOS A LA CELEBRACIÓ

R. OLIVER

Aquestes tres parelles formades per sis excel·lents intèrprets ens obren les portes de les seves respectives cuines. FOTO:SERGI JASANEDA

Aquesta cuina tan neta és
un lloc ideal per suïcidar-se!

de l’obra gira al voltant d’un
frustrant intent de suïcidi ben
revelador de la indiferència
amb què ens passa pel costat
el dolor aliè quan estem capfi-
cats en les nostres coses. I una
de les coses quemés ens cap-
fiquen sempre és la posició
social que ocupem, que vol-
dríem ocupar o que ens terro-
ritza deixar d’ocupar.

A les dues bandes de l’Atlàntic

Quan l’obra es va estre-
nar, el crític britànic Ronald
Bryden va arribar a dir que
Ayckbourn, tot i ser vist per
molts comun simple autor de
vodevils (com si escriure bons
vodevils fos una cosa fàcil),
havia de ser considerat “un
propagandista polític que
treballa en lament de les per-
sones sense fer-los saber que
ho està fent”. Tot i que, per dir
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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.
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Els actors de La Perla 29 ens proposen anar de text en text com qui fa un viatge sense destinació. FOTO: BITO CELS
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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.


