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Poques coses es poden dir de l’ar-
gumentde la darrera peça estrena-
da de Josep Maria Benet i Jornet,
Com dir-ho?, sense espatllar-ne la
recepció. Un professor universi-
tari visita inesperadament el domi-
cili de l’alumna predilecta, amb la
intenció de comunicar-li una
informació important. Per saber el
perquè d’aquesta visita cal veure
l’obra i, tot i així, no ho sabrem
fins gairebé el final. La peça està
construïda amb una dosificació
precisa de la informació per tal de
mantenir l’expectativa fins arribar
a aquest clímax, en forma de
revelació, que n’esdevé el desllo-
rigador.
Aquesta és la tercera peçadeBe-

net i Jornet articulada sobre dos
intèrprets i sobre l’expectativa ba-
sada en l’administració de la infor-
mació. Soterrani (2008) iDues do-
nes que ballen (2011) es vertebren
així. En la primera el joc s’esta-
bleix entredoshomes, ambel rere-
fons de la foscor en la condició
humana; en la segona la dialèctica
enfronta dues dones que, per ca-

mins diferents, han arribat a una
conclusió idèntica, ser al final del
camí i voler ser conseqüent avan-
çant sobiranament la pròpia fi. En
les dues, la mort hi és present,
coma resultat final de la transgres-
siómoral o coma solució aunpati-
ment insuportable. A Com dir-ho?
també hi és present la mort, però
no és la meta, ni tampoc ocupa la

centralitat del discurs. Aquí el que
és fonamental és la continuïtat de
la vida, i el missatge d’amor que
significa l’aposta per la continuïtat
d’aquesta vida a partir d’allò que
té de fonamental.
Segurament Benet ha arribat al

moment vital de transformar en li-
teratura dramàtica tot un seguit
de reflexions que tenen a veure
amb la seva trajectòria, però que,
alhora, són universals. Per exem-
ple la necessitat d’escriure de l’es-
criptor, amb el vent a favor o en
contra, des d’un talent petit o
gran, però ambel neguit insadolla-
ble d’haver d’expressar-se per es-
crit, d’haver de buidar el pap. Això
sí, amb voluntat literària, per tal
quenoesdevingui, només, unexer-
cici terapèutic, sinó una contribu-
ció, modesta, o gran, a la comuni-
tat a la qual es pertany.
AComdir-ho? doncs, es pot tro-

bar, convertit en teatre, el pen-
sament que Benet va recollir en
algundels assaigs deMaterial d’en-
derroc (2010, amb una data de
publicació propera a la data d’es-
criptura de la peça que ara s’estre-

na). Però aixòno la fa una obra fei-
xuga, perquè a aquestes alçades
l’autor té prou ofici per no haver
de fer una peça de tesi. Tot això es
dedueix d’un diàleg molt ben
travat entre dos personatges des-
iguals, intel·lectualment i vital-
ment, que es temptegen l’un a l’al-
tre des de la incertesa, el dubte i la
ignorància (la jove), o desde lama-

duresa ja resseca, i el coneixement
del que pot afectar el destí de qual-
sevol ésser humà (el professor).
Hi ha moments en la vida en

què es pot jugar a ser déu. Són
aquells espais de temps en què es
té una informació que canviarà la
vida de la persona a qui, més tard
o més d’hora, es farà saber el que
sigui que ha de saber. Jugar a ser
déuvoldir intentar incidir en l’“en-
demà”, i comporta un gran pati-
ment, però també és una manifes-
tació d’amor.
Hi ha altres aspectes de la peça

de Benet que podem trobar en al-
gunes de les seves obres fonamen-
tals, com ara el desgast inevitable
de la vida en comú (Desig, 1991),
l’amor entre pares i fills (Fugaç,
1994) o la relació entre mestre i
deixeble i la transmissió d’una de-
terminadaherència cultural intan-
gible (Testament, 1997). És per
això queCom dir-ho? s’insereix de
ple dret en el conjunt la seva obra.

Els actors, amb nota
Jordi Boixaderas interpreta el ca-
tedràtic que visita la noia. Creiem
que no li hem vist mai una riquesa
dematisos tan esplèndida, totsdes-
plegats en una mateixa tessitura
emocional. Un treball de gran di-
ficultat que en demostra les capa-
citats. Les guitarres tenen més
d’una corda i és un goig sentir-les
totes. Somdavant d’un redescobri-
ment de l'actor. Mai no s’acaba de
veure del tot l’amplitud de regis-
tres d’un gran intèrpret. L’actor
pot créixer sempre, a partir d’un
material i una direcció que així ho
estimulin.
D’altra banda, Clàudia Benito,

que pràcticament debuta a l’esce-
na barcelonina amb aquest paper,
fa un treball complex perquè el
personatge no es mou sempre en
la mateixa línia d’emocions, sinó
que oscil·la entre sentiments que
sovint són contradictoris i que, a
més, travessen un cos molt jove i
tendre, enormement fràgil i ex-
posat a rebre impactes que encara
poden modelar-ne l’esperit. Tot
plegat no és poca cosa per sortir-
se’n amb nota, i a més davant d’un
brau com el Jordi Boixaderas.
Com dir-ho? és teatre d’actors on
les idees han d’aparèixer a través
de la naturalitat. I la naturalitat de
debò és difícil, és molt més fàcil
l’estereotip.
L’estrenadeComdir-ho? ensde-

mana fixar lamirada en una petita
saladel barri deGràcia deBarcelo-
na, l’Almeria Teatre, que ja va te-
nir un començament de tempora-
da magnífic amb l’Editto bulgaro
de Joan Yago i està fent una tasca
important en aquests moments
tandifícils per a l’exhibició i la pro-
ducció teatrals. Són dos exemples
de les tribulacionspresents: l’exhi-
bició d’un autor gairebé debutant
(Joan Yago), i la d’un autor que
alguns consideren amortitzat (Be-
net i Jornet), ambdós, però, repre-
sentatius de la riquesa de matisos
de la dramatúrgia catalana. |

TeatreEstrenade la novaobradeJosepM.Benet
i Jornet, enquè el dramaturg recull alguns
dels temes fonamentals de la seva trajectòria
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ar una mica el sistema, feien servir
els instruments tradicionals però
en canviaven els conceptes”.
S’obren uns anys d’efervescència i
descobriments. “Va ser l’inici d’un
retrobament d’instruments i rit-
mes autòctons nostres, i nosaltres
vam variar la interpretació de la
música, posant bons músics amb
formació jazzística i d’influències
diverses”, assenyala Marià Albero.
I destaca: “Va obrir una porta a
una manera diferent de sentir la
nostra música”.
Hereu, en part, d’aquell concep-

te mestís és Yacine Belahcene, ex
ChebBalowski, ànimadel grupYa-
cine and the Oriental Groove. “La
meva trajectòria musical ha estat
marcada per ritmes i sonoritats
provinentsde lamúsica popular al-
geriana, com el chaabi, el rai o el
gnawa, però sempre amb una visió
d’obertura cap a noves sonoritats o
amb estils tan oposats com el reg-
gae, el hip hop, el rock o el pop”.
“El mediterrani és molt gran

–continua Yacine– i cada zona té
les seves influències, però és indub-
table que hi ha instruments i rit-
mes que es comparteixen, fruit
dels moviments migratoris, i això
pot portar a parlar d’una sonoritat
mediterrània en el sentit que quan
escoltes la rumba algeriana et re-
cordi la que es fa aquí”.
En aquest front mestís despun-

ten també els valencians d’Orxata
Sound System. “La nostra música
és el punt de trobadadedistints es-
tils d’arreu del món i de casa pas-
sats pel nostre filtre particular. Hi

mesclem diferents estils d’electrò-
nica com el techno, dubstep, funk
o moombah amb d’altres com el
hip hop o el cant tradicional valen-
cià”. Per al music i acordionista
Carles Belda “a tot arreu hi hame-
canismes de barreja, a la Mediter-
rània són, potser, més ràpids i fre-
qüents que no en altres bandes”.
Si la trobada, com assenyala

David Ibáñez, “entre elements tra-
dicionals i llegats del segle XX
com el jazz, l’electrònica, el pop o
el rock ja fa anys que proporciona
emoció i diversitat en l’estandardit-
zat mercat de la industria musical
occidental”, aquest segle XXI “la
Mediterrània es pot convertir en
un dels grans vivers creatius glo-
bals”.L’espaimediterrani coma fo-
cus d’alternatives. “La clau radica
en el fet que els diversos agents in-
volucrats siguin capaços de treba-
llarplegats imoure propostes artís-
tiques que arribin al públic, alhora
que es configuren xarxes potents
de treball”, indica el director de la
Fira Mediterrània. I conclou: “La
matèria creativa està servida, ara
és l’hora de la indústria”. |

Grups com Orxata
Sound System o Yacine
& the Oriental Groove
mantenen la tradició
de fusió mediterrània


