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l a  b u t a c a

JOSÉ ANTONIO AGUADO

Formosa, Broggi i Garriga al TNC
om bones persones? 
Existeixen les bones 
persones? Es pot ser 
bona persona? O tot 
ésser humà és capaç 

al mateix temps de fer el millor de 
l’espècie i el pitjor. Aquestes són les 
preguntes en què se sustenta el 
gran conte xinès que aquests dies 
omple la butaques del Teatre Na-
cional de Catalunya: La bona per-
sona de Sezuan. 

El text de Feliu Formosa, la direc-
ció d’Oriol Broggi, la música de Joan 
Garriga en directe amb la seva ban-
da (líder de La Troba King-Fú) om-
plen de poesia, teatre, paraules, 
música, emocions, sentiments i 
dansa al TNC. Un gran elenc d’ac-
tors encapçalat per Clara Segura, 
Joan Carreras i Toni Gomila li do-
nen un toc de poesia i lirisme a la 
paràbola anticapitalista de Bertolt 
Brecht (1898-1956). Oriol Broggi, 
que ja va muntar el 2008 El cercle 
de guix caucasià ha muntat un es-
pectacle marca Perla29, amb 
aquests núvols que passen en una 

infinitat pel ciclorarama i una direc-
ció d’actors que atén per sobre de 
tot la paraula del dramaturg. Clara 
Segura es desdobla en la bona per-
sona de la prostituta i en el prag-
màtic cosí, es tracta d’una dona que 
es disfressa d’home. Toni Gomila 
encarna l’aiguader Wan que serveix 
de narrador o fil conductor de mol-
tes escenes i Joan Carreras és l’avia-
dor Sun, guapo i jove,  del qual la 
protagonista s’enamora. 

L’argument d’aquest conte mo-
ral se centra en la història de la 
prostituta Xen Es a la qual se li apa-
reixen tres déus que han baixat a la 
terra a la recerca d’una persona 
bona. Si troben a una, significarà 
que es pot viure sense fer mal a nin-
gú i que el món no necessita ser 
canviat. Un conte ple de remi-
niscències bíbliques. La bona per-
sona de Sezuan, subtitulada 
Paràbola escènica, va veure la llum 
el 1943, coincidint amb el seu exili 
a Estats Units a causa de la II Gue-
rra Mundial. En dos noms il·lustres 
del teatre català van muntar la peça, 

S

b r e v e s

Presentación        
de un libro sobre 
transexualidad 
La librería Synusia acoge 
hoy, a las seis de la tarde, la 
presentación del libro  “A la 
conquista del cuerpo equi-
vocado”                     ( Egales 
Editorial), de Miquel Messé. 
Es una obra que plantea 
cuestiones al relato conven-
cional sobre la transexuali-
dad, y el origen del malestar 
de las personas trans. “Si el 
origen de nuestro malestar 
no estuviera en nuestro 
cuerpo, ¿continuaría estan-
do en el cuerpo el remedio”, 
se pregunta Messé, también 
coautor de libro  “Transse-
xualitats. Altres mirades 
possibles i Polítiques trans”. 
 

Coloquio sobre 
las series negras 
en la Bdt4 
El grupo “Sèrie-addictes” de 
la biblioteca del distrito 4 
(c/Infant Martí, 183) orga-
niza hoy, a las 6.30 de la tar-
de, un coloquio sobre las se-
ries televisivas criminales 
más conocidas. Será condu-
cido por Guida Llamas y 
abierto al público general. 
Con esta actividad finaliza 
el ciclo “Febrer Negre 2019”. 

 

El Pablo Martín 
Trio, mañana en 
el Cafè de l’Aula 
El hardbop y el jazz con-
temporáneo podrán escu-
charse mañana en el Cafè 
de l’Aula con el Pablo Mar-
tín Trio, que ofrece un con-
cierto a las nueve de la no-
che. El saxofonista Pablo 
Martín está al frente de este 
grupo, que completan Da-
vid Moyano (contrabajo9 y 
Kike Pérez (batería). La en-
trada es gratuita. 

La Asert recuerda al 
compositor terrassense 
Josep Borràs Estrada
El pasado 14 de noviembre falleció,  
a los 103 años de edad, el compo-
sitor terrassense de sardanas Josep 
Borràs Estrada. La Agrupació Sar-
danista Asert dedica un artículo  en 
el nuevo número (166) de su bole-
tín a este músico nacido en Àger, 
que ya antes de la Guerra Civil di-
rigió diferentes coros en Rubí, don-
de residía entonces. Terrassense 

desde 1940, tuvo en su juventud 
una intensa actividad musical, que 
reemprendió con la jubilación. Al-
gunas de sus sardanas son “El camí 
dels degotalls”, “Mans al volant” o 
“Jocs de plaça”. El boletín de la 
Asert, correspondiente al primer 
semestre de este año, también in-
cluye la programación de activida-
des para los próximos meses.

1966 de la mà de Núria Espert i 
amb direcció de Ricard Salvat i tra-
ducció de Carme Serrallonga, un 
dels principals introductors del dra-
maturg alemany a Catalunya; el 
1988 una altra de les versió impres-
cindibles va ser la que va protago-
nitzar Anna Lizaran de la mà de Fa-
bià Puigserver. 

La versió que ha triat Oriol Broggi 
per a aquesta ocasió ha estat la del 
poeta i traductor Feliu Formosa, qui 
durant molts anys va viure a Terras-
sa amb la seva dona, l’actriu Maria 
Plans, i les seves dues filles, Ester i 
Clara. L’experiència de la mort de 
la seva dona es va reflectir en un 
dels llibres més commovedors de 
la poesia catalana Cançoner (1976). 

Avui dia a Catalunya no s’entén 
Brecht sense el treball de Feliu For-
mosa. Es necessita una llengua 
molt directa perquè el teatre trans-
formador es pugui vincular amb 
l’actualitat. 

Brecht ens interroga sobre el nos-
tre comportament amb ironia. No 
ens alliçona sobre el que està bé i el 
que està malament. En un monòleg 
final, Brecht es planteja quina pos-
sibilitat té l’ésser humà de ser bo i 
seguir endavant sense ser un depre-
dador en la societat actual? La llui-
ta entre el mal i el bé és una 
d’aquestes dialèctiques que acom-
panyaran la humanitat mentre po-
ble la terra. El que ens sorprèn és el 
caràcter moral dels textos del dra-
maturg alemany en uns temps com 
els nostres profundament immo-
rals. El final de l’obra queda obert i 
ha de ser l’espectador qui tanqui el 
cercle obert al principi de l’obra. 

 

* L’autor és professor del INS Vila-
decavalls i cofundador i director de 
la Companyia 8

Es necessita una 
llengua molt directa 
perquè el teatre 
transformador es 
pugui vincular amb 
l’actualitat
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