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La Perla 29 estrenaUnes abraçades insuportablement llargues, d’Ivan
Viripàiev, dramaturg que lliura la recaptació dels teatres russos als refugiats

Teatreper aUcraïna

El dramaturg d’origen rus IvanViripàiev, autor d’Unes abraçades insuportablement llargues
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No? Doncs l’haurien de llegir. N’hi ha
moltes edicions. És un d’aquells autors
catalans que, aproximadament cada
deuanys, es recuperen,es reivindiquen
i es reediten, però sónuna recuperació,

unareivindicacióiunareediciótanfeblesquenoarri-
benaferforat inohanpassatdeuoquinzeanysqueja
ningú no se’n recorda. És desesperant. Aquests dies
estic fentuna immersióenel 1900,peraunacosaque
vullescriure,iheanatapararalsdosllibresprincipals
deRaimonCasellas(1855-1910): lanovel·laElssotsfe-
réstecs (1901), que és el que ha tingut més fortuna,
perquè ha mig entrat en els programes escolars, i el
volumde contesLesmultituds (1906). Amig rellegir,
vaig haver d’aturar-me i agafar, per fer la crítica, un
llibre de Sant Jordi. Què ens ha passat? Com pot ser
aquesta desinflada general de llengua, de trempnar-
ratiu, de fons filosòfic?Casellas ésunautordel 1900 i
enspassa lamàper lacaraa tots.
A Les multituds examina el comportament de la

massa.Ésuntemaactualíssim,perbéque,avuiendia,
lesmasses s’han sofisticat, s’handesaglomerat, sense
deixar d’estar aglomerades. El concepte de l’indivi-
dualismedemasses explicamolt béquina és la situa-
ció. Fruit d’aquesta situació vivim fenòmens sorpre-
nentscomelquevaexplicarGillesLipovetskyenuna
conferència aBarcelona. Fins fa relativamentpoc les
grans cases de modes treien dues col·leccions l’any.
AraMangooZaracanvien lacol·lecciócadadotzedi-
es. I arribarà un moment que la canviaran cada set-
manaodoscopspersetmana.Cadavegadaestemmés
amoltonatsicadacoptenimméslasensaciódeserex-
clusius ioriginals.Quinsucn’hauria tretCasellas!
ALesmultitudshihadoscontesespaterrantssobre

elsemigrantsilaguerra.A“Lesveremesdelapor”ex-
plica l’arribada de colles de veremadors incontrola-
des,delMaestrat ideTerol,aunpoblequeesdiuFar-

tanelles (de fart: tip). Sóngentmiserable, vanespelli-
fats i bruts, comels temporersde lescampanyesde la
fruitadel Segrià.Hihahagutun incident enunpoble
delcostatilaforçapúblicaestàocupada.Casellasdes-
criu el recel dels habitants de Fartanelles davant la
perspectiva d’un assalt i en fa una peça de terror psi-
cologicosocial. L’altre conte, “El simulacre de guer-
ra”, està ambientat en els darrersmoments de la ter-
cera carlinada, quanels carlins jahanperdut la guer-
ra. Les tropes del Nen de Rosanes (els nensmacos) i
deMossènCilici (els carlins del trabuc) pensen a fer
veureques’enfronten,ambunademostraciódeforça
queimpressionaràelsreialistesielspermetrànegoci-
ar en millors condicions la rendició. Però durant les
maniobres comencen a córrer les baionetes, hi ha un
primer ferit, i desprésmorts, l’exercici retòric acaba
enunamassacredels carlinsells ambells. SónJunts i
Esquerra!
CasellaséselnostreBaudelaire.Jaelshorecordaré

de tanten tant.

Julià Guillamon

Han llegit
RaimonCasellas?

Les grans cases de modes
treien dues col·leccions l’any;
ara Mango o Zara canvien la
col·lecció cada dotze dies
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A tresmesos de fer 101 anys, el defensor del pensament complex, el filòsof i sociòleg Edgar
Morin,publicaLeccionesdeunsiglodevida(Paidós),unrecorregutperlasevatrajectòriailes
seves ideesquerecordaque l’Homosapiens tambéésunHomodemens./J.Barranco
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Es pot conduir amb èxit un text

teatral amb uns personatges que
salten de la primera a la tercera
persona? Torrent de paraules sen-
se dimensió psicològica evident.
Es pot. Es pot atrapar l’atenció de
l’espectador perplex amb dos ho-
mes i dues dones que conversen
amb éssers extraterrestres que
s’encarnenendofins i trobenel ca-
mí de la salvació en un punt blau

enmig del seu cor? Es pot. Es pot
dramatitzar la transcendència
amb una colla de hipsters que ha-
biteno transitenmitesurbans com
ara Nova York i Berlín? Es pot.
Es pot perquè Utzet ha entès

perfectament que una de les des-
cobertes de Viripàiev és la inno-
cent perplexitat dels seus perso-
natges, aliens a la noció de trans-
cendència i que l’única manera de
tornar a introduir Déu en el dis-
curs del segle XXI és la ciència-
ficció en la versiómés psicodèlica.
Un revolutum que, malgrat totes
les tristeses, troba una finalitat i
l’aplaudiment."

CRÍTICA DE TEATRE
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A tès que el vostre teatre
està finançatpelMinis-
teri de la Federació
Russa o pel departa-
ment de cultura de la

vostra ciutat, és a dir, l’Estat que ara
està fent una guerra criminal contra
el poble ucraïnès, matant els ciuta-
dans d’aquest país i destruint la in-
fraestructura de ciutats i pobles, he
pres una decisió. Vull informar-vos
que tots elsdinersque rebrédel vos-
tre teatre els transferiré als fons de
socorsperaUcraïna”.Ambaquestes
paraulescomençalacartaqueeldra-
maturgpolonèsd’origenrusIvanVi-
ripàiev va adreçar als teatres russos
arrande la invasió russad’Ucraïna.
La casualitat ha volgut que el di-

rector Ferran Utzet quedés “mera-
vellat”d’unadelessevespeces,Unes
abraçades insuportablement llar-
gues,quevadescobrirel2016alfesti-
valdeNancy, iesvaproposardepor-
tar-la a Barcelona. L’estrena d’ahir,

esvahaverd’exiliar.Persort, aPolò-
nia continua fent teatre i cinema”,
explicaUtzetaLaVanguardia.
“El seu teatre és compromès amb

el món d’avui, però no és polític
–continua el director català–. Té a
veure amb el conflicte entre la mo-
dernitat, l’acceleracióambquèesviu
avui, i la vida interna, espiritual, de
les persones. Explora aquestes sen-
sacionsd’angoixaideneguitquetots
més o menys reconeixem, amb uns
canvis que són cada vegada més rà-
pids. El forat que ha deixat la religió
l’assenyala com un dels factors que
ens impedeixenviureencalma”.
Lahistòriad’Unesabraçades insu-

portablement llargues passa entre
NovaYork iBerlín, onquatreperso-
natgessesentenatrapatsenunavida
que no els satisfà i “travessaran l’in-
fern, amb una veu que els guia, una
mica com Virgili a la Divina comè-
dia”. Paula Malia, Alba Pujol, Martí
SalvatMorin i Joan SoléMartí, amb
lamúsica de Jordi Busquets Rovira,
donen vida a “aquest aprenentatge
de la tendresa, ambaquestesabraça-
desque finsaranopodíemfer”."

doncs, al teatrede laBiblioteca, amb
LaPerla29, va ser laprimeravegada
que es va poder sentir en català, en
traducció de Miquel Cabal Guarro,
la veu d’aquest activista anti Putin.
Viripàiev,desprésd’exercirdiverses
responsabilitats artístiques al seu
país –va néixer a Irkutsk (Sibèria) el
1974–, es va exiliar fa uns anys a Po-

lònia i ara ha engegat aquesta singu-
lar operació per treure diners de
Rússia idestinar-losals refugiats.
“Viripàiev té una força inusitada.

Ell semprediuqueestariamort sino
fes teatre i va fundar el corrent del
Nou Drama Rus. Va tenir una vida
complicada per les posicions políti-
ques, va acabar a les llistes negres, i

FerranUtzet es va
meravellar a Nancy de
l’obra del dramaturg,
que es tradueix per
primer cop al català
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