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Sopadepollastreambordi

Autor:ArnoldWesker
Director:FerranUtzet
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ciaCisteró,RicardFarré,PolLópez,
MariaRodríguez,JosepSobrevals i
LluísVillanueva
Llocidata: :BibliotecadeCatalunya
(14/II/2018)

JUAN CARLOS OLIVARES

Feia quaranta anys que Sopa de po
llastre amb ordi, d’Arnold Wesker,
no es representava a Catalunya. El
muntatge de Josep Montanyès co
incideix amb l’Espanya que ratifica
el 1978 la seva nova Constitució. Fi
del brevíssim període en què les
utopies d’esquerra es reivindiquen
una altra vegada com un futurible
col∙lectiu. Idealisme adàmic que
semblava enterrat després de totes
les traumàtiques lliçonsde realpoli
tik del segle XX. Ferran Utzet ha
buscat un paral∙lelisme amb
situacions,somnisidespertarsmolt
pròxims? Qui sap. Aquest drama
autobiogràfic del 1956 sobre el
desencant no relata el final de la
lluita de classes. S’esmenta cons
tantment el “partit”, mai el “sindi
cat”, força motriu del proletariat
britànic fins al xoc i derrota amb
Thatcher. Tampoc és el cant del
cigne d’un teatremés omenys prò
ximal socialisme.Després deWes
ker vindrien altres autors adscrits a
l’èpicabrechtiana:JohnMacGrath,
DavidElgar iCaryllChurchill.
El viatge cap a la crisi reveladora

comença ambuna victòria (la bata
lla de Cable Street del 1936, que
malgrat la violència policial suposa
el començamentdel finaldel feixis
mebritànic organitzat) i acabaamb
unaderrota: la revoluciód’Hongria
del 1956 i la repressió per part de
l’exèrcit soviètic. Al mig un altre
copmoral: laGuerraCivil espanyo
la i la depuració fratricida entre els
defensors de la República. La His
tòriaques’infiltra comunbacteri al
si d’una família, compromesa amb
la seva comunitat i la seva classe,
que s’anirà esquerdant juntament
amb les aspiracions d’arribar algun
cdiaaIcària.Utzettradueixaquesta
degradació o desafecció amb una
preciosaideaescènica:enlamesura
que abandonen els seus alts ideals
aquestbuitésocupatpelsestrisque
moblen lamisèriade la sevarutina.
El director ha preferit nomarcar

elcontexthistòricielsseuscanvisal
llarg de dues dècades. L’estètica se
situaenunfuturprevialthatcheris
me.Vestuarid’unapel∙lículadeKen
Loach. Hard mods i els seus Dr.
Martens, i senyores de Coronation
Street, serial hereudelskitchen sink
dramas, el teatre social relacionat
amb Wesker i els Angry Young
Men. La banda sonora: Boris Vian,
RollingStonesiskadeprimeraona
da. El to de les interpretacions és
d’unnaturalismegairebécostumis
ta. Entre tots destaca el coratge
d’unamare de conviccions francis
canes –excel∙lent Màrcia Cisteró–,
la solitud del pare, ser feble i apàtic
enunafamíliadelluitadorsmagní
fic Lluís Villanueva i la força natu
ral de la filla que es consumeix da
vantelsembatsde larealitat,defen
sada perMariaRodríguez ambuna
constant brillantor als ulls que és
primer febril il∙lusió i després pura
desesperació.c

PabloMessiez dirigeix la companyia jove del Teatre Lliure a ‘El temps que estiguem junts’

Laconvivènciaqueens separa
JUSTO BARRANCO
Barcelona

E ls mons foscos, llumi
nosos i sensibles de
l’actor,autor idirector
de teatre Pablo Mes
siez (Buenos Aires,

1974)aterrenaBarcelona. Fadues
temporades aquest argentí esta
blert a Madrid va aconseguir un
gran èxit dirigintLa piedra oscura,
sobre les últimes hores de l’últim
amor de Lorca abans de ser afuse
llat. Amb aquesta obra va guanyar
els premis Max. I des d’aleshores
nohaparat.HadirigitdesdeBodas
de sangre fins a peces de títols que
han ressonant tant comHe nacido
para verte sonreír i Todo el tiempo
del mundo. D’aquesta, amés de di
rector és autor, i hi reflexiona so
breeltempsielsrelatsatravésd’un
peculiar sabater, enFlores, queca
danit, quantanca la sevasabateria,
rep la visita de persones estranyes
queli revelenelseupassat,present
i futur. I araMessiez debuta aBar
celona. Arriba com a autor i direc
tor i ambunnou títol evocadorper
abordar un tema avui decisiu: la
convivència. Es tracta d’El temps
que estiguem junts, que es veurà al
TeatreLliuredeMontjuïcfinsal’11
demarç i que va néixer d’un taller
ambelsactorsdeLaKompanyia, la
companyia jovedelLliure.
“Crec que la convivència és ara

mateix el gran tema. Avui es posa
molt en relleu l’acord i hi hamolta
por del desacord, que és vist com
un problema. Al final això acaba
anul∙lant la possibilitat d’un debat
seriós, de poder realment conviu
re, quebàsicamentés acceptarque
l’altre és un altre. És un embolic
que ens surt a tots unamicamala
ment,peròestàbécontinuarinten
tantho”, somriuMessiez,querao
naque“poderdonarliespaialadi
ferència potser implica discussió,
violència, però hem de veure què
hi ha”. “Hi ha una tendència a
l’aplanament de les diferències.
L’altre ens inquieta molt. A tot
hom. Algunes coses canviarien
molt si en comptes d’intentar con
vèncer l’altre intentéssim veure
quèdiu,quiés.L’exempleparadig

màtic és en què s’han convertit els
programes de política. De política
no n’hi ha. Tots parlen alhora. Tot
és “i tu més” i és estrany veure un
polític que intenti escoltar l’altre i
queelconsideriuninterlocutorvà
lid.Hihaalgunacosad’aixòquecal
moure,perquènoensestàsortint”.
A El temps que estiguem junts,

una obra plena d’influències filo
sòfiquesdelesseveslectures,Mes
siez presenta dues històries ambi
entades en diferents temps però
quesucceeixensimultàniamenten
un mateix espai. “És com si el
tempsespleguésiveiéssimalama
teixahabitaciógentquehivaser fa
cincanysigentquehiésara.L’obra
planteja no només la convivència

entre nosaltres, els que vivim en el
mateix temps, sinó que també fa la
pregunta de si el que ha passat en
un altre temps en aquest espai ens
influeix. I si nosaltres influïm en
els que hi seran en el futur”, asse
nyala l’autor. En el muntatge les
dues històries que passen alhora
però que estan separades per cinc
anys són la d’una parella “des que
esmudaaviureaunpis finsqueho
deixen”, i lad’ungrupdegent“que
tenenencomúhaverviscutalguna
tragèdia que els fa sentir que viure
ja no té sentit i volen saber per què
han de continuar en el món”, un
grupdenihilistes quecreuenel si
lenciperquèel llenguatgesepara.
“Laparella–diuMessiez–entén

queperpoderestarjuntscalparlar.
Somdos i es tracta de construir un
nosaltresiveuredequèvalanostra
diferència. En canvi els inconsola
bles creuen que per estar junts és
necessari el silenci, quenomésaixí
hi ha proximitat. Tots dos tenen
raó.Cal anarveientquancalparlar
i quan cal callar. A la història
d’amor es veu que, quan creix, les

paraulesesbusquenambméscura
i el llenguatge ja no apareix com
una presó sinó com una eina per
poder ser més a prop malgrat la
distànciaquehiposa laparaula”.
Entre les influències presents a

l’obra, l’autor cita els Assajos de
Montaigne i “tot el que l’autor
plantejava sobre com l’hàbit ens
robael rostrede lescoses icomens
acostumem a coses que en realitat
sónculturals ipodrienserd’unaal
tramanera”.Amés, a lahistòriade
la parella hi ha rastres del Frag
ment d’un discurs amorós, de Ro
land Barthes. I també hi plana,
apunta, Alain Badiou i el seu Elogi
de l’amor, perquè entén la diferèn
cia “no com un problema que cal
aplanar o esborrar, sinó com una
potència, com un punt de partida
per a un enteniment, l’acceptació
de l’altre i les seves diferències”.
Fins i tot hi és present el filòsof es
lovèSlavojZizek:“Livaigdemanar
aunaactriuqueveiéselsseusvíde
os i aquí la tenim acompanyant
nosamb la seva falcaquanparlaen
anglès: “Andsoon, andsoon”.c
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Una escena d’El temps que estiguem junts, ambQuimÀvila en primer pla

Rèquiem
pels ideals
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Vaaconseguirungranèxit fauna
dècada i els seus responsables
creuen que és hora de mirar de
repetirho: JoanLluísBozzo tor
naadirigiralTeatrePolioramaEl
llibertí,unvodevil filosòficatape
ït d’humor del francès ÉricEm
manuelSchmitt.Ésunvodevil fi
losòfic amb dones seductores i
intel∙ligents que entren, surten i
s’amaguen a les habitacions i tor
nenboigelprotagonista,queésni
més ni menys que un dels grans
pensadors de la Il∙lustració: De
nisDiderot,paredelamonumen
tal Encyclopédie amb D’Alem
bert. Diderot serà pintat per una

enigmàtica artista, Madame
Therbouche, que vol retratarlo
profundament..., de manera que
lidemanaqueesdespulli.Aixòsí,
en aquesta ocasió Diderot i Ma
dameTherbouche no seran, com
quan es va estrenar l’obra al Poli
oramael 2007,RamonMadaula i
Laura Conejero, sinó Abel Folk i
unaÀngelsGonyalons que els úl
tims anys es prodiga poc pels es
cenaris barcelonins: l’última ve
gadael 2014comamare superio
radelmusical Sister act.
El llibertí, que es podrà veure

fins al 2 d’abril, uneix en escena
elegància, voluptuositat i idees:
Diderot està tancat al pavelló de
caça del seu amic, el baró D’Hol

bach, per intentar escriure l’en
tradade l’Encyclopédie correspo
nent a un terme espinós:moral. I
quatre dones l’hi posaran difícil:
la pintora; la seva dona, farta de
les seves infidelitats; la seva filla,

que li explica que busca unhome
delasevamateixaedat, i lasenyo
retaD’Holbach,quevoldeixarde
serverge.Toteselles li faranveu
re que els problemes morals re
quereixen ser estudiats cas acas i
tenen solucions fràgils i discu
tibles.
Per Bozzo, El llibertí és una

obra “amb girs de molta astúcia
teatral, de molt enginy”. “Una
obra que sota l’aparença d’una
comèdia de faldilles i un vodevil
deportesques’obreniestanquen
reflexionasobrelaguerradelsse
xes, sobre la terrible dificultat de
distingir què és amor i què és se
xe,quèéspassióiquèéstendresa.
Diderot va ser un els pensadors
més moderns i es va plantejar el
tema sense escrúpols puritans ni
prejudicis morals. Va advocar
per la llibertat individual, i a la
funció trobem màximes seves
comara que tot està permès si no
es fa patir l’altre o que l’únic deu
re de l’home és ser feliç, frases
que són una lliçó de tolerància”,
conclouel director.c

Àngels Gonyalons i
Abel Folk reviuen ‘El
llibertí’ al Poliorama

TEATRE POLIORAMA

Àngels Gonyalons i Abel Folk

“Avuihihamoltapor
aldesacordiaixò
realmentanul∙la la
possibilitatdepoder
conviure”,diuMessiez


