
Teatre

 www.timeout.cat  57   

El jove talent Llàtzer Garcia 
(Girona, 1981), molt prolífic en els 
últims temps, és l’autor i el 
director d’aquesta obra de tall 
clàssic que retrata el món del 
teatre. Una peça que explica els 
esdeveniments que precedeixen 
l’estrena d’una obra, plena de 
delirants i divertits contratemps, 
on els personatges descobreixen 
que el desastre i el fracàs són els 
dos inquilins principals del cafè-

teatre i, al capdavall, de les seves 
vides.

Després d’estrenar-la a La 
Planeta de Girona, la companyia 
Arcàdia (Marta Aran, Laura 
López, Guillem Motos, David 
Ortega, Mima Riera i i el mateix 
Llàtzer Garcia) situa Ens hauríem 
d’haver quedat a casa en el cafè-
teatre més emblemàtic de la ciutat, 
on han debutat les grans 
personalitats del món de 
l’espectacle, però on també actuen 
els artistes més extravagants i 
desastrosos, una petita 
companyia d’actors joves prepara 
la presentació d’un ambiciós 
espectacle. Però les seves 
pretensions xoquen amb la 
modèstia de l’espai i el poc temps 
que tenen per fer el muntatge de 
l’obra: una hora i vint minuts. 
Teatre en temps real. –A.G.

ENS HAURÍEM D’HAVER QUEDAT 
A CASA 
Sala Muntaner. Fins al 17 de juny

Cicle Pedrals

Ens hauríem d’haver quedat...

Teatre Nacional. Fins al 17 de juny

A la petita pàtria hi ha tot l’univers 
possible. Sobretot quan parlem 
d’aquella terra que es nodreix de la 
mitologia de la infància. Paisatge 
de la memòria que només uns pocs 
privilegiats saben situar en una 
dimensió literària paral·lela i 
superior. Llocs amb les seves 
pròpies lleis i déus com Macondo o 
Mequinensa. El realisme màgic 
que permet la convivència dels 
morts i els vius sense pertorbar 
l’ordre natural. Pobles habitats 
per noms de majestuosa 
ressonància mítica (Crònides, 
Arquimedes, Penèlope, 
Leucofrina ...) submergits en 
l’infi nit de la posteritat. Macondo 
sobreviu ocult a Aracataca. 
Mequinesa va desaparèixer entre 
les aigües del desarrollismo 
franquista. Va néixer una rèplica, 
però, la que Jésus Moncada va 
convertir en el ‘rovell de l’ou’ de la 
seva galàxia literària roman 
anegada en aquell punt perdut de 
la Franja de Ponent en què es troba 
l’Ebre amb el Segre.

Aquest mite reapareix ara en la 
dramatúrgia que Marc Rosich ha 
elaborat a partir de l’obra de Jesús 
Moncada. Mequinensa és Camí de 
sirga, però també Calaveres 
atònites, relats d’El cafè de la 
Granota i altres contes necessaris 
per pintar aquesta naturalesa 
humana inclassifi cable que en 
franca competència amb l’Ebre és 
l’autèntic pilar de la literatura del 
demiürg Moncada. Rosich s’ha 
permès algunes llicències a l’hora 

de rejovenir algun personatge i ha 
mantingut en el misteri la cara del 
jutge Crònides. Decisions preses 
per dibuixar un comprensible 
mapa dramàtic de les forces vives 
de Mequinensa.

Xicu Masó –que assumeix 
també el paper del fi nat pirata de 
riu Arquimedes– ha optat per 
dirigir un espectacle que no és 
exactament una adaptació 
dramatitzada d’un text literari. Ha 
preferit dirigir un equilibrat híbrid 
entre la prosa i el teatre per 
preservar al màxim el 
intransferible humor de Moncada. 
En un espai poètic, declaradament 
metafòric (un llaüt-llibre que 
s’enfonsa en un negre mirall) i 
potser massa preciosista de Paco 

Azorín, l’espectador es deixa 
seduir per uns contes perfectes (el 
viatge iniciàtic del secretari 
Fontcalda, l’arribada a la Lluna , 
les banyes místiques de la 
majordoma, la victòria en un partit 
de futbol amb l’ajuda còmplice dels 
rius, el comiat de Nelson mentre 
arrossega el seu llaüt) que arriben 
amb la màgia d’un conte sense 
edat. Si la infància és l’eternitat, 
Moncada la va viure i Masó ens 
permet compartir-la per un temps 
fi nit. –Juan Carlos Olivares

Mequinensa

Xicu Masó 
dirigeix un híbrid 
que preserva al 
màxim l’humor de 
Moncada

Josep Pedrals canvia l’estrada i els 
sonets per l’escenari de La Seca, 
amb una proposta teatral doble 
dirigida per Jordi Oriol i Iban 
Beltran, tres culs inquiets de la 
mateixa generació. Feia temps que  
rumiaven projectes, però l’atzar –i 
l’estrena d’Els comptes de la lletera 
a Temporada Alta– és el principal 
responsable del cicle dedicat a 
l’univers Pedrals. L’aventura no 
ha estat un salt al buit, perquè la 
poesia de l’autor, tal com ell la 
defineix, “no és lírica, és molt èpica 
i això li dóna el component 
dramàtic; hi ha personatges, 
evolucionen, no és pura imatge 
sinó que hi ha temps i humor”. 

Els comptes de la lletera i El 
furgatori comparteixen l’estètica  
decadent i 
mostren un 

món lleig (i Pedrals hi deixa veure 
el vessant més còmic). La faula de 
la lletera inspira el primer dels 
muntatges, una “astracanada” 
amb pinzellades pitarresques que 
relata la inestabilitat del present, 
la capacitat de somiar i les nates 
que retornen els individus a la 
realitat (curiositat: hi participen 
l’escenògraf, el director, el tècnic 
de so). El fulgatori, el dietari en què 
Quim Porta retrata els costums del 
poble de Bolló, és una  novel·la 
coral i costumista que ha comptat 
amb Dafnis Balduz, Alba 
Carmona, Eudald Ferré, Aina 
Huguet, Marta Robles, Doctor 
Soler i titelles, per a la posada en 
escena. –E. Sendra

  
CICLE PEDRALS 
La Seca. Fins al 27 de maig 

Xicu Masó dirigeix l’espectacle i és el pirata de riu Arquimedes.

Actors que fan d’actors.

Una mare (Maria Pau Pigem) d’una família destrossada.


