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L’actriu Imma Colomer a I només jo vaig 
escapar-me. SÍLVIA POCH / TEATRE LLIURE 

És l’apocalipsi, 
però és perfecte

TEATRE

‘I només jo vaig escapar-ne’  
TEATRE LLIURE MONTJUÏC FFINS AL 20 DE JUNY 

T
res dones prenen el te en un jardí 
anglès. Un quarta dona, Jarret, les 
veu i decideix entrar-hi per incor-
porar-se a la conversa. De tant en 
tant les altres callen i ella, com un 

àngel anunciador, descriu les catàstrofes pro-
vocades per l’home a l’home i a la terra. Vent, 
inundacions, foc i malalties cauen sobre el 
món. Una catàstrofe darrere l’altra. Només 
ella es podia escapar per explicar-ho. 

La senyora Jarret posa veu als monòlegs in-
tercalats entre les converses quotidianes i con-
vencionals d’aquestes dones posseïdes per la 
fòbia paranoica als gats, per la por a la solitud 
i per la culpa d’un homicidi. Seguint la místi-
ca de les plagues bíbliques, l’autora britànica 
Caryl Churchill mostra les conseqüències 
d’una societat despòtica dominada per la vio-
lència dels poderosos i, sobretot, el menyspreu 
de la naturalesa que anuncia l’apocalipsi. Són 
monòlegs de caràcter surrealista en els quals 
s’amunteguen els cadàvers produïts per la mal-
dat dels governants (“Quatre-centes mil tones 
de roca pagades per alts càrrecs es van despen-
dre de la muntanya”; “La fam va començar 
quan el vuitanta per cent dels aliments es van 
desviar a programes de televisió”) i que anti-
cipen la pandèmia (“Els productes químics es 
van filtrar per les clivelles dels bitllets”; “La ma-
laltia va començar quan les criatures van beu-
re sucre dissolt fet d’extracte de micos”). 

Caryl Churchill (Londres, 1938) és una dra-
maturga amb les idees clares. Una feminista 
compromesa políticament que al llarg d’una 
trentena d’obres ha anat constatant les perver-
sions del sistema capitalista i que als 79 anys es 
va despenjar amb aquest corrosiu drama sobre 
la fi de la humanitat del qual Magda Puyo ha fet 
un superb espectacle sobre una fluïda traduc-
ció de Sadurní Vergés i Vilella i amb quatre fe-
nomenals actrius (Muntsa Alcañiz, Lurdes 
Barba, Imma Colomer, Vicky Peña). Sobre un 
evocador espai escènic de gran plasticitat (Pep 
Duran), Magda Puyo aixeca l’obra amb un en-
certat equilibri entre allò aparentment més ba-
nal i la contundència de la denúncia, amb una 
exquisida direcció de les quatre excel·lents ac-
trius. Una funció amb el nivell d’excel·lència 
que volem veure sempre al Teatre Lliure.e
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“C Tangana ens va impactar tant 
que s’ha notat en el nostre disc”

ford & Sons... N’hi havia uns quants 
més, però al final vam anar cap al 
nostre rotllo. Pel que fa a la intenció 
que sonés gran, sí que ens vam gui-
ar per Coldplay: volíem fer com a Vi-
va la vida, una cançó que comença 
petita i després es va fent gran i no 
para de créixer, però vam acabar 
fent una dinàmica més normal.  

Després de l’èxit que vau tenir amb 
el disc anterior, què significarà ara 
petar-ho per a Oques Grasses? 
Petar-ho és fer el que necessitis fer 
i que funcioni. Fer el que sents i es-
tar content amb tu mateix. Estimar-
te i sentir-te satisfet amb com ets i 
amb el que fas. Tampoc cal que sigui 
tots els moments de cada dia, però 
la cosa va per aquí. Tal com ho en-
tenc jo, petar-ho a la vida és més o 
menys això. 

¿I no teniu l’ambició de fer un salt? 
Posar-se unes expectatives molt al-
tes no és bo, però sí que ens agrada-
ria obrir-nos una mica més cap a fo-
ra, cap a Espanya i cap a Llatinoa-
mèrica o cap a on sigui. És cert que 
amb el que tenim a Catalunya po-
dem viure, però està bé tenir reptes, 
coses a assolir, però amb la calma, 

que amb el que ens passa aquí ja te-
nim feinada per assimilar-ho. 

Tocareu al Canet Rock, un dels fes-
tivals que es faran amb el públic 
dret. ¿Us han explicat quins proto-
cols de seguretat haureu de seguir 
els grups i si haureu de passar la 
prova d’antígens el dia del festival? 
Encara no ho han concretat, però 
com que els grups serem tots al ma-
teix backstage, pot ser que ens facin 
passar la prova. 

¿Suposa una responsabilitat extra 
tocar al Canet Rock aquest any? 
No. De fet, tenim la il·lusió extra de 
saber que no tocarem davant de mil 
persones com en altres llocs durant 
la pandèmia, sinó davant de moltes 
més, i totes dretes.  

Les festes majors, que també és un 
espai on solíeu tocar, encara no és 
clar que es puguin fer com abans. 
Crec que a mitjans de l’any que ve 
sí que hi haurà alguns llocs, els que 
es posin més les piles, on es podrà 
fer alguna cosa semblant al que te-
níem abans, pel que fa a quantitat 
de gent, però aquest any ho veig 
complicat.e

MÚSICA

Els ritmes d’un grup com Oques 
Grasses eren uns, però la pandèmia 
els va fer canviar d’idea. A finals del 
2019, la previsió era seguir enfilats 
en l’èxit que els havia proporcionat 
l’àlbum Fans del sol (2019) i fer una 
pausa el 2021 per preparar nou re-
pertori. “Finalment, la incertesa de 
portar mig any esperant a veure què 
passava amb tot això del covid ens 
va dur a decidir gravar el disc”, ex-
plica Josep Montero, cantant i lle-
trista de la banda osonenca. I així ha 
arribat el cinquè àlbum d’Oques 
Grasses, A tope amb la vida (Halley 
Records, 2021).  

¿La cançó In the night, del disc an-
terior, és la que us ha marcat el ca-
mí per ser el grup que sou ara? 
In the night va ser un punt d’inflexió 
mentre enregistràvem Fans del sol. 
Fins aleshores havíem gravat algu-
nes cançons i tot plegat semblava 
una continuació del disc anterior. 
En canvi, In the night ens va obrir a 
alguna cosa nova. I el disc nou és la 
continuació d’aquest camí.  

¿Us agraden les produccions que fa 
l’Alizzz per a C Tangana? Teniu te-
mes com Talismà que hi connecten 
molt, amb la seva manera de fer. 
Sí, i tant. A Talismà hi ha el recurs 
aquest d’una guitarra en la part ins-
trumental que em va captivar molt 
quan vaig escoltar Tú me dejaste de 
querer de C Tangana. I l’Alizzz en 
general mola bastant, també pel 
punt aquest de mesclar el rotllo tra-
dicional amb l’electrònica. El disc 
del Tangana ens va impactar tant 
que d’alguna manera s’ha notat en el 
nostre disc.  

A Talismà també hi ha la mar de 
fons de la música de Joan Garriga.  
El Joan ha sigut un referent des de 
l’època de Dusminguet. I n’hi ha una 
altra, Vida d’oferta, que és més com 
una cúmbia i que també té aquest 
punt més Dusminguet.  

Bye bye és la que connecta amb el 
vostre vessant més llatí, oi? 
Sí. Bye bye va venir d’estar mirant 
la sèrie Narcos i escoltar els temas-
sos que hi posen. Em flipaven unes 
cançons en què estan parlant d’as-
sassinats i de coses duríssimes amb 
una base musical superballable. El 
contrast aquest em va flipar.  

¿I Elefants és el vostre Viva la vi-
da (Coldplay)? 
Venia una mica d’aquí, però aquest 
tema va ser vint-i-quatre temes. Les 
referències al principi anaven cap 
a Coldplay, després més cap a Mum-
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Oques Grasses
EL GRUP OSONENC PUBLICA EL DISC ‘A TOPE AMB LA VIDA’
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