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Look back in anger va ser l’obra 
fundacional dels Angry young 
men de meitat del segle XX. Amb 
ella el seu autor, John Osborne, va 
iniciar un corrent alternatiu al 
teatre escapista d’ambients refi-
nats. Llàtzer Garcia –dramaturg 
de nivell i cada vegada més pre-
cís– reconeix sense embuts la in-
fluència de la peça anglesa, inspi-
ració lliure per a La meva violència 
que també dirigeix per a la com-
panyia H.I.I.I.T al Tantarantana. 
En tots dos textos trobem un re-
trat generacional sortit de les tri-
pes, desencant com a matèria pri-
mera per construir personatges 
incòmodes i, en cert sentit, pre-
soners de les seves contradic-
cions. A la intractable Barcelona 
del present, tres amics compar-
teixen pis llardós i rutines precà -

ries en feines poc remunera- 
des. Les dues noies formen una 
d’aquelles parelles atrapades en 
una espiral tòxica. El tercer, el Se-
bi (Roger Torns), intenta posar 
pau sense gaire èxit. El precari 
equilibri s’esquerda quan apareix 
l’Abel (Sergi Torrecilla), el germà 
de la Lara (Marta Ossó), que in-
tenta restablir els llaços d’una fa-
mília ben acomodada. La situació 
portarà al límit la Judit (Laura 
Daza), un personatge volcànic i 
per moments desbocat. La seva 
verborrea insolent és el motor de 
l’obra, arma de doble tall que ta-
lla cap a fora i també a les seves 
pròpies carns. 

Desesperança i ira 

El boig i la seva veritat sempre 
són el flagell de la hipocresia a les 
comèdies. No obstant, parlem 
d’un bon drama marca Garcia, 
amb el fracàs com a mirall. La de-
sesperança es torna ira i sacseja 
les situacions sense donar treva a 
l’espectador. El costumisme és 
àcid com a Mamet, però es va 
obrint pas la violència sorda d’un 
Koltès més enganxat a terra. En 
comptats moments distesos els 
personatges es burlen dels tea-
tres oficials, de les obres amb 
conflictes d’arquitectes que no 
troben feina del seu camp. ¿Ran-
cor de classe? S’apunta més cap al 
fals mite de l’ascensor social. No 
és gratuït que aquesta vegada la 
referència cinèfila de rigor sigui 
Rebel sense causa. 

Escenari nu –només unes ca-
dires– i el públic envoltant els in-
tèrprets: el minimalisme de l’es-

cenografia i la proximitat dels 
actors ens connecten amb les 

últimes obres de Rigola. Tot 
recau sobre els intèrprets. 
Destaca Roger Torns amb la 
seva vulnerabilitat i, en es-
pecial, la construcció de 
Laura Daza, que doma la 
ràbia sense treva de la Judit 
fins a fer-la aterrar en la 

versemblança. Menys creï-
bles són alguns girs descon-

certants de l’argument, desen-
focaments del realisme que por-

ten la trama cap a un final carregat 
de furor i el seu melancòlic epíleg 
que encaixa de manera estranya. n
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Joves tot i que 
àmpliament 
emprenyats

Fa gairebé una dècada que la gent 
de Sixto Paz actua sota pautes in-
subornables: teatre de petit for-
mat però mirada llarga. No només 
per la recerca de noves fórmules 
de relació amb el públic, sinó per 
fugir del camí suat en les seves 
propostes. Entre les seves línies de 
treball hi ha, per exemple, posar el 
focus en dramaturgs de l’àmbit 
anglosaxó poc coneguts. Han tor-
nat a aquesta via amb Classe, dels 
irlandesos Iseult Golden i David 
Horan, un text en el qual qües-
tions relatives a l’educació i l’ex-
tracció social es donen la mà de 
forma encertada. És aquesta una 
obra d’aquelles que conviden a la 
reflexió postfunció de forma na-
tural. Gràcies a tres bons perso-
natges, a càrrec d’intèrprets molt 
solvents, i un conflicte ben traçat. 

Classe ens presenta un pro-
fessor de primària (Pol López) que 
ha convocat els pares (Pau Roca i 
Carlota Olcina) d’un alumne per 
plantejar-los una classe de reforç 
per al seu fill. Som en una escola de 
l’extraradi de Dublín, però també 
podria ser-ho d’una ciutat com 
Barcelona, Madrid o París. Perquè 
no hi ha localisme a Classe sinó un 
conflicte universal que transcen-
deix qualsevol estretor geogràfica. 

El que semblava una trobada 
sense més ni més, a poc a poc es 
converteix en una tempesta. Per-
què el professor McCafferty té 
tantes bones intencions com ma-
laptesa a l’hora de plantejar les 
coses. És tan acurat, tan previn-
gut, que aquesta actitud només 
aconsegueix despertar sospites 
en els seus interlocutors. Són 

Brian i Sarah, la vida conjugal dels 
quals s’ha esfondrat, i avui només 
volen el millor per al seu fill –com 
qualsevol pare o mare–, però amb 
la idea que no cometi els seus ma-
teixos errors en el futur. 

Pau Carrió dirigeix amb molta 
cura una peça amb tres plans ar-
gumentals. El del professor voca-
cional que deixa la comoditat 
d’una escola del centre per una 
altra de la perifèria en la qual 
s’emportarà més d’un desen- 
gany. La d’una parella d’aquest 
barri que sobreviu en un entorn en 
què l’ascensor 
social no 

funciona. I per últim, 
la del petit Jayden i la seva com-
panya Kaylie, amb qui comparteix 
les classes de reforç. Un mínim 
canvi d’il·luminació permet pas-
sar de la trobada entre adults a la 
dels nens, que també interpreten 
Roca i Olcina. 

Flueix una peça com Classe, 
amb una escenografia que no pot 
ser més escolar, perquè tots sem-
blen estar còmodes en el seu pa-
per. López, carta guanyadora en 
qualsevol elenc, dona el to sempre 
com aquest professor la vocació 
del qual quedarà amenaçada, per 
no dir arruïnada. Roca brilla com 
un pare tosc i voluntariós, amb 
aire de hooligan, que gairebé aca-
ba despertant la compassió. Men-
tre que Olcina, amb qui Roca ja va 
fer Pulmons (una altra joia de Six-
to Paz), reitera que és una actriu 
enorme que pot amb tot. Té Clas-
se, per tant, la química adequada 
perquè res grinyoli. n

JOSÉ CARLOS 
SORRIBES

CRÍTICA

Classe de bon 
teatre a  

la Villarroel

Carlota Olcina,  
en una escena  
de ‘Classe’, la peça 
dels dramaturgs  
irlandesos Iseult 
Golden i David  
Horan.

Sergi Torrecilla  
i Marta Ossó,  
durant la repre-
sentació de  
l’obra ‘La meva  
violència’. 
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