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El silenci revelador
del personatge mut
‘La terra oblidada’ i ‘La signatura 400’ coincideixen a
incorporar un protagonista que no parla en l’escena

n pare malalt no pot anar a treba-
llar al camp com ha fet tota la vida
i prova de distreure’s amb els re-

portatges del National Geographic. L’única
filla que ha fet arrels al poble i no ha baixat
a Barcelona l’atén periòdicament i mante-
nen converses mínimes. Fins que hi ha un
dia que ell es nega a parlar més. El silenci
pertorba de tal manera la filla que aquesta
adverteix els seus germans per-
què tornin a la casa del pare i
provin de fer-lo entrar en raó.
Fruit d’aquest silenci esclata-
ran retrets del passat. Aquest és
el punt de partida de La terra
oblidada. També en la versió
teatral de la novel·la La signa-
tura 400 (fins diumenge, a la
cartellera del Círcol Maldà) hi
participa un actor sense rèpli-
ca. Joan Gibert escolta el dis-
curs volàtil de Lluïsa Mallol.

La terra oblidada, produïda
per la Flyhard (que va tenir
lloc a la sala fins que la malaltia
d’un actor ho va aturar, tot just
fa un any), recupera una breu
temporada a l’Atrium: serà no-
més fins al 10 de març. El pre-
mi de Teatre Ciutat de Gandia
2012 va reactivar la producció
que lidera l’autor Llàtzer Gar-
cia. Un dia a la tarda, es troben
al menjador de sempre els tres
germans (Guillem Motos,
Marta Aran i Muget Franc) el
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pare (Gal Soler que substitueix el desapare-
gut Josep Mota). El noi, que ha tingut ne-
cessitat de sortir del destí que li marcava el
pare al camp, arriba a la casa pairal amb la
seva xicota (Laura Pujolàs) i amb la volun-
tat de justificar la seva carrera d’escriptor.
El pare i la germana autòctons no entenen
la dèria dels urbanites, ni com poden viure
amb les presses que imposa la ciutat. I és

que l’obra planteja un conflic-
te entre la manera d’entendre
la vida la gent que viu al camp
i els de ciutat. 
    L’interès del text arrenca
d’una pregunta de l’autor:
Com cal afrontar la malaltia i
la mort d’un familiar que no
s’estima però que caldrà cui-
dar-lo, “si ho evites, hauràs de
viure amb una mala conscièn-
cia”, insinua Garcia. És una si-
tuació que ja es tractava fa uns
mesos, a Els nostre tigres beuen
llet, d’Albert Espinosa. L’afecte
per al malalt que es cuida
equilibra el dolor per la seva
futura pèrdua, i redimeix des-
prés de la mort.

Comunicar sense mots
Sembla la feina més plàcida:
tenir un personatge que no ha
de dir ni una sola rèplica en
l’escena. En realitat, asseguren
tots aquells que l’han de de-
fensar, és molt més complex

perquè s’ha de seguir tota l’acció i comuni-
car a través de la mirada i de la posició del
cos; “acabo amb la samarreta xopa de
suor”, diu sorprès Soler. Gibert ho argu-
menta, “és un diàleg en què un no parla”. El
director de La signatura 400, Joan Peris,
afirma que aquell que escolta “fa créixer el
treball d’ella”.

I és que si el pagès de La terra oblidada
que fa tres anys que no pot treballar al
camp i veu com ara tothom ignora la terra i
s’està fent malbé adora el silenci envoltat de
la natura, la bibliotecària disposa del silenci
com en el seu hàbitat natural laboral, en-
voltada de llibres i d’usuaris que gosen
trencar la quietud de la biblioteca. El pagès
no necessita paraules, es comunica amb la

Arcàdia
i el drama
Llàtzer Garcia, que
escriu i dirigeix per a la
companyia Arcàdia,
debuta en el gènere del
drama. Fins ara, Arcàdia
era sinònim de
comèdies, més o menys
àcides. Ara, La terra
oblidada obre una
trilogia sobre la família.
L’autor reivindica el dret
del teatre a plantejar un
dilema, i remoure
inquietuds, amb relació
a una cartellera en què
sembla que hi dominin
les comèdies i les peces
d’entreteniment que
inviten a l’evasió dels
moments socials actuals.
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El director de ‘La
signatura 400’,
Joan Peris,
afirma que
aquell que
escolta “fa
créixer el treball
de l’altre”. “És
un diàleg en què
un no parla”, diu
l’actor Joan
Gibert

Final feliç,
també per a
heterosexuals
Comèdia romàntica que
mostra dues formes de viure
l’homosexualitat en parella

CRÍTICA JORDI BORDES

om es pot riure dels tòpics homo-
sexuals de manera que en riguin
tant els gais com els heterosexuals i

sense que ningú se senti ferit? Aquest és el
repte que respon Smiley, una obra senzilla,
sense gaire més pretensions, que va escriu-
re Guillem Clua per al primer torneig de
dramaturgs de Catalunya. La peça no va ar-
ribar superar cap eliminatòria perquè va
topar en primera ronda amb la que seria la
guanyadora: El crèdit de Jordi Galceran. Pe-
rò pujada a escena es revela com un arte-
facte molt intel·ligent que trenca amb la
narració sense complexos per fer aclari-
ments a l’audiència heterosexual o trans-
formant els personatges en narradors d’al-
guns dels passatges que es viuen de manera

C cronològica. Per a Clua, hi ha dos tipus de
gais que semblen irreconciliables: els que
gaudeixen d’un cert exhibicionisme i pro-
miscuïtat, i els que viuen l’amor des de la
intimitat, la fidelitat i un punt platònic.
Són dos mons petits que conviuen en els
mateixos carrers però, per molt que estra-
nyi a l’audiència hetero, no topen quasi
mai. El teatre, excel·lent laboratori on cui-
nar relacions impossibles, serveix per unir
un element de cada grup antagònic. I, com
ha de ser, sorgeixen les espurnes que ali-
menten la comèdia. Podria acabar amb un
tancament de porta, trencant les cartes i
sentenciant que aquests dos universos mai
no congeniaran, però l’autor i director opta
per l’homenatge a la comèdia romàntica i
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natura. La bibliotecària, en canvi, troba
l’oportunitat de descarregar la seva veu i
opinió en un usuari que ha aparegut dins
de la biblioteca (s’havia adormit en una de
les sales d’estudi): li exposa les seves teories
de la vida, l’amor, la soledat, la política i la
cultura. En realitat, està necessitada de par-
lar i justificar-se. Dues hores abans de
l’obertura de l’equipament, esclata allibe-
rant-se.

Al silenci, encara cal afegir-hi un altre in-
gredient que frena l’actitud natural i priva
de recursos coneguts l’actor. A La terra
oblidada, el pare es mou en una cadira de
rodes i l’expressivitat s’ha de concentrar
només de cintura cap amunt. És un treball
de risc que aporta nous codis corporals. ❋

Dos mons,
una família.
Els germans
retornen a la casa
pairal per animar
el pare i perquè
abandoni el
silenci voluntari
a ‘La terra
oblidada’
J. BUXÓ

els dedica un final feliç. Al final, clua
aconsegueix que tothom vegi l’amor
d’una parella amb dos integrants molt di-
ferents. Supera l’etiqueta de l’homosexua-
litat, fent-ne bandera en bona part de la
peça. L’obra va rebentar la Flyhard. A l’Es-
pai Lliure hi ha un notable públic masculí
que combat amb l’habitual majoria de
públic femení. Tothom riu i s’emociona
generosament. Les interpretacions de Ra-
mon Pujol i Albert Triola passen per
molts estats d’emocions amb què es dóna
una àmplia gamma de colors. L’obra pot
tenir continuïtat en una sala comercial. La
interpretació fresca i intel·ligent ha
d’atraure un públic ampli. Tothom el que
vol és adormir-se abraçat a qui estima. ❋

SMILEY
Guillem Clua
Direcció: Guillem Clua
Intèrprets: 
Ramon Pujol i Albert
Triola
Lloc i data:
15 de febrer (fins al 10
de març) a l’Espai
Lliure

questa temporada
al programa
Aixopluc completa
la que va fer a la Sala
Flyhard durant
diverses setmanes

A

D’una broma a un musical
eatre Estable de la Casa Real van ser els

guanyadors de la tercera edició de la Beca
Desperta. La seva proposta és tant esbojarrada com
inusual. S’imaginen un món futurista en què la
tecnologia s’ha desfasat i en què és imprescindible
la música en directe per sobreviure. Si no es canta
o se sent algú cantant, el cap esclata. Així de bèstia;
Així de contundent; Així de caòtic; La Nau Ivanow
concedeix aquesta beca a projectes de companyies
emergents, que dóna dret a assaig, campanya de
comunicació, possibilitat de fer gira en sales de
fora de Barcelona i estrena per convidar els
programadors de la cartellera més convencional.

EL GRAN DESPROPÒSIT
Teatre Estable de la Casa Real
Dramatúrgia i direcció: Raquel Loscos i Salvador S.
Sánchez.
Intèrprets: Felipe Amaya, Olga Bernardo, Marc Oliva,
Jordi Rubio, Sara Sansuan, Anna Tamayo i Laura Vila.
Lloc i dia: Nau Ivanow, fins aquest diumenge.

Màgia i comèdia assegurada
l televisiu Mag Lari és un mag que forja el seu

treball en la creació d’un personatge pròxim a
l’audiència, irònic en les intervencions, amb una
capacitat d’improvisar i de dir allò que el públic li
agrada riure i sentir. Com a mag, té una llarga
experiència fent, des d’exercicis de màgia de prop,
fins a números de grans efectes. Ha protagonitzat
diversos programes a TV3 (com ara les gales de
Nadal), Antena 3 i La Sexta. Actualment col·labora
amb el programa El Matí de Catalunya Ràdio.

MAG LARI
Màgia i ironia
Lloc i dia: Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro,
diumenge a les 12.00 h i a les 5 de la tarda.

Salvi, un conte que es fa gran
ruit d’un llibre il·lustrat d’Anna Obiols i Subi,

El petit Dalí... i el camí cap als somnis, traduït a 7
idiomes amb l’objectiu d’apropar la figura del geni
català als més menuts, va néixer la versió teatral al
2004. Es va fer una nova mirada al muntatge el
2012, amb un nou equip d’actors. En la peça,
pensada per a menuts ben petits, s’hi incorporen
elements màgics, còmics, titelles i fins i tot
acrobàcia. I tot, per il·lustrar el viatge del petit Dalí
que ja tenia les dèries que, d’adult, el van fer
triomfar com a artista.

EL PETIT DALÍ
Únics produccions
Direcció: Benjamí Conesa/ Lluís Juanet

Lloc i dia: Al Poliorama. Cada diumenge del mes de març
a les 12.30 h del migdia. Programació Viu el Teatre.
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CONSERVATORI
PROFESSIONAL
DE DANSA
Institut del Teatre

’escola integrada
de Grau
Professional de
Dansa i Educació
Secundària
Obligatòria (ESO)
organitza una
Jornada de Portes
Obertes per
explicar el
contingut de les
seves proves
d’accés per al curs
2013-2014. La
jornada de portes
obertes està
orientada
exclusivament a
futurs estudiants.

Lloc i dia: A
l’Auditori de
l’Institut del Teatre
(Plaça Margarida
Xirgu, s/n), de lliure
accés. Demà
dissabte, a les 11.00
h i a les 14.00 h.
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Viatge iniciàtic. El Dalí, de nen, el 2004 QUIM PUIG


