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Els nois van a la guerra i
les noies fan la neteja. Ens
agradi o no (i no ens agrada
gens), el cas és que així han
anat sovint les coses al llarg
de la història de la humani-
tat. I curiosament i casual-
ment (o potser hi ha hagut
una intenció oculta en la
decisió?), així li han anat
les coses, també, a la
nova formació de la
Kompanyia Lliure en
aquest començament
de la seva temporada: men-
tre que els actors del grup es
juguen la vida al front sota
la pell de La Quinta del Bi-
beró, les seves actrius agafen
els estris de netejar per dei-
xar ben polits els terres del
lloc de treball on exerceixen
el seu ofici les dones de
fer feines més díscoles ddddde
la història del teatre cattttta-
là. Per cert, el bruixot que,
l’any 1976, va donar la ppppparau-
la a aquesta colla de bruuuuuuuiiiiixxxxxeeeeeeesssssss,
no és altre que Josep Maria
Benet i Jornet, l’autor més
homenatjat del moment: ara
mateix es pot anar a veure al
Teatre Almeria L’habitació
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us parlaré de La desaparició
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El gat negre passa el motxo
LES ACTRIUS DE LA KOMPANYIA LLIURE POSEN EN MARXA UNA REVOLTA DE LA MÀ DE JOSEP MARIA BENET I JORNET

de Wendy, l’obra amb què la
Sala Beckett inaugura la seva
sala gran.

Demanant salaris dignes
sota la lluna plena
Pel que es veu, en altres

temps, les bruixes volaven
sobre pals d’escombra. Però
en aquest cas ho fan damunt
de pals de fregar. Tot i que
hi ha coses que no canvi-
en: també aquí la lluna ple-
na sembla estar exercint

la seva influència sobre
aquestes bruixes de vocació
sindicalista que reclamen
augments de sou.
I elles mateixes estan molt

disposades a demostrar al
vigilant del local (l’únic
gall que fa acte de presèn-
cia en aquest galliner em-
bruixat) que un bon gat ne-
gre pot portar-te molt mala
sort. Que es prepari, doncs,
aquest vigilant addicte a les
fotos un xic pornogràfi-
ques, perquè està a punt
de veure’s ficat en un

aquelarre en què, com ex-
plica el mateix Benet i Jor-
net, “el concepte racional
de la vida s’enfronta a la vi-
sió irracional de les forces
que regeixen el nostre des-
tí”. Mentrestant, les bruixes
s’enfronten també entre
elles per unes raons que van
més enllà de la reivindica-
ció salarial. I quan això pas-
sa, ni les bruixes de Macbeth
fan tant cangueli!Les protagonistes d’una obra considerada com un text fonamental del seu autor.


