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L’autora Beth Escudé indaga en el col·laboracionisme
franquista del monestir benedictí a ‘Mont(ss)errat’

eth Escudé defensa un teatre farsesc i
un punt fantasiós per atacar un fet
tràgic o dramàtic. El monestir de

Montserrat, avui tan implicat en la sort polí-
tica de Catalunya (tolerant al dret a decidir
que demonitza la Conferència Episcopal Es-
panyola, sense anar més lluny), va ser còm-
plice amb el feixisme als anys 40. Franco hi va
ser molt ben rebut. També es diu que el ma-
teix Himmler hi va viatjar per fer una cerca
esbojarrada del sant greal (el mateix que
també es veuria en alguna seqüela d’Indiana
Jones!). Ara, Escudé presenta a la Sala Atri-
um Mont(ss)errat o la molt lamentable histò-
ria del pare Montiel, una nova versió de tragi-
comèdia contemporània. L’actor Xavier Bi-
gorra interpreta aquest inclassificable pare
Montiel, monjo benedictí que assisteix per
sorpresa als anys més feixistes del monestir i
que decideix marxar a missions per poder fer
efectiva la seva vocació de servei als altres. Pe-
rò no és només això, perquè el pare Montiel
té una malaltia inventada per Escudé, que co-
hesiona el rovell de l’obra: aquest personatge,
sense pretendre-ho, acaba empatitzant amb
la manera de parlar de qualsevol persona que
s’hi relacioni durant un mínim de set mi-
nuts.

El monòleg de Bigorra, doncs, té un doble
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treball. Per una banda, defensar la trama
prou rocambolesca d’agent de la SS que bus-
ca el calze mític per poder gaudir de la vida
eterna tot mostrant el canvi radical del mo-
nestir quan als anys 60 signa una carta a Le
Monde reclamant llibertat per a Catalunya i
que seria divulgada per l’oposició franquista
tant a dins com a fora de les fronteres fran-
quistes. Té un segon cavall de batalla: mime-
titzar personatges històrics com Franco, ac-
tuals com el científic Eduard Punset o d’in-
ventats amb prou tics per poder conèixer en
boca de quin personatge parla (des del prior
franquista, al boletaire Bidorra o a l’escola-
net pajillero que vol fer el treball de recerca, i
el seu mestre Riera, que convidarà, d’entra-
da, a tossir tot el que faci falta al públic per-
què ningú distregui la posterior exposició).
Bigorra alterna vídeo amb veu en directe per
fabular un diàleg, un risc notable. Té molt de
plantejament enfebrat, deambulant per un
precipici entre la comèdia hilarant i desmen-
jada i les referències als fets concrets.

Escudé ja va fer un treball similar a Aurora
De gollada (TNC, 2006). S’imaginava la do-
na, víctima de la violència de gènere, que mi-
rava de conversar (quan ja era morta) amb
tots els que l’haurien d’haver protegit. Des de
la policia que no va fer cas de la denúncia al

metge de l’autòpsia i, fins i tot, Déu. Tot i que
la mirada també viatjava com una comèdia
desbarrada per parlar d’un fet tràgic (i, des-
graciadament, encara avui ben present) hi
havia una distinció entre la veritat del perso-
natge d’Aurora i la resta de personatges (amb
una mirada exagerada, còmica). Ara, però, la
controvèrsia d’Escudé busca recordar el can-
vi d’hàbit momentani del monestir de Mont-
serrat. I oblidant que si hi va haver escamots
que van voler castigar els monjos i destruir la
imatgeria religiosa, també hi va haver forces
republicanes que van provar de mantenir la
pau i de salvar unes vides.

MONT(SS)ERRAT
Beth Escudé
Direcció:
Marc Chornet
Intèrpret:
Carles Bigorra
Dies:
Diumenge, 23 de març
(fins al 13 d’abril), a la
Sala Atrium de
Barcelona

CRÍTICA JORDI BORDES

n un bosc proper a Estocolm, tres
amics prenen unes cerveses i celebren,
aparentment, que han acabat el curs.

Aparentment, perquè en realitat de seguida
s’intueix que estan fent guàrdia. Potser no-
més vol ser un joc però la inconsciència els
durà a una situació tràgica. La tensió durant
l’hora i mitja de l’espectacle no cedeix. Dels
tres companys, en realitat, n’hi ha un que fa
temps que no va a escola perquè considera
que allà se’ls dogmatitza i no pot consolidar
el seu orgull nacional. Té un discurs molt si-
milar al personatge Sebastian Bosse, també
de Lars Norén, que Mar Ulldemolins va in-
terpretar magistralment a 20 de novembre
(Atrium, 2012). L’autor presenta, doncs, un
contrast entre la preciositat de l’estampa (un

E Una implacable
mirada al bosc
sol tímid suec d’estiu en un bosc) i la duresa
de l’acció. Tothom està orgullós de viure en
aquella terra i de contribuir a la seva defensa,
però acaba esclatant la forma no democràti-
ca d’alguns que se serveixen d’un discurs
pervers.

Hi ha  quatre joves víctimes, conseqüència
d’una educació (o no-educació), segons si-
gui el cas. Com més rapat, més líder entre el
tercet. També l’autoritat es mesura pel dis-
curs i pel múscul. Són tres ànimes perdudes

que creuen trobar escalf en aquesta camara-
deria. El quart personatge navega entre la por
i les ganes de convèncer, entre la humiliació i
l’orgull. Se sent superior i procura fer-los en-
trar en raó, mesurant gestos i paraules.

El treball dels quatre actors és sublim. Es-
tan molt ben marcades les mirades de depen-
dència dels uns i dels altres. I també l’actitud
a escena: perquè viatgen de l’ànsia de destruir
i embrutir-ho tot a esglaiar-se en el darrer
quadre. La violència és un cop de puny que
encerta a l’estómac de l’espectador. Es té l’es-
tranya sensació de disfrutar veient una esce-
na dolorosa. La identificació amb l’agredit és
de pell, immediata.

La Sala Beckett va presentar el primer text
de Lars Norén el 2006: Dimonis. També era
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És un tema recurrent: com fer escarni de
personatges dantescos com Berlusconi, Fèlix
Millet o el rei Joan Carles I, per exemple. So-
vint, quan es fa caricatura se’ls converteix en
una persona humana, fent-los amables i qua-
si disculpant-los dels seus excessos. En canvi,
ben diferent és si s’aconsegueix fer un retrat
que el mateix biografiat acceptaria però que
és clarament revelador per a l’espectador. Per
fer aquest canvi de mirada, La Calórica pro-
posa centrar el protagonisme en una víctima.
És el cas d’Editto bulgaro. Són divertits i fan
un escarni sense compassió que Berlusconi,
amb la seva fatxenderia, signaria. ❋✎

Un actor, molts
personatges.
Bigorra, acompanyat
per altres personatges,
tot i que projectats
ATRIUM

una crua relació de dues parelles, aparent-
ment veïnes i amigues. Hi havia molta amar-
gor i els personatges acabaven despullats, es
mostraven impúdics, amb una estranya fe-
blesa i alhora amenaçant. La dramatúrgia
nòrdica contemporània accedeix puntual-
ment a l’escena catalana. Alícia Gorina ha es-
tat ambaixadora de la finlandesa: Saara Tu-
ren (Puputyttö, 2010), Kristian Smeds (Imat-
ges gelades, 2012) i una aproximació sobre
l’artista Vilho Lampi amb una performance
signada amb Albert Arribas (Si Déu és bellesa,
la bellesa existeix?, 2013). Ara Devant se suma
a la nòmina de directors que demostren que
aquesta fredor, aquesta solitud i aquesta sen-
sació de buit també fan forat en la sorollosa
costa mediterrània. Molt recomanable. ❋

KYLA (FREDOR)
Lars Norén
Direcció i traducció:
Adrien Devant
Intèrprets:
Adrià Diaz, Sergio
Freijo, Marc Naya i
Junyi Sun
Dia i lloc:
Dimarts 25 de març
(dimarts i dimecres fins
al 2 d’abril) al Teatre
Versus.

ercer títol de Lars
Norén, vuit anys
després del debut
amb ‘Dimonis’.

T

Una ‘road movie’ a escena
xalo Toloza és un performer videoartista que ha treballat per

a companyies com FFF de Rogbernat o Sonia Gómez. També
ha col·laborat amb els mexicans de Lagartija Tirada al Sol (que
aquesta tardor van fer un memorable treball, Montserrat). Fa
uns anys va debutar com a artista a l’escenari amb Todos los
grandes tienen problemas de piel, que ja es va estrenar a l’Antic
Teatre. Ara, presenta, amb la complicitat novament de la sala i
també del centre de creació vinculat al Mercat de les Flors, el
Graner, Tierra quemada. Es tracta d’un projecte nascut d’una
sèrie de documentals atípics que intenta dibuixar la cartogra-
fia de fracassos que emmotllen els cossos dels protagonistes.
Un mapa erroni ple d’espais durs, àrids, solitaris i precaris,
oblidats i rebutjats. Es tracta d’un viatge al Tròpic de Capri-
corn en una road movie que no avança cap enlloc, entès com
un intent fallit de rellegir i comprendre la nostra bitàcola.

TIERRA QUEMADA
Txalo Toloza & Laida Azkona
Intèrprets: Txalo Toloza & Laida Azkona
Lloc i dia: A l’Antic Teatre. Avui i dissabte a les 21h; diumenge,20h.

Un ressopó irlandès
etorn de la companyia Irish Celtic, amb més de trenta artis-

tes a l’escenari i amb música en directe. Quan fa poc es va cele-
brar el Sant Patrick’s Day, el Tívoli programa una atractiva
sessió de danses populars irlandeses amb les melodies d’origen
celta, internacionalment conegudes. Entre el repartiment, des-
taca la presència de Denise Flynn, una professional que va de-
butar a l’escenari ambquatre anys i que aquest estiu a Dublín
va participar en la línia de dansa més llarga del món: l’especta-
cle Riverdance Gathering va sumar fins a 1.693 ballarins.

THE SPIRIT OF IRELAND
Irish Celtic
Lloc i dia: Fins al 6 d’abril al Teatre Tívoli de Barcelona.

Claqué en una deixalleria
a compantyia Trakatrap estrena Hop! al Sant Andreu Teatre

(SAT!) aquest vespre: cinc treballadors comencen el seu dia de
feina en una deixalleria. És aleshores quan la rutina es conver-
teix en un joc amb elements tan diferents com l’aigua, la sorra,
el plàstic, el metall… i els seus propis cossos. A mesura que
avança la jornada, les relacions entre els personatges trobaran
situacions íntimes, còmiques i plenes d’energia sota un únic
vocabulari universal: el ritme.

HOP!
Trakatap
Lloc i dia: SAT. Avui i demà: 20.30 h; diumenge 17.30 h.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

CENT I CENT
Institut del Teatre

’Institut del Teatre
de Barcelona aco-
miada el seu cente-
nari avui fent-lo co-
incidir amb el cen-
tenari de la Manco-
munitat de Catalu-
nya. Ambdues insti-
tucions són fruit
d’una mateixa idea
fundacional de Prat
de la Riba, des de la
Diputació de Barce-
lona, de construcció
d’eines que havien
de contribuir a fer
possible més pros-
peritat econòmica i
més qualitat de vida
per a Catalunya. En
aquella època es
creen l’Institut
d’Estudis Catalans i
l’Escola Catalana
d’Art Dramàtic,
fundada per Adrià
Gual i origen de
l’Institut del Teatre.

Lloc i dia: Dilluns a les
19.30 hores a l’Institut
del Teatre
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Dansa rítmica. Una imatge de la darrera celebració del Dia
Internacoonal del Claqué a Barcelona, el maig passat. MARTA PÉREZ




