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Escenaris d’Entrada

Vivim en un ara i un aquí lleu-
gers, evanescents, diria el sociòleg
i filòsof francès Gilles Lipovetsky.
Una idea que connecta amb la so-
cietat líquida de Bauman i que va
interessar poderosament l’actor
Ivan Benet fins al punt que en va
escriure un text –a quatre mans
amb Víctor Borràs, de la compa-
nyia anoienca Teatre Nu– que sig-
nifica el seu debut com a autor
teatral. Després d’estrenar-se el
mes d’octubre passat a Girona en
el marc del Festival Temporada
Alta, La lleugeresa i altres cançons
va passar per la residència del
grup de Sant Martí de Tous i demà
a la nit es podrà veure al Teatre
Municipal l’Ateneu d’Igualada, en
l’inici d’una gira prèvia a l’estada
a la Sala Beckett de Barcelona.

«Tenia ganes de passar el pen-
sament de Lipovetsky al teatre,
però d’una manera divertida, sen-
se que fos intel·lectualment evi-
dent», explica Benet d’un muntat-
ge que combina el monòleg amb
el thriller i el cabaret musical a tra-
vés de la interpretació d’Aida Oset.
«L’autor francès diu que vivim uns
temps lleugers, on el pensament
és menys profund i les relacions,
més volàtils», afegeix l’intèrpret,
que aquesta setmana viu la darre-
ra setmana de funcions de L’habi-
tació del costat a La Villarroel.

Més enllà de la potència de
l’anàlisi de la societat occidental
que fa l’autor de La pantalla glo-
bal, a Benet també el va seduir
l’absència de judici de valor i de
categorització moral. «Lipovetsky
no jutja el nostre temps, no ex-
pressa si aquesta lleugeresa ca-
racterística del moment que vi-

vim és una cosa positiva o negati-
va», apunta: «Ell diu que és fàcil
criticar-ho, i és obvi que el tipus de
relacions que s’estableixen entre
les persones amb les noves tecno-
logies poden ser dolentes, però
també hi ha elements bons, com
la llibertat d’elecció».

La complicitat de Teatre Nu
Per a aquest viatge, Ivan Benet va
recórrer a l’amistat i el talent de
Víctor Borràs i la companyia Tea-
tre Nu. «Ens coneixem del temps
de l’Institut del Teatre i li vaig pro-
posar d’escriure el text entre tots
dos», rememora: «L’argument se
centra en una infermera amb pro-
blemes que ha de deixar la feina.
Tancada a casa, vol saber què va
passar que va fer que hagués de
plegar de treballar». El paper va
ser creat per a l’actriu barcelonina
Aida Oset –membre del duet de
música electrònica Nuu–, que
canta i toca la música creada per

ella mateixa per a l’espectacle. 
«Ens interessava la figura d’una

infermera perquè és algú que està
entremig del pacient i del metge,
és una persona que ajuda a tots
dos, però no és ni el causant del
problema ni el qui l’ha de curar.
Ve a ser allò el punt mig entre allò
que som i allò que hauríem de
ser». En aquest sentit, Benet reco-
neix que l’elecció  del personatge
implica «un homenatge al món
mèdic». El públic, indica el coau-
tor, «ha d’anar descobrint per què

aquesta dona vol cantar però no
ho pot fer».

Una certesa i un interrogant
Lipovetsky no jutja, explica Benet,
a l’inrevés del que acostuma a fer
el cos social: «Tendim a criticar les
xarxes i les noves tecnologies,
però hi estem posats; diem que
són molts dolentes però les fem
servir constantment. Per relacio-
nar-se, aquest nou escenari és i
serà un problema: avui en dia, els
adolescents ja no saben dir-se les
coses a la cara, necessiten fer-ho
a través de la tecnologia, i això no
és bo, evidentment».

En tot cas, però, «qui ha de jut-
jar és l’espectador, s’ha de pregun-
tar quin és l’ús que ell en fa». En el
diàleg amb el públic que tota es-
cenificació implica, el text de Be-
net i Borràs fa que cadascú, a la
platea, hagi de reflexionar «com
em situo jo en aquesta era de la
lleugeresa». 

Ivan Benet considera que l’anà-
lisi de Lipovetsky «és molt teatral:
la unió de teatre i moral no em
convenç; però sí el vincle entre
teatre i dubte, qüestionament. La
lleugeresa i altres cançonsés un es-
pectacle sobre l’error, som culpa-
bles dels nostres errors i això és
dolent o, simplement, forma part
de la condició humana?».

A les dues funcions realitzades
fins ara, entre el públic hi va haver
gent del món de la medicina, «que
va connectar molt amb el que va
veure». De fet, l’empatia ha tingut
un sentit bidireccional: «Per als
assajos, fins i tot vam anar a l’Hos-
pital Clínic», recorda Ivan Benet.

La lleugeresa i altres cançons es
presentarà demà dissabte a Igua-
lada, «farem encara un parell de
bolos més i després estarem a la
Sala Beckett de Barcelona del 25
d’abril al 12 de maig». Posterior-
ment, «hi ha l’opció de fer una
gira», afegeix Benet.

TONI MATA I RIU MANRESA

L’evanescència dels temps que vivim
El Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada acull «La lleugeresa i altres cançons», el debut d’Ivan Benet com a autor

Teatre

L’ESPECTACLE

«La lleugeresa i altres cançons»

Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu. C. de Sant
Pau, 9. Igualada. Dia i hora: dissabte, a les 21
h. Entrades: 15 i 12 euros. Venda anticipada a
www.ticketea.com i al Punt de Difusió Cultural i
Turística d’Igualada. Direcció: Ivan Benet.
Autoria: Víctor Borràs i Ivan Benet. Inter-
pretació i música original: Aida Oset. Pro-
ducció: Teatre Nu.

ALTRES PROPOSTES
IMATGE PROMOCIONAL «LES COSES EXCEPCIO-

NALS»

 Avui i dissabte, a les 21 h;
diumenge, a les 19 h. Comença
la programació d’enguany a
l’Aurora amb un monòleg de
l’actor Pau Roca –escrit per
Duncan Macmillan– sobre allò
que realment importa a la vida
a partir dels fenòmens de la de-
pressió i el suïcidi. El protago-
nista és un nen que té la mare a
l’hospital. Teatre de l’Aurora,
Igualada. Entrades: 15 euros. 

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL «NOMÉS UNA VEGADA»
 Diumenge, a les 18.30 h. El
tema de la violència de gènere
es posa sobre la taula en l’obra
que arriba aquest diumenge a
Sallent, escrita i dirigida per
Marta Buchaca i interpretada
per Anna Alarcón, Maria Pau
Pigem i Bernat Quintana. Un
psicòleg rep una denúncia, però
home i dona neguen els mal-
tractaments. Espai Cultural de
la Fàbrica Vella, Sallent. En-
trades: 18 euros.

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Aida Oset fa el paper d’una infermera que ha de deixar la feina i vol descobrir-ne els motius

Un actor reconegut
als escenaris i
darrere la càmera
 Ivan Benet és un prolífic
actor que ha fet diverses
aparicions televisives en sè-
ries com Ventdelplà, Nit i
dia, Polseres vermelles i El
crac. Però és en el terreny
teatral on el públic el pot
veure sovint. 
Fins diumenge, és un dels
protagonistes de L’habitació
del costat, a La Vilarroel de
Barcelona. En el seu currícu-
lum figuren grans actua-
cions com les que va fer a
American Buffalo, Informe
per a una acadèmia (Premi
de la Crítica, 2014) i L’ànec
salvatge, entre moltes d’al-
tres.

L’actor vigatà escriu el seu
primer text teatral a quatre
mans amb Víctor Borràs, del
grup anoienc Teatre Nu 

La peça posa sobre l’escenari
la història d’una infermera
desorientada i tracta la idea
de «lleugeresa» de Lipovetsky


