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L'Espai Lliure acull 'Sota la ciutat' de Llàtzer Garcia

Título: Europa Espanya Català

L'Espai Lliure del Teatre Lliure de Montjuïc acull del 14 d'abril a l'1 de maig Sota la ciutat, la
segona peça de la trilogia centrada en les relacions familiars i humanes de Llàtzer Garcia, que va
començar amb l'exitosa La pols, Millor Text teatral als Premis de la Crítica 2014, premi Serra d'Or
al Millor Text teatral i dues nominacions als Premis Butaca, a més de ser passada al castellà (ha
fet temporada a Madrid) i al cinema (la pelli ja està rodada). "Volia deixar passar un temps perquè
em sortís un tema molt diferent. La pols anava d'algú que volia avançar i no se'n surt gaire. Aquí
continuem amb l'intent d'avançar, però aquest cop per donar un sentit a la vida. Són personatges
que volen sortir de la mediocritat. També em vaig inspirar en la novella Revolutionary Road, de
Richard Yates, que parlava d'una parella en crisi a causa de l'ambient que l'envolta i que vol anar a
París per fugir. Però no hi arriba mai," explica en Llàtzer.

No hi arriba, entre d'altres coses perquè aquest és només un punt d'inspiració. L'autor situarà la
parella a Barcelona i al centre de la ciutat. "El problema el porten ells dintre. Són gent que decideix
trencar amb la seva vida per dur a terme el que realment vol fer, encara que sigui de manera
precària," diu. I fugen del lloc tediós i provincià on viuen, per provar sort a la gran ciutat. És, doncs,
una reflexió sobre si és millor fer el que desitges en el fons, encara que sigui en precari, o triomfar
en alguna cosa que emocionalment no et satisfà. "Inicialment volia parla de la paràlisi emocional.
De personatges que tenen ganes de fer coses però el temor al que vindrà, els paralitza."

Enmig d'aquests plantejaments va aparèixer a la ment d'en Llàtzer el record al dramaturg Jordi
Mesalles. I va néixer un tercer personatge, Narcís Munt, un director de teatre a qui ja no li
preocupa el prestigi. I així tenim tots els colors. Els protagonistes són la Dàlia, aspirant a actriu i en
David, que vol ser escriptor. També hi ha la Míriam, una noia que no les té totes en aquest món
d'ambicions "És al mig, els mira, pensa que potser també hauria d'evolucionar i es pregunta què li
passarà si no es planteja fer res extraordinari.". Un cop acabat el text, Sota la ciutat ha esdevingut
la nova creació de la companyia Arcàdia que puja als escenaris interpretada per Marta Aran
(Míriam); Oriol Casals (David); Muguet Franc (Dàlia); Laura López (Bàrbara) i Albert Pérez
(Narcís.) Llàtzer Garcia també ha assumit la direcció. Es va estrenar al Temporada Alta 2015.

ON SÓN ELS AUTÈNTICS SOMNIS?

Aquella nit, que havien compartit sopar amb una altra parella sense saber massa de què parlar,
devia passar alguna cosa excepcional entre la Dàlia i en David perquè es replantegessin el rumb
de les seves vides, i decidissin fugir del lloc on vivien perquè no els permet complir els seus
somnis i ambicions. És una llàstima, però, que en arribar al seu nou destí no es trobessin cap
home que els digués alguna cosa semblant a..."S'ha de ser molt fort en aquesta ciutat per poder
destacar. Parla d'una societat en la que tots volem ser estupendus i el número 1 i, per tant, exigim
molt a la vida. Si sabéssim reconèixer on som, seria més fàcil que lluitar aferrissadament en un
món on no hi ha manera de tirar endavant. És un cant a la voluntat de no voler ser grans homes i
conformar-se a la felicitat de ser petits homes", apunta l'Albert Pérez. Llàtzer s'afanya a
puntualitzar que "no és un espectacle abocat al drama. Ho és, però té molts moments de comèdia.
Té un ritme molt cinematogràfic ja que passa en diferents espais. Hi ha 16 o 17 escenes i l'acció
transcorre en diversos dies." Aquest ritme cinematogràfic ve reforçat amb unes projeccions per on
van passant textos d'opinió en to irònic. "I som a la Barcelona més actual, amb menció a bars,
carrers i teatres coneguts!"



L'Albert recorda l'estrena a Girona i explica que "el més maco és que la gent es reconeix en tots
els personatges i t'ho diuen. En Llàtzer sempre els defineix amb psicologia al darrere i és d'agrair,
perquè com actor téns on agafar-te. I el públic, naturalment ho percep." Com a director de teatre a
la ficció, puntualitza que "aquestes identificacions no les percep només la gent de teatre, no parla
de l'ofici, no surt cap assaig. És una situació vital que es pot extrapolar a qualsevol feina o
ocupació. La no mediocritat és, realment, saber veure què et fa feliç. La pressió externa ens fa
estar en un lloc que ofega i l'important és tenir la valentia de fugir." Per fer-ho més entenedor, van
explicar l'anècdota real d'una persona que havia cursat estudis d'economia a ESADE i tenia una
feina fantàstica, però s'enyorava de la vida de pagès i ho va deixar tot per tornar al poble.

LA TERCERA PART?

Llàtzer Garcia diu que ja ha començat a treballar en la última part de la trilogia encara que "tardaré
força perquè serà més gran. Necessito almenys 10 actors i tota un a maquinària complicada! És
més ambiciosa, coral... M'ho he pres en calma, n'hi ha per un o dos anys, encara.

En qualsevol cas, ha manifestat la seva emoció de ser al Lliure: "Ara es tracta de que estem a
Sota la ciutat i al Lliure. Per a mi és un luxe i un privilegi, perquè hi vaig estar treballant
d'acomodador durant quatre anys i en aquest temps hi vaig veure passar moltes grans obres.
Poder estar aquí amb un text meu, és com fer realitat un somni."

En aquest moment de bon rotllo, Lluís Pasqual ha aprofitat per recordar que el dia 24/04 hi haurà
colloqui amb la companyia després de la funció. I que es retransmetrà en directe per streaming, a
partir de les 20.45 h més o menys. "Ja fa temps que els retransmetem i és tot un èxit. A l'últim que
vàrem fer, ens fan seguir 80 persones des de casa!"


