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Ho diu el mateix Marc Artigau:
aquesta no és pas, malgrat el
títol, una història sobre dos ger-
mans. I encara menys una his-
tòria sobre germans bons i ger-
mans dolents. Aquesta és una
història sobre famílies que viuen
a una banda o l’altra d’una tan-
ca, d’aquella tanca, de vegades
feixugament visible i de vegades
purament mental, que divideix
mons de manera sovint ben ar-
bitrària. I també és una obra so-
bre la manera com la casualitat
sovint no ve a ser altra cosa que
la conseqüència d’aquelles ac-
cions o inaccions que vénen de
molt lluny, i de les quals els efec-
tes ni de lluny eren previsibles
quan es van posar en marxa.
Per posar com a exemple una
de les subtrames de l’obra, una
bomba llançada des d’un avió
al bell mig d’un poble en ple-
na guerra civil pot acabar sent
la causa del suïcidi d’una dona

que, probablement, mai en la vi-
da havia sentit a parlar d’aquell
poble. Com sabemmolt bé, en
les tragèdies les casualitats no
són altra cosa que un destí que
es mostra sempre implacable. I
el destí, mitjançant uns girs ar-
gumentals que Artigau controla

amb mà ferma, pot comportar
que aquell que abans era vigilat
s’acabi convertint en el vigilant.
I que aquesta mena de fals po-
der que li atorga el fet de vigilar
–o senzillament, la por que el
desconegut descobreixi la seva
feblesa real– li faci pronunciar

les mateixes paraules que ell ha-
via hagut d’escoltar abans. Però,
commolt bé assenyala Artigau,
el vigilant no deixa llavors de ser
altra cosa que una peça més al
servei dels que vigilen i contro-
len de debò.

Un repartiment èpic
Artigau ha construït un text
complex en què conviuen la
crònica familiar que adop-
ta aires de comèdia domèsti-
ca, amb l’èpica d’una narració
que abasta dues generacions,
sense deixar tampoc de banda
els moments en els quals do-
mina el rampell poètic. I, com
a director, ho ha fet disposant
únicament de sis intèrprets que
assumeixen amb intensitat i un
notable talent (destaca un Lluís
Villanueva en estat de gràcia)
tots els personatges que passen
pel text –un bon grapat– i fan,
a més a més, constants salts
entre aquests; tota una logísti-
ca escènica resolta amb eficàcia
i precisió. Crec que Artigau es

mou amb més seguretat al llarg
del primer acte, aquell que està
focalitzat en un tipus de família
i en un entorn més proper al del
mateix autor. I també, aquell
que li permet jugar d’una ma-
nera més distesa la carta de
l’humor i, alhora, omplir l’es-
cenari de referències futbolísti-
ques que li són molt estimades.
El segon tram de l’espectacle,
sense perdre mai la qualitat, sí
que perd un xic de força. Para-
doxalment, els trams del segon
acte en què la densitat argu-
mental es tensa encara més es
converteixen en els que menys
emotivitat transmeten; potser
per culpa d’un cert excés de
metratge, de personatges o de
línies argumentals, més visible
a l’escenari que en el text llegit.
Això, sense que aquestes des-
compensacions ens impedeixin
mai de reconèixer que som da-
vant d’un espectacle important,
ple d’encerts i de visionament
imprescindible.
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

Mentre Lluís Villanueva contempla un partit de futbol, Sergi Torrecilla escriu

poemes a Clara de Ramon. FOTO: BITO CELS

Una película de PAN NALIN
Director de SAMSARA y AYURVEDA
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“7 DIOSAS es una de las primeras películas en poner
a las mujeres indias de la sociedad moderna actual

en el corazón de la historia”.
PAN NALIN
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