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Teatre 
i dansa

LES CRISIS, DIUEN, serveixen 
per renovar l’aire, perquè neixin 
coses noves i morin les velles 
i caduques. Tant si parlem de 
crisis personals com globals. 
Però no sempre és així. I aquesta 
adversativa és el que exploren dos 
espectacles produïts per dos dels 
talents emergents més potents 
de la ciutat, la companyia Sixto 
Paz de Pau Roca a Tender Napalm 
(Sala Beckett) i el duet Albert 
Arribas-Davide Carnevali a Actes 
obscens en espai públic (TNC). 
Totes dues, per cert, amb el sexe 
com a catalitzador, com a punt de 
fuga i d’explosió.

Arribas i Carnevali van decidir 
que volien explicar el moment 
actual de presumpta sortida del 
cataclisme econòmic a partir 
del Teorema de Pasolini, amb el 

català a la direcció i l’italià a la 
dramatúrgia. La pel·lícula ens 
parla d’una família burgesa que 
rep l’arribada d’un “Messies eròtic” 
que es passarà per la pedra tothom, 
tot i que “l’únic que l’entendrà 
serà la criada”. Arribas ens diu que 
sempre hem vist el Messies “com 
un redemptor que ve a salvar la 
humanitat”, però ens hem oblidat 
del concepte ‘crisi’, de “viure 
conscients que estem en estat 
d’excepció i en qualsevol moment 
pot tornar”, dispara.

La comparació entre Teorema 
(situada als anys 50) i l’any 2017 és 
palmària. A l’inici de l’actual crisi, 
ens explica Arribas, les classes 
petitburgeses van perdre pel camí 
les promeses i el benestar. I ara que 
tot sembla calmar-se, veuen que 
“la crisi no ha servit de res, sinó 

per reforçar el neocapitalisme”. 
Les paraules de Walter Benjamin 
els han fet de guia, sobretot quan 
a finals dels anys 30 veu que 
“la socialdemocràcia fa el llit al 
feixisme, quan els obrers deixen de 
fer la revolució perquè creuen que 
els seus fills tenen garantit un futur 
millor”.

Actes obscens en espai públic, 
diu Arribas, té un to oníric, proper 
a l’estètica de David Lynch. Els 
actors viuen en una mena de 
camp de refugiats i, enmig de 
l’escena, hi ha un teatret que ve 
a ser el menjador de Teorema. 
Tots estan sempre en escena 
per anar aixecant, afegeix el 
director, “retaules que recorden 
Caravaggio”.

Els Sixto Paz també han jugat 
a extremar el seu discurs amb la 

Sexe,  
crisi  

(i solucions)
El duet Albert Arribas-Davide 
Carnevali i la companyia Sixto 

Paz es capbussen dins el pou dels 
nostres dies. Per Andreu Gomila

“Hem 
de viure 
conscients 
que estem 
en estat 
d’excepció, 
que en 
qualsevol 
moment 
pot tornar 
la crisi”
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col·laboració de la companyia 

de circ PSIRC a l’hora de muntar 

Tender Napalm, una obra de 

l’anglès Philip Ridley, que ens parla 

de la crisi brutal d’una parella jove 

que ha perdut un fill. “El text és 

tan poètic, de tanta volada, que 

ells aporten la il·lustració i ens 

acosten a la màgia”, explica Pau 

Roca, director i intèrpret de la peça. 

La crisi de l’obra serà personal i 

“Ridley ens ve a dir que l’única 

manera de sortir-se’n és ficar-se 

dins el fang”. No valen les mitges 

tintes. I els cinc anys d’aquest 

home i aquesta dona que passaran 

davant dels nostres ulls seran plens 

d’imatges exòtiques, violentes i 

sexuals. 

 Actes obscens en espai públic. TNC. M: Glòries. 

Fins al 16 de juliol. 19 €.

 Tender Napalm. Sala Beckett. 

M: Poblenou. Del 8 al 16 de 

juliol. 18 €.

Tender Napalm

Albert Arribas


