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TRES VEUS EN UNA A 'MONÒLEG DEL PERDÓ'

• Enric Casasses investiga sobre el llenguatge teatral

G. C.

 LA FITXA
'Monòleg del perdó'
Local: Sala La Planeta
Data: 27 de novembre
Horari: 22.30 hores
Preu: 12 euros

La temporada passada vam poder veure a la Sala Beckett Do'm, un drama en tres actes del poeta Enric
Casasses dirigit per Albert Mestres. El text va tenir una gran acollida per part del públic i la crítica, i,
només un any després, l'autor torna a posar un altre text en escena, Monòleg del perdó, en el marc del
Festival Temporada Alta.

Com ja va fer l'any passat, Casasses s'ha llançat a experimentar amb el llenguatge teatral, aquesta
vegada de la mà d'una única intèrpret, Laia de Mendoza, que encarna a la vegada el personatge, l'autor
i l'actriu. Una sola persona és el vehicle de tres veus que barregen realitat i ficció i posen en qüestió les
convencions més bàsiques de la teatralitat.

El personatge en qüestió és la petita Gerda, que busca el seu germà Kay, "una mena de Calamity
Jane de spaghetti western", segons paraules del mateix autor, que també s'ha encarregat de la
direcció, juntament amb Mireia Chalamanch. "És una simple persona que no para d'interpel.lar el
públic i una artista del món de l'espectacle que només intenta entretenir i que ningú no
s'avorreixi".

ELS FORA DE LA LLEI
El text, com el mateix títol indica, gira al voltant del concepte del perdó. Casasses ho entén "en el sentit
de perdona, noi, però t'has d'apartar perquè he de passar per aquí, i en el sentit clinteastwoodià
o del western dels fora de la llei que no tenen perdó però que, en el fons, són els bons".

L'obra poètica d'Enric Casasses (Barcelona, 1951) es podria definir com una particular barreja entre Bob
Dylan i Ausiàs March. Entre els premis que ha rebut destaquen el premi de la Crítica Serra d'Or 1992
per La cosa aquella, el premi Ausiàs March 1996 per D'equivocar-se així, el premi Carles Riba 1996 per
Calç i el premi Ciutat de Palma-Joan Alcover per Plaça Raspall. 
Una imatge promocional de Monòleg del perdó.
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