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Poc abans de començar el
concert poètic al Casino de
Manresa, Biel Mesquida em

va dir que, al llarg de la seva vida,
havia lluitat en moltes trinxeres
però que, de cap de les maneres,
era una persona de trinxera. És a
dir, que com a escriptor i activista,
mai no havia deixat que una cau-
sa concreta l’encegués fins al punt
de no ser capaç de veure la resta.
Evidentment, això no volia dir
que hagués aparcat els seus ideals
ni que les seves tribulacions ha-
guessin deixat de donar-li malde-
caps. Més aviat es referia al fet
que, des de sempre, havia volgut
formar part d’un front comú que
treballés, allà on fos necessari, per
aconseguir la igualtat i el progrés
social.

Sense saber-ho, les seves parau-
les em van servir de consell: per
avançar –sigui en el camp que si-
gui– cal treballar no només en
una direcció, sinó en totes i a la
vegada. Tot està lligat amb tot i
res no ens és aliè. Al llarg de la
vetllada, que va tenir lloc fa uns
quants dies dins el cicle de foment
de la lectura Tocats de lletra, Mes-
quida va recordar les paraules
d’alguns dels clàssics més apol·li-
nis, com El pi de Formentor, de
Miquel Costa i Llobera, i L’Evan-
geli segons un de tants, de Blai Bo-

net. Tanmateix, quan va aconse-
guir captivar de debò el públic va
ser quan ens va fer partícips d’al-
gunes de les seves trinxeres literà-
ries: la d’El bell país on els homes
desitgen els homes –que ara reedi-
ta Laertes–, la d’Excelsior o el
temps escrit i la de Vertígens.

Que Mesquida és un artista ca-
paç de conjugar les trinxeres ar-
tístiques més diverses no és cap
secret. No obstant això, una cosa
és saber-ho i una altra de ben di-
ferent és veure-ho. Amb la sono-
ritat esmorteïda d’una gramola,
Mesquida ens va convidar a en-
trar a la sala amb el Drama de
Maria del Mar Bonet. No va tri-
gar gaire a aparèixer, embolcallat
per la música de PJ Harvey i Pas-
cal Comelade i les imatges de
João César Monteiro. Una posa-
da en escena acurada, combinada
amb l’expressivitat del seu timbre
i la seva prosòdia.

Una lliçó de literatura i de vida. I
no només m’ho recorden les im-
pressions que guardo d’aquell
dia, sinó que també m’ho eviden-
cia la seva trinxera electrònica –el
diari personal de Mesquida, Pla-
gueta de Bord–, on cada dia veig
que penja descripcions de les es-
comeses més diverses. Un
artista enmig del camp de
batalla.

LLETRES
David Clusellas

La trinxera de Mesquida
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CRÍTICA / Assumpta Pérez
Teatre / «Soterrani»

Un bon tast teatral

E l darrer Entre Toc de Tea-
tre va portar a la Sala Gran
del teatre Kursaal de Man-

resa el text del dramaturg Josep
Maria Benet i Jornet Soterrani.
Amb la direcció de Xavier Al-
bertí i interpretada per dos in-
combustibles de l’escena, Pep
Cruz i Pere Arquillué, va omplir
la Sala Gran del teatre manresà
en un misteriós i fascinant mun-
tatge que va fer que, en molts
rostres, es pogués llegir el des-
concert i la sorpresa en acabar

Dos homes en un espai tancat.
Una pista aparent d’allò que els
ha unit: un petit incident de
trànsit. Una aparent trobada
fortuïta i casual. L’inici d’una
conversa banal anirà col·locant,
amb meticulositat, les peces
d’un trencaclosques misteriós.
L’únic que en sabem: els uneix
un concepte, més aviat conver-
tit en idea: un soterrani.

La banalitat de la conversa es
fon ràpidament quan els dos
homes arriben al seu nexe en
comú: l’esposa d’un d’ells, des-
apareguda fa tres dies. Un és
l’espòs i l’altre no és l’amant. La
intriga està servida. 

Soterrani, de Benet i Jornet,

acaba convertint la trivialitat, la
banalitat, en una conversa dels
objectes i desitjos més obscurs
de l’ésser humà. El més interes-
sant, no respondre en cap mo-
ment a la pregunta què? Cada
espectador respondrà a aquest
enigma segons versi la seva ca-
pacitat d’imaginació o no.

Soterrani és una peça que
atrapa l’espectador a la butaca i

que fa que en demani més en fi-
nalitzar el muntatge. Dos es-
plèndids mestres de cerimònies,
Pep Cruz i Pere Arquillué. Sen-
zillament, un duel escènic i dia-
lèctic no apte per a sensibles o
taquicàrdics. Durant el muntat-
ge va regnar un silenci sepulcral
només trencat pels llargs aplau-
diments en finalitzar. Realment,
un molt bon tast teatral.

SALVADOR REDÓ

L’obra es va representar dijous al Kursaal de Manresa


