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M I R A R

teatre

LA REVOLUCIÓ (IM)POSSIBLE
Cinc dècades d’intents de canviar el món passen 
per la Beckett en un muntatge que neix el Maig del 
68 i que arriba fins a la lluita feminista d’avui. Teatre 
de gran debat i alt voltatge polític

P 
ersistir. No es pot fer res més. Aquesta és la 
conclusió d’Una lluita constant, un exercici 
teatral de Carlota Subirós i la companyia La 
Ruta 40 sobre cinc dècades d’intents revo-

Una lluita constant 
Sala Beckett 

Dramatúrgia i direcció 
Carlota Subirós  

Intèrprets 
Alberto Díaz, Albert Prat, 
Alba Pujol i Maria Ribera 
Fins al 8 de desembre 

De 9 a 18 euros

lucionaris de canviar el món, des del Maig 
del 68 fins al 15-M, i més allà amb la lluita 
feminista d’aquests dies. La Sala Beckett ha 
obert la seva sala gran a la companyia resi-
dent d’aquesta temporada perquè desplegui 
un teatre d’idees, de profund debat, i allun-
yat de qualsevol indici de comercialitat. Ri-
gor i compromís es reuneixen en una encer-
tada dramatúrgia que juga amb projeccions, 
en quatre grans caixes de fusta, dels perío-
des que es relaten encavalcats amb la rein-
terpretació actoral. 
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 Són veus i discursos diferents, propis 
de cada època, però que remeten sempre 
a l’oscil·lació de les dinàmiques revolu-
cionàries i de la lluita obrera. Arrencades 
impetuoses, amb agitacions reivindicati-
ves, acaben en una progressiva claudica-
ció. El poder, el sistema, pot arribar a tron-
tollar però fins avui sempre s’ha 
mantingut dret. 
 Ho veiem amb el Maig del 68, amb la 
tornada a la fàbrica Wonder després de la 
seva vaga, amb tota la càrrega de frustra-
ció que va comportar per als treballadors 
francesos. També en el cas de les drassa-
nes espanyoles, la lluita de les quals va 
acabar cedint davant de la immisericor-
diosa reconversió industrial dictada per la 
Unió Europea. O la batalla de la PAH con-
tra els desnonaments i a favor d’una vi-
venda digna. 

 FORA DEL CARRIL HABITUAL 

Assemblees, taules de treball i debat, molt 
de debat, sobre les tortuositats de les vies 
revolucionàries defineixen un muntatge 
que dona veu a unes altres dues referèn-
cies. Una és la filòsofa i activista nord-
americana Angela Davis, arran de la seva 
conferència al CCCB l’octubre del 2017, i 
l’altra és la de Raimon i la seva cançó Jo 
vinc d’un silenci (1975). Més de 40 anys se-
paren la lluita constant a què es van refe-
rir tant la que va ser integrant dels Pante-
res Negres com la lletra de l’il·lustre 
cantautor de Xàtiva. 
 És obvi que estem davant d’un projec-
te teatral fora dels carrils habituals, però el 
rigor documental i una dramatúrgia que 
agilita el debat el converteixen en una 
sòlida proposta. Hi ajuda també la feina 
dels quatre intèrprets, que es multipli-
quen en els diferents rols amb monòlegs 
radicals i d’alt voltatge polític. Se succeei-
xen en un espai, amb el públic a quatre 
bandes, que converteix la sala en una 
àgora. O en una assemblea o en una tau-
la de debat de les moltes que apareixen. 
 Mai es parla del procés sobiranista, 
però és obvi que sobrevola com a context 
d’Una lluita constant. Una obra que convi-
da a sortir al carrer per tornar a intentar 
aquesta revolució (im)possible.—

EL+
El rigor documental i  
en la posada en escena 
d’un muntatge que 
convida a la reflexió.

EL-
Teatre d’idees i de debat 
polític no apte per a tots 
els públics.

ANGELA DAVIS I EL ‘JO 
VINC D’UN SILENCI’, DE 
RAIMON, SÓN ALGUNS 
REFERENTS EN L’OBRA  
DE CARLOTA SUBIRÓS

Albert Prat (esquerra),  
Maria Ribera, Alba Pujol 
(dreta) i Alberto Díaz, en  
una escena de l’obra.

KIKU PIÑOLl


