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El teatre és un altaveu del
pensament de la societat
en les més diverses fórmu-
les: des de l’astracanada
ofensiva a la reflexió pon-
derada. L’esperit majorita-
ri dels muntatges teatrals
és la manera de fer d’El lli-
bertí: intenta dinamitar els
prejudicis i els dogmes, tot
i que acostuma a tenir un
aire humà sincer. Leo Bas-
si fa un treball quasi etno-
gràfic perseguint l’evolu-
ció d’un antic missioner a
l’Àfrica que es converteix
en el guru de la tribu que el
va acollir. Carles Flavià
amb L’Evangeli segons
Carles Flavià també es va
guanyar un grup de catò-
lics conservadors que re-
saven un rosari a l’entrada
de la Sala Muntaner. L’ex-
mossèn i exmànager de la
Salseta de Poble-sec pre-
para un nou muntatge,
10.12.44, que ha dirigit
Carol López i que s’estre-
narà al Club Capitol de la
Rambla.

� «Cosa de dos...»
Rafel Duran dirigeix un

text de Glòria Montero
que es divideix en tres pe-
ces curtes, amb un nexe
comú: les relacions fami-
liars. Lurdes Barba i Fran-
cesc Luchetti són els pro-
tagonistes d’aquest mun-
tatge. Si en una represen-
ten una parella; més tard
Luchetti fa de fill malalt de
sida que no troba el suport
de la mare ni en el declivi
de la mort. Finalment,
l’escena presenta dos ger-
mans amb una relació ma-
laltissa. L’encert de la pe-
ça són els tangos que s’in-
terpreten entre escenes,
que donen un aire sòrdid i
decadent, tot allunyant-se
d’una coreografia efectis-
ta. La pega és que s’opti
per tallar els tangos i l’aire
del text, que té un to doc-
trinari, ja que presenta les
situacions asèpticament
sense un contrapunt a les
posicions intolerants.

� «Molta aigua»
Carles Mallol presenta

un text experimental a la
Sala Beckett en què amic,
fill i dona intenten desco-
brir què fa el protagonista,
Òscar, passejant de nits pel
Raval. Tots malpensen els
uns dels altres. No s’atre-
veixen a gairebé cap con-

tacte físic que no sigui el
sexual. La posada en esce-
na insisteix en la soledat
dels personatges, en la de-

crepitud del pis on viuen.
L’aigua i el risc en què es-
clati la caldera esdevé una
metàfora de la situació

opressiva i tensa a casa.
Les justificacions de les
sortides d’Òscar, del fill i
de la dona de l’amic mai

seran definitives. El públic
serà el que tregui les con-
clusions dels viatges del
protagonista.

� «Le mani forti»
Inspirant-se en un crim

real, el dramaturg Marco
Calvani explica l’acció ir-
reflexiva de dos adoles-
cents que decideixen ma-
tar la mare d’ella. Marc
Martínez dirigeix aquesta
producció, que ja es va
veure al festival Grec, i
que ara s’està al Capitol.
Oriol Vila i Mercè Martí-
nez representen aquests
dos adolescents, necessi-
tats d’estimació, que es
troben en un parc abando-
nat on planegen uns roba-
toris innocents i, poste-
riorment, un assassinat.
Calvani pretén demostrar
amb aquesta obra que
qualsevol persona podria
ser un assassí. No en dóna
raons, i prefereix que sigui
el públic qui en tregui les
conclusions.

� «Òscar, 1 maleta...»
Amb una peça que supe-

ra el realisme, la família de
l’empresari Costabella viu
un embolic d’enganys que
greixen la maquinària del
vodevil i que trenca amb
l’ideal de família exem-
plar.

� «Cabaret Pedrolo»
La jove companyia La

Quadra Màgica s’inspira
en l’univers de Pedrolo i hi
inclou una relació trunca-
da entre pares i filla. Amb
una estètica de contenidor
s’imaginen que la filla té
un afer amb una altra noia,
i que s’ho munten per telè-
fon. El pare, en la segona
escena, es convertirà en un
penis, una referència fàl·li-
ca que indica quin és el pes
del marit a la casa d’una
família mitjana.

� «Mondomono»
La companyia Vol Ras

tanca el cap de setmana vi-
nent la seva minitempora-
da al Sant Andreu Teatre.
Tot i que el punt de partida
d’aquest grup de mims si-
gui denunciar l’abús per la
humanitat de les riqueses
de la Terra, es deixa per-
suadir pels gags frívols.
Tres primats supervivents
es barallaran per una nina
inflable vestida, exube-
rant. El mussol, que ini-
cialment assumeix el pa-
per de divinitat, acabarà
esclatant a les mans dels
supervivents.

La moral ambigua en la família en crisi
Els muntatges teatrals de la cartellera barcelonina actual presenten unes relacions familiars inexistents i caduques
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� Denis Diderot, el gran impulsor
de l’Encyclopédie, és un mestre
movent-se entre manuscrits i tam-
bé entre dones. La seva ploma és
tan afinada en les esferes intel·lec-
tuals com efectiu és el seu somriu-
re provocador entre el sector feme-
ní. L’ànsia de democratitzar la cul-
tura irrita religiosos i aristòcrates.
La Il·lustració persegueix la millo-
ra de la societat gràcies a la trans-
missió lliure d’una informació
que, anteriorment, estava reserva-
da a un grup privilegiat. La filoso-
fia, sense els filtres de la religió, es
converteix en una eina molt útil per
perdre prejudicis i actuar amb una
sinceritat que insulta. Diderot
aprofita aquest tret per moure’s
impúdicament darrere totes aque-
lles faldilles que es mostren dispo-
sades a aixecar-se. El text d’Eric-
Emmanuel Schmitt és intel·ligent
perquè sap cosir una trama de vo-
devil (a vegades un pèl massa car-
regosa, això sí) combinant-los amb
tractats i principis filosòfics d’alta
volada. El mèrit del text és destro-
nar el protagonista, amb un cop de
canell digne del millor guionista
de suspens. Servida la idea, només
cal que direcció i interpretació ar-
rodoneixin la peça, sense estridèn-
cies, com efectivament succeeix.

Ramon Madaula és un Diderot
que no té pèls a la llengua per ex-
pressar els seus plaers sexuals i les
poques ganes d’atendre una enèsi-
ma urgència en el projecte de l’En-
cyclopédie. Mig per joc, mig per
responsabilitat hi accedeix i anirà
descobrint la impossibilitat de fer
una definició de la paraula moral
sense faltar a la veritat. Laura Co-
nejero, habitual actriu en muntat-
ges dramàtics, aconsegueix una in-
terpretació solvent d’una pintora
que passa de la ingenuïtat a la fri-
volitat i de la innocència a la peri-
llositat de la més verinosa de les

� La crisi de la família tradicional no es
reflecteix només a les enquestes. També
el teatre és un baròmetre de la incomuni-
cació i la violència entre pares i fills. Sigui

en clau de comèdia o, sobretot de drama,
la família té un paper determinant en la
trama. El llibertí analitza la moral i la crisi
de la fidelitat familiar sense prejudicis.
Quin és el concepte de família que presen-

serps. També destaca Marta Millà
en el paper de la banyuda dona de
Diderot. Fa un aparició fugaç que
es guanya un vendaval de rialles.
Nausicaa Bonnín fa un paper d’en-
fant terrible, en què es descobreix
com una entabanadora ingènua.

L’obra és àgil i agraïda. Peca de
mandra quan posa una mitja part 
que podria eliminar-se. També hi
ha un cert recargolament inneces-
sari per tancar la peça, un cop des-
cobertes les brillants cartes del dra-

maturg. És sobrer que el final per-
meti el joc de divan per al dissortat
Diderot. El vestuari de Montse
Amenós és realista i luxós. Pel que
fa a l’espai escènic, també d’Ame-
nós, recorda el recent Arcàdia (en
què la intriga també casava amb la
ciència) amb un punt de vodevil
per la finestra de l’armari. L’obra,
que relleva El mètode Grönholm,
també és comèdia amb un rerefons
intencionat. Llarga vida a aquest
Diderot, titella del seu destí.

ten els espectacle que estan en cartellera a
Barcelona? El teatre és sovint diana de
col·lectius ultraconservadors que protes-
ten contra les representacions perquè les
consideren blasfemes. Un exemple d’això

és La revelación, de Leo Bassi, una obra
amb bomba casolana inclosa d’un grup
reaccionari que el volia expulsar del Tea-
tro Alfil, a Madrid, perquè s’hi representa
un Papa que reparteix preservatius.

JORDI BORDES

teatre | «el llibertí»

Diderot, titella intel·ligent
� Autor: Eric-Emmanuel Schmitt

(traducció d’Esteve Miralles)

Director: Joan Lluís Bozzo

Intèrprets: Laura Conejero,

Ramon Madaula, Jofre Borràs,

Marta Millà, Nausicaa Bonnín i

Paula Vives

Dia i lloc: dijous, 20 de setembre

(sense data de sortida), al Teatre

Poliorama

Laura Conejero i Ramon Madaula, en un instant de l’obra. / PILAR AYMERICH




