
ijous anàrem de pesca. Férem via
com aquell qui sap on va, però
no... I és que el Festival de Tardor

s’ha inventat un nou pic teatral. A l’últim,
rètol rere rètol, apareixia l’espai La Pine-

da de Sant Gregori: una porta tancada i obscuritat total.
El cruiximent de tres homes a les palpentes. El punt fu-
gaç d’un estadal mou tres caps al fons, són ombres que
reneguen i remoregen, s’apropen. Terrabastall, algú va
de trompis... A la fi un tel de llum groga i cansada ens
mostra on som: La Gesta Heroica, un club de pesca so-
ta sostre fundat el 1969 i abandonat; establert al soter-
rani d’una antiga fàbrica desballestada que es troba al
costat de l’entubament d’una riera. En aquells anys les
filtracions ho inundaven tot formant enormes piscines,
però ara només hi resta una petita bassa bruta. Abans
era el punt de trobada i de jocs dels nyecs del barri, als
quals se’ls va ocórrer portar-hi vida, en primer sards i
peixos gat, més endavant unes camades de tarariras

que degenerades per la ingesta de substàncies quími-
ques mudaren per acabar devorant-se entre elles, així
van néixer les mítiques tarariras titán.

A poc a poc la llum pren força i anem veient l’espai
escènic d’un hiperrealisme meravellós: unes escales
ens porten fins a baix, al mig hi penja un invent fantàs-
tic, un aparatós quadrat amb uns focus que reproduei-
xen la força del sol o la tenebra de la nit, segons convin-
gui als pescadors. Ho volten tot unes enormes xapes
d’uralita de ferro rovellat amb marques a les parets pro-
duïdes pel moviment de les aigües. Al fons, just al mig
de dues parets, una porta de fusta blanca incrustada de
brutícia adreça cap un lavabo. Arreu aparells de pesca,
trofeus abandonats, caixes, mànegues, un flotador, am-
polles... I al terra, sota una canonada que degota, una
mena de petit estany insondable amb peixos.

Els pescaires, Atilio, àlies el tísic, pare d’Irene, té
uns 67 anys, vidu, amb la vida escolada succiona, de
tant en tant, l’oxigen d’una bombolla. Miguel Ángel,
38 anys, encorbatat, amic d’infància de René i casat
amb Alicia, qui l’ha abandonat fa dos anys, viu un re-
torn melancòlic al barri. René, àlies el suec, 40 anys,
orfe de pare, pescador obsessiu, es pensa que és el pro-
mès d’Irene. Asseguts tots tres, repenjant les canyes,
van xerrotejant de mena intranscendent, d’això, d’allò,
de les seves pors, la política, les relacions... I mentre
ens distreuen s’hi va creant una atmosfera inquietant,
marginal, amb un humor gran i desencantat. De retop,
plenament subjugats pels seus afers, ens entomen una
fi que ens gela la sang. Hom resta perplex.

Ricardo Bartís delita amb la seva genialitat, però no
només per la lucidesa del text, sinó per l’ajustadíssima
fantasia portada a terme amb aquests tres actors de me-
ravella: impecables, somiadors, delirants.

D
JOAQUIM ARMENGOL

� Autor i director: Ricardo Bartís.

Intèrprets: Sergio Boris, Carlos Defeo i Pablo de Nito.

Lloc i dia: Espai La Pineda de Sant Gregori, 30

d’octubre del 2008.
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teatre | «la pesca»

Dos dels tres excel·lents actors argentins de La pesca, durant una funció. / JOAN SABATER
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Tots els passos de la

passió segons
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