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La ‘Revoltadebruixes’de
Benet iJornetprenelLliure
L’obra enfronta racionalitat i fe, raons personals i bé comú

ROS RIBAS

Una escena deRevolta de bruixes, a l’Espai Lliure deMontjuïc

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Sisdones,unhome,unanitdellu
na plena. Un conflicte laboral en
una empresa protagonitzat per
sis netejadores nocturnes que se
senten explotades i que dialo
guenambunvigilant.Unconflic
te en què acaben sorgint emoci
onsaflordepell:malaltia,enamo
rament, solitud,abandonament. I
enquèlaraóacabaenfrontadaala
irracionalitatmésantiga:hihasu
persticions,gatsnegresicartesde
tarot que dibuixen el futur d’un
conflictelaboralques’acabaesca
pant de les mans. La raó, la força
de les persones per canviar uni
des el seu destí, s’enfronta a la fe
individual en poders irracionals
capaços de canviar la sort de la
gent. És Revolta de bruixes, un
clàssic dels anys setanta de Josep
MariaBenetiJornetquetornaals
escenaris, al Teatre Lliure de
Montjuïc, fins al 4 de desembre
vinent dirigit per Juan Carlos
Martel i protagonitzat per Chan
tal Aimée, Àurea Márquez, Xicu
Masó i les quatre actrius de La
Kompanyia, la companyia jove
del Lliure: Júlia Truyol, Clàudia
Benito, Raquel Ferri i Andrea
Ros.
És una obra que, segons deixa

va escrit Benet i Jornet famés de
tres dècades, “recupera alguns

aspectesde lacrisi ideològicaque
viu el nostre entorn, que intenta
analitzar per què, inesperada
ment, els bruixots tornen i acon
segueixenel poder”.Escrita a co
mençamentsdels setanta, lesdis
cussions ideològiques sobre
l’individuielbécomúnoerenpo
ques a l’època i, com assenyala
Martel, tampoc no són poques
ara, vist l’espectacle polític espa
nyol dels últims mesos. “L’obra
parla de la impossibilitat de po

sarse d’acord en un bé comúper
raonspersonals”,diuTruyol.
Quant al sou inferior de les do

nes, la discussió tampoc no ha
canviat gens nimica. A les sis do
neselspaguenunajornadadedu
es hores tot i que, com a mínim,
necessiten dues hores i mitja per
fer la feina.Idecideixenquejaes
tàbé. “La seva revolució és treba
llar molt a poc a poc”, assenyala
Martel. I en aquesta revolució
s’acabaran enfrontant la raciona
litat de la Sofia a la irracionalitat

de la Rita, que, diu el director,
“creu que les coses se solucionen
per la fe. En aquest país hi havia
una persona que manava per la
gràciadeDéu”.
Martel explicaque l’obradevia

ser extraordinària en el moment
que Benet i Jornet, Papitu, la va
escriure, perquè les protagonis
tes moltes vegades parlen molta
estonaalhorailessevescolumnes
de diàleg són paral∙leles en el pa
per, i recorda la llista de grans in
tèrprets que han donat vida a la
peça: es va estrenar inicialment
comaproducció televisivaalCir
cuitCatalàdeTVEambRosaMa
riaSardà,OvidiMontlloriNadala
Batiste, i la seva primera incursió
en un teatre va ser... a Madrid, al
Centre Dramàtic Nacional, el
1980, com aMotín de brujas amb
CarmenMaura, Marisa Paredes,
Julieta Serrano i María Asqueri
no. Déu n’hi do. Després va arri
bar al Romea, el 1981, ambMont
serratCarulla, LurdesBarba iAl
fredLucchetti.
I ara, en un gest inusual, torna

als escenaris. Inusual perquè, as
senyala Martel, “en un altre país
aquesta obra seria de repertori,
peròaquíestemalpaísqueestem
i cremem cartutxos”: quan es
munta una obra d’un autor viu
sembla que ja s’ha complert i que
noespot tornara fer finsalcapde
moltsanys.c

OvidiMontllor
i RosaMaria Sardà
van protagonitzar a
la televisió el primer
muntatge de l’obra

El teatre d’en Papitu torna a escena per triplicat
]Tenintencomptequea la
cartelleradels teatrescata
lanshihaviamoltpocespai
peralsdramaturgs locals, fa
unquant tempsJosepMaria
Benet iJornetvademanar
queesdeixessinderepresen
tar lessevesobresalsgrans
teatresperdeixarpasanous
creadors.Amblasevagene
rositathabitual, el2013el
parede la fornadadedrama
turgscatalansqueavui triom
fenpertotelmónvapresen
tar lasevanovaobra,Com

dirho?, alpetitAlmeriaTea
treen llocdeportarlaal
LliureoalTNC.
Però l’anypassateldegàdel
teatrecatalàactual, elqueva
començarescrivintaldesert
escènicals anysseixanta,va
ferpúblicquetéalzheimer. I
aquestanovatemporada les
sevesobrespugenpertripli
catalsescenaris.ElLliure
–ambelseuconsentiment–ha
programatRevoltadebruixes.
ElpetitAlmeriaTeatrepro
gramafinsaquestdissabte la

inquietantL’habitaciódel
nen, sobre lesrelacionsde
parella i l’amorfilial. I la sala
Beckettobreeldia9oficial
ment lasevanovasalaalPo
blenou–nopodiaserdecap
altramaneratenintencomp
teque laBeckettéselprinci
palbastiódelsdramaturgsa
Barcelona–ambLadesapari
ciódeWendydirigidaper
OriolBroggi.Ésunhomenat
geal teatre iun jocpervers
sobreels records, l’imaginari
col∙lectiu i lamoralestablerta.


