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dantesc ens fa visitar
l’autor, perquè sobre
l’anècdota escabrosa,
sobre l’esperat catàleg
groc de torbacions i per-
torbacions, s’erigeix una
escriptura potent, seca,
precisa, sense concessions
a l’adorn gòtic. Un text que
transita –com assumeix el
mateix autor– pel recte
camí de la correcció i la ci-
vilitzada conversa. Sobre
aquest potent contrast
s’eleva Soterrani. Fins i tot
la lleu intriga –el títol és
massa explícit per no
avançar esdeveniments–
assumeix una posició se-
cundària respecte a la po-
tència d’un text fèrriament
contingut, que avança a
través de la trama amb la
precisió d’un cirurgià. Un
text per damunt de la so-
fisticada truculència dels
personatges, tan al límit
de la seva credibilitat dra-
màtica com els de La
muerte y la doncella
d’Ariel Dorfman.

Xavier Albertí ha poten-

Soterrani
De Josep Maria Benet i Jornet.
Dir.: Xavier Albertí.
Sala Beckett, 27 de març.

És gairebé inevitable
que l’autor acabi pro-
jectant fragments de

si mateix en els seus perso-
natges. Establir aquesta re-
lació entre Benet i Jornet i
els dos protagonistes de la
seva última obra pot ser
molt arriscat: a l’escenari hi
ha dos éssers en perillosa
complicitat amb l’horror.
Però vet aquí el personat-
ge que interpreta Pere Ar-
quillué, irremeiablement
atret –com una mosca per
la pudor de podridura– per
les tenebres. I vet aquí els
últims títols de l’autor, visi-
tant una vegada i una altra,
com un leitmotiv, la inaca-
bable oferta dels grans
magatzems de l’infern del
cor humà.

Soterrani és un altre re-
torn a l’escena del crim.
Però aquesta vegada im-
porta menys quin cercle
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Cruz i Arquillué s’adapten a l’exercici d’austeritat dramàtica d’Albertí ■ FERRAN MATEO

ciat aquesta qualitat de
bisturí literari amb una di-
recció d’actors que en rea-
litat no s’allunya gaire de
la que podria haver pensat
per a una obra de Lluïsa
Cunillé. Una direcció igual

de precisa, continguda,
amb una ambigüitat calcu-
lada i un minimalisme que
accentua la perversitat de
la situació. Pràcticament
no hi ha moviment en el
pulcre i convencional

espai creat per Lluc Cas-
tells, només l’imprescindi-
ble per acompanyar un
text sense acotacions es-
cèniques. Quasi no hi ha
corbes emocionals en la
projecció de les paraules.

Una monotonia amena-
çant que funciona com un
matxet obrint-se pas cap al
cor de les tenebres, aquell
lloc on es trobaran els dos
personatges.

Pere Arquillué i Pep
Cruz s’adapten perfecta-
ment a aquest sofisticat
exercici d’austeritat dra-
màtica, tot i que el segon
–carregat amb més silen-
cis– aconsegueix atreure
l’atenció amb una exquisi-
da modulació d’unes pa-
raules camuflades de neu-
tral urbanitat i llocs co-
muns. Un correcte ciutadà
que darrere aquell laco-
nisme de les bones mane-
res teixeix una espessa te-
ranyina en la qual es deixa
atrapar voluntàriament
per l’altre personatge. Po-
ques paraules i moltes mi-
rades, ben controlades i
dosificades per portar la
situació a un punt sense
retorn. Un murmurador
de cavalls que amb un
mínim gest acaba per
domar la bèstia.


