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Brillant farsa del 
capitalisme en una 

barraca de fira

TEATRE

‘Lehman Trilogy’ TEATRE LLIURE 77 DE MARÇ 

Què te a veure la història 
del capitalisme amb 
una barraca de fira? 
Doncs més del que es 
pensen: tots dos, sobre-

tot el capitalisme financer, viuen de 
crear ficcions i de l’engany, tot i que 
en les barraques es tracta d’un en-
gany consentit i desitjat que acaba 
sovint amb aplaudiments, al contra-
ri que amb el capitalisme, que cada 
tants anys provoca crisis mundials 
de doloroses conseqüències. 

I és en una barraca de fira on ha si-
tuat Sergio Peris-Mencheta la seva 
versió de Lehman Trilogy, l’obra de 
l’italià Stefano Massini de la qual Ro-
berto Romei va fer una versió bri-
llant (més curta i austera que la que 
ens ocupa, que tampoc és completa) 
al Grec 2016. Deunidó l’instint tea-
tral, la imaginació i la capacitat de 
joc que demostra Peris-Mencheta 
en la primera direcció teatral que li 
coneixem. Però és que, a més, el trac-
tament de varietats que li dona fun-
ciona la mar de bé per donar ritme 
a un text ple d’informació i per res-
saltar els aspectes grotescos d’una 
ambició desmesurada. 

L’obra és una mirada irònica no 
exempta d’humor sobre la història 
del capitalisme a traves dels germans 
Lehman, una família bavaresa d’emi-
grants que partint d’una botiga de ro-
ba a Alabama construiran l’imperi fi-
nancer que 158 anys més tard prota-
gonitzarà la fallida mundial més so-
nada i, amb ella, l’inici de la crisi el 
2008. Esclar que els tres germans de 
personalitats força diferents, Henry 
(el cap), Emmanuel (el braç) i Mayer 
(la patata bullida) poc es podien ima-
ginar que el que va començar als 
camps de cotó del sud esclavista aca-
baria amb aquella desfeta. 

Tres hores de funció donen per a 
molt i, a més de lloar les capacitats 
dels sis esplèndids actors-músics-
cantants, cal subratllar un detall elo-
qüent del text. Quan a Nova York li 
pregunten a l’Emmanuel “¿Vostè té 
plantacions de cotó?” ell respon “No”. 
“¿Aleshores té fàbriques tèxtils?” 
“No”. “I doncs, què fa en el món del 
cotó?” L’Emmanuel dubta i al final 
diu: “D’intermediari”. És llarga però 
val molt la pena.e

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Any Teresa Pàmies: literatura 
més enllà de la militància

grat l’oposició de l’entorn polític. Ai-
xò vol dir que “quan es manifesta, l’au-
tora ho fa amb un gran pòsit vital, ha-
vent viscut la guerra, l’exili, la militàn-
cia, la discrepància, la maternitat en 
condicions insòlites, i, alhora, amb en-
tusiasme i una eterna capacitat de 
mantenir el nivell de la llengua cata-
lana i l’accent de Balaguer, que mai va 
perdre”, afirma el seu fill, Sergi Pàmi-
es. Aquesta Teresa Pàmies escripto-
ra és la que a la família –“la tribu”, en 
diu ell– li fa més il·lusió de recuperar 
aquest 2019, que es commemorarà 
oficialment el seu centenari. També 
es reivindicarà la seva activitat com a 
articulista de premsa, cronista, testi-
moni, militant i figura popular que va 

abordar qüestions com la memò-
ria, el feminisme, el compromís 
ètic, el comunisme, l’autodidactis-
me, l’exili i la vellesa. 

Les activitats, comissariades 
per Montse Barderi, tot just són 
un compendi d’intencions (l’acte 
institucional central serà un Tes-
tament a Praga interpretat per 
Jordi Bosch i Emma Vilarasau, 
però encara no té data ni pressu-
post), però és segur que a l’octu-
bre es farà un simposi sobre la se-
va obra. Pàmies sempre s’havia 
sentit “estimada popularment”, 
diu el seu fill, però també havia 
viscut “la sensació de suficiència 
acadèmica”, una espina que ara la 
família es traurà. També es farà 
una ruta literària per Balaguer, 
una exposició itinerant, diversos 
espectacles teatrals i fins i tot un 
concert amb els boleros que li 
agradaven i que havia fet servir a 
les seves col·laboracions radiofò-
niques. Els actes es poden anar 
ampliant fins més enllà del 2019.  

L’Any Pàmies es va presentar 
ahir, quan feia just set anys que 
l’escriptora va morir. La família 
vol ajudar a “facilitar” el materi-
al documental, a posar ordre al lle-
gat de la mare (“no sabem quants 
llibres va escriure”, diu Pàmies, 
però fins ara s’han comptat 50 tí-
tols) per difondre’n l’obra, però 
vol mantenir-se en un segon pla. 
Aquest 2019 està previst que es re-
editin Matins de l’Aran, Gent del 
meu exili, Memòria dels morts i 
Amor clandestí, que per fi podrà 
tenir a la portada una foto de Pà-
mies amb el seu amor, Gregorio 
López Raimundo, secretari gene-
ral del PSUC. “La Teresa era mol-
tes Tereses”, diu Sergi Pàmies. Va 
tocar moltes tecles. “El punt en 
comú és l’idealisme, l’entusiasme 
i l’altruisme”, apunta.e

L’escriptora Teresa Pàmies va morir el 13 març del 2012. FRANCESC MELCION

El centenari servirà per ampliar la visió de la seva obra 

RECONEIXEMENT

Teresa Pàmies va ser un personatge 
popular i va tenir un paper protago-
nista en la història molt abans de ser 
escriptora. Amb 16 anys participava 
en un míting amb el president Com-
panys i Frederica Montseny. No va ser 
fins als 51 que va aparèixer l’escripto-
ra, alliberada de la necessitat d’escriu-
re articles de premsa que responien 
a la seva militància. Testament a Pra-
ga, les memòries del pare, va merèixer 
el Premi Josep Pla del 1970 i li va com-
portar un xec que li va servir per tor-
nar de París amb tota la família mal-
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Fins ara s’han 
comptat 50 
títols però no 
se sap quants 
llibres va 
escriure

‘Andrea pixelada’ vol canviar el món amb la ficció

de la realitat en què vivim” i, alhora, 
la idea que “la ficció pot canviar el 
món” i que “han desaparegut els in-
termediaris entre realitat i ficció”.  

Roser Vilajosana dona vida a 
l’Andrea, aquesta adolescent idea-
lista i curiosa que, des de casa, fa 
classes a adults d’escriptura i litera-
tura. Però els seus ideals trontollen 
quan descobreix una novel·la que 
explica la seva pròpia vida. “El món 
booktuber era bastant desconegut 

per a mi”, explica l’actriu, que 
subratlla “l’honestedat i la sub-
jectivitat” dels youtubers com la 
clau “per establir un vincle de 
confiança amb el públic”. Tot 
plegat contribuirà a difuminar 
les fronteres entre realitat i ficció 
a la vida de l’Andrea, que queda-
rà atrapada en un viatge escènic 
on tot passa molt de pressa i en 
el qual l’acompanyen els actors 
Borja Espinosa, Mima Riera i 
Assun Planas.  

Ni ells ni Morena volen revelar 
qui interpreten per no desvelar 
algunes parts rellevants de l’es-
pectacle, però avancen que a l’es-
cenari hi haurà “molts canvis rà-
pids de personatges i molta emo-
ció”. Riera explica que els actors 
van “saltant d’una realitat a una 
altra” i Espinosa afegeix que “no 
hi ha temps per a l’avorriment”. 
A través de la història de la prota-
gonista, el muntatge vol connec-
tar amb el públic més jove i com-
batre un doble tòpic: el que diu 
que els adolescents ni llegeixen 
ni van al teatre.e

Roser 
Vilajosana és la 
protagonista 
d’Andrea 
pixelada a la 
Beckett.  
KIKU PIÑOL / SALA BECKETT 
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“¿És possible que algú s’hagi man-
tingut sempre al marge de la fic-
ció?”, es pregunta l’Andrea des de la 
seva habitació. La protagonista 
d’Andrea pixelada, una booktuber 
adolescent amb més de 300.000 se-
guidors, ja sap la resposta. Les seves 
inquietuds sobre els límits entre re-
alitat i ficció vehiculen un especta-
cle escrit per Cristina Clemente que 
s’estrena avui a la Sala Beckett. 
L’obra explora el món dels booktu-
bers –joves que recomanen llibres 
a través de vídeos de YouTube– per 
parlar de “com cadascú pixela les se-
ves vides i com una persona pot te-
nir múltiples cares”, explica la di-
rectora, la uruguaiana Marianella 
Morena, que és la primera vegada 
que treballa a Barcelona.  

Coproduït per la Beckett, El Pa-
vón Teatro Kamikaze de Madrid i el 
Teatre Principal de Palma, el mun-
tatge explora, segons Morena, “la 
convicció que la ficció és responsable 
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