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PORNOGRAFIA
Som al Londres del dijous 7 de juliol (el setèmes; set són també els
personatges que trobarem a l’escenari) del 2005. Som a la ciutat que
acaba de ser escollida per celebrar els Jocs Olímpics del 2012 i que
acaba d’acollir un d’aquells concertsmultitudinaris (el Live 8) que
reuneixen un bon grapat de lesmés grans estrelles del rock: coses
com aquestes et fan sentir orgullós de la ciutat on vius! I de cop (ara
podríem ser també a la Barcelona d’un altre dijous fatídic, el del 17
d’agost del 2017), esclata el terror en forma de terrible atemptat.
D’altra banda, el primer atemptat suïcida de la història del Regne Unit,
perpetrat no pas per estranys arribats de l’altra banda del món sinó per
fills del Regne Unit mateix. Com podia ser que uns aparentment bons
nois britànics fessin tant demal al seu país? El cas és que preguntes
com aquesta van portar el dramaturg Simon Stephens –responsable
de l’adaptació escènica d’El curiós incident del gos amitjanit i un dels
més notables autors anglosaxons contemporanis– a escriure una obra
teatral que va arribar als escenaris britànics tres anys després dels
atemptats, i que va tenir un impactemolt notable. I que, entre altres
itineraris, ens permet especular gairebé pornogràficament (d’aquí el
títol) sobre l’itinerari mental seguit per un dels terroristes. Parking
Shakespeare –que tanta diversió shakespeariana, gratuïta i a l’aire
lliure ens proporciona quan arriba l’estiu– busca refugi hivernal en un
espai tan singular com ara la sala d’exposicions de la Farinera del Clot;
aquest cop, per atacar les nostres emocions i presentar-nos un fresc
urbà ple de preguntes incòmodes. DE SIMON STEPHENS. DIR.: IBAN
BELTRAN. CIA. PARKING SHAKESPEARE. LLOC: SALA D’EXPOSICIONS
JOAN ALSINA DEL CENTRE CULTURAL DE LA FARINERA DEL CLOT. GRAN
VIA DE LES CORTS CATALANES, 837. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 932
918 080. DATA: DEL 15/1 AL 3/2. HORARI: DE DL. A DS., 20H. PREU:
GRATUÏT.• Reserves.parkingdhivern@gmail.com

LO SPEZIALE
Quan unmestre de la comèdia com Carlo Goldoni cau enmans d’un
mestre de l’òpera com Joseph Hayden, el resultat ha de ser quelcom
ben especial. Tant com ho és aquesta òpera bufa rebuda al seu
moment ambmolt d’èxit, però poc representada en l’actualitat. No
us perdeu, doncs, l’ocasió de riure amb l’apotecari Sempronio, que,
malgrat la seva edat, està disposat a casar-se amb la joveneta Grille-
ta. No cal dir que els seus dos joves rivals amorosos no li pensen posar
les coses fàcils. DE HAYDEN I GOLDONI. DIR. MUSICAL: JAN WILLEM DE
VRIEND. DIR. D’ESCENA: EVA BUCHMANN. OBC. INT.: PIOTR MICINSKI,
VIRPI RÄISÄNEN, ALVARO ZAMBRANO. LLOC: TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA (SALA GRAN). PLAÇA DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES
(L1). TEL.: 933 065 700. DATA: DEL 18 AL 20/1. HORARI: 20H. PREU:
28€. 10% DE DESCOMPTE.• Tnc.cat

+ estrenes

Parking Shakespeare aborda el tema del terrorisme. FOTO: AITOR RODERO

Entre la violència que té lloc
en els espais privats i aque-
lla altra que es presenta com
un afer públic no existeix cap
línia divisòria, cap mena de
mur les pot separar, perquè
l’una s’alimenta de l’altra.
I aquesta és una de les bru-
tals evidències que deixa ben
a la vista la no menys brutal
i sensacional primera obra
escènica de Sarah Kane, es-
trenada just ara fa vint-i-tres
anys (el 12 de gener del 1995)
al Royal Court de Londres.
I rebuda al seu moment per la
major part de la crítica amb
el que ben bé podria ser qua-
lificat de reacció de violèn-
cia inusitada que en alguns
casos va arribar fins a l’insult
personal. De la mateixa ma-
nera que la violència rebenta
qualsevol paret (ja veureu
fins a quin punt), Kane sem-
blava haver rebentat els límits
sobre la manera com aquesta
pot ser visualitzada en un es-
cenari. Va ser la mateixa au-
tora de Piscosi de les 4.48,
aquell altre colpidor text es-
crit just abans del seu suïcidi
amb 28 anys, la que va dir lla-
vors: “El que més m’escanda-

litza és que als mitjans sembla
que els molesti més la repre-
sentació de la violència que la
violència en si mateixa”. Una
reacció escandalitzada que van
compartir amb ellaHarold
Pinter iCaryl Churchill, dos
gegants de l’escena britànica
que es van posar immediata-
ment al seu costat.

Ningú no farà res
Amb el temps, aquells il·lus-
tres crítics que es van acar-
nissar amb Kane van fer acte
públic de contrició. I ara no
en trobaríeu cap ni un que no
us digués que Blasted és ja
tot un clàssic. Però aneu amb
compte: commolt encerta-
dament suggereix una Alícia
Gorina que no dubta a qua-
lificar Kane com lamare del
teatre que fa, Blasted pertany
a aquella mena de clàssics
tan deprimidorament vigents
que són capaços de fer-te
regirar l’estómac. Explicava
Kane que, inicialment, tenia
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Marta Ossó i Pere Arquillué es veuen devorats pel malson de l’estupenda obra de Kane. FOTO: FELIPE MENA

la intenció d’escriure una obra
en què un home i una dona,
d’edats notablement diferents
i amb una relació de poder ab-
solutament desequilibrada, es
tancaven en una luxosa habi-
tació d’hotel per acabar pro-
tagonitzant una escena plena
d’horrible violència. Fins que
una nit va engegar la tele men-
tre escrivia per veure l’infor-
matiu i va veure les imatges
d’una dona de Srebrenica
que entre plors demanava a les
Nacions Unides ajuda per atu-
rar aquell horror.
Kane es va dir a ella mateixa

que, com sempre, ningú no
faria res. Però ella sí que va
fer quelcom. I va deixar que
l’espant d’aquella altra violèn-
cia s’escolés en l’espant instal-
lat en aquesta habitació amb
alguna cosa del paisatge de-
solat d’una obra de Beckett,
i en què l’olor de carn podrida
per la malaltia es barreja amb
la sensació de podridura gene-
ral de la nostra civilització.

ALÍCIA GORINA I SARAH KANE ENS TANQUEN A LA LUXOSA HABITACIÓ

D’HOTEL QUE VA TRASBALSAR EL TEATRE BRITÀNIC CONTEMPORANI

Pudor
de carn
podrida

BLASTED (REBENTATS)

DE SARAH KANE. DIR: ALÍCIA GORINA. INT.: PERE ARQUILLUÉ, MARTA OSSÓ, BLAI
JUANET. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (SALA PETITA). PLAÇA DE LES ARTS,
1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. DATA: FINS A L’11/2. HORARI: DC., 19H;

DE DJ. A DS., 20H; DG., 18H. PREU: 11,50-23€. 10% DE DTE.• Tnc.cat


