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Elprocéspuja a l’escenari delLliure a
travésde lamiradad’onzedramaturgs
Les obres, de deuminuts cadascuna, es veuran els dies 12 i 19 al teatre de Gràcia

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El procés arriba al teatre. En con-
cret,alTeatreLliure.Ihofaatravés
de les mirades de ni més ni menys
que onze dramaturgs, que van de
Sergi Belbel a Victoria Szpunberg,
deMarcArtigauaHelenaTornero
oClàudiaCedó.Sónautorsquehan
acabat retratant des de la caiguda
delesporresl’1-Ofinsalaguerrade
banderes. Tot mitjançant obres de
nomésdeuminutsdeduradaipera
tres actors comamàximqueespo-
dran veure en forma de lectures
dramatitzades en dues sessions de
cinc i sis peces els dies 12 i 19 de fe-
brer al Lliure de Gràcia. Es tracta
de càpsules teatrals que porten tí-
tols tan cridaners com Traïció,
Constitució,You say youwant a re-
volutionoContra lapàtria.
Sens dubte, unade les obresmés

esperades serà la de Victoria
Szpunberg, que ha dit que sí per
amistat: Txell Bonet i el seu marit,
Jordi Cuixart, són els padrins de la
seva filla. “Hemviscut tot el queha
passat d’una manera molt perso-
nal; hem estatmolt afectats, i quan
em van trucar per fer una obra no
tenia ganes de parlar d’això. Però
justament enaquellmoment va ar-
ribaracasaunacartad’enJordi per
a la meva filla. Quan la vaig llegir,

vamplorar, i vaig sentir que hoha-
via de fer. Vaig pensar treballar
amb aquell material, però ho veia
pornogràfic, i al final vam decidir
que l’obra tindria en escena la
Txell, però que no faria d’ella ma-
teixa, perquè el teatre no ésTV3ni
les manifestacions, és un espai ar-
tísticambunaltrecodi”.
Lluís Pasqual, director del Tea-

tre Lliure, va recordar a la presen-
tació d’En procés, el nom del pro-
jecte,queaell liagradamolt“unte-
atre que els anglesos acostumen a

fer amb freqüència, un teatre
d’emergència que et trobes en fes-
tivals comel d’Edimburg, on en al-
guna sala sempre hi ha unmuntat-
geambunanotíciaquehaaparegut
als diaris al matí”. Seguint aquesta
idea, i lamàximaque “el que es pot
dirdesd’unaplaça tambéespotdir
des del teatre”, Pasqual va telefo-
nar a un dels dramaturgs ambmés
empenta de les últimes fornades,
JoanYago–dequi ben aviat es tor-
naràaveureFirefly i lasevaadapta-
ció teatrald’El fantasmadeCanter-

ville–, i li va dir si li semblava que
des del teatre “podríem articular
una reflexió poètica del que ens
passa”. Sobre tantes “sensacions
moltdiferents, entre lesqualshiha
impotència, que pot ser útil i gene-
rar resultats interessants”.
Yago va dir que sí, va parlar amb

nombrosos companys dramaturgs
i onze van respondre que sí. A part
de Belbel, Szpunberg, Cedó, Tor-
neroi iArtigau,hihauràamblesse-
ves càpsules teatrals Esteve Soler,
GuillemClua,LaliÁlvarez,Llàtzer
Garcia,MartaGalán iCristinaCle-
mente. “He llegit cinc textos dels
onze –diu Pasqual– i he trobat una
paraulamoltvella,queéslauniver-
salitat dels petitíssims conflictes
que hi va havent. Tots tenen una
gotadepoesia,poesiaamarga,però
en tenen una. I tots han intentat
posar-hi unamica d’humor i tenen
una voluntat de lleugeresa, cosa

que està molt bé. Vull agrair-los
les ganes i el compromís d’abordar
un tema en què hi ha dies que el
queescriusalmatí janoserveixa la
tarda”.
EldirectordelLliurediu,amésa

més,queelprojectenos’acabaaquí
iquevoldria,sielprocéss’allarga,“i
sembla que s’allargarà, trucar a sis
autores i sis autors del que anome-
nemMadrid per confrontar lama-
neracomesviuaquíamblamanera
comesviudesd’altres llocs”.!

Txell Bonet, la dona
de Jordi Cuixart,
interpretarà l’obra
que escriu Victoria
Szpunberg
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Sergi Belbel.LasevaobraLa
solitudde l’uduraunetern
segon, elque trigaaabaixar
unaporra, iposaparaulesa
lamiradaentreunpolicia i
unasenyoraquevaavotar.

Llàtzer Garcia.Elmonòleg
Nomésunaveu sorgeixper-
què laveïnade l’autor li va
demanarpenjarunapancar-
taalbalcó: ellanoen tenia.

Marc Artigau.PresentaLa
peixera, unareuniódepares
enunaescolaonelspolicies
vanentrar l’1-O ionhan
començatapassarcoses
estranyes.

Lali Álvarez.L’autoracreu
queenelprocéshihahagut
molta testosterona, i aEllaha
posatel focusen laprecarie-
tat i en lamaneracomel
poderpopular s’haposatal
serveid’unaagendapolítica.

Esteve Soler.AContra la
pàtriaanalitzaparaulesque
utilitzemcomapositives
peròpotsernohosóntant.


