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XAVIER BERTRAL

El trio del Teatre de Guerrilla amb vestits de diumenge

L’espectacle ‘Som i serem’ s’instal·larà a la sala petita del Club Capitol de la Rambla a partir del 24 de gener

Teatre de trinxeraM. Monedero
BARCELONA

Fal·leres, intenci-
ons, vicis i ridicu-
leses conformen la
primera matèria
de ‘Som i serem’, el
segon espectacle
del Teatre de
Guerrilla que des-
prés de vuitanta
funcions arriba al
Club Capitol.

E
ncorbatats, amb
cara de no haver
trencat mai cap
plat i un to iròni-
cament seriós, els

tres components del Teatre de
Guerrilla comentaven ahir
com els va la seva trajectòria
com a companyia que fa teatre
des de la trinxera. Una opció
tant geogràfica com concep-
tual. Carles Xuriguera, Rafel
Faixedas i Quim Masferrer re-
ivindiquen, segons diu aquest
últim, la possibilitat de crear
una proposta diferent, “des de
Sant Feliu de Buixalleu, recla-
mem el dret de fer teatre an-

tropològic”, i se serveixen del
material humà que els envolta
per crear personatges que te-
nen trets comuns amb la gent
que tenen a tocar, però que
“alhora són personatges uni-
versals”.

Bandera del món rural
En el cas de l’espectacle que

ara presenten, Som i serem, en-
senyen “uns personatges ru-
rals deslligats de la modernor
actual. A la capital, a distància
d’aquesta realitat, es perden
les situacions del món rural,
nosaltres ens resistim a això,
aquesta és la nostra bandera”,
explica Quim Masferrer.

Som i serem humanitza la
imatge del pallasso. No ens
transporta a cap país llunyà,
ni fa cap viatge exòtic ni inte-
rior. Els seus protagonistes
són tres. Un és l’home nega-
tiu, el pessimista, l’atemorit
per les catàstrofes futures.
L’altre és el feble, l’insegur, el
que no entén o entén amb di-
ficultat. El tercer és l’home
que va de pressa, l’home que
no té temps de viure. Però en
realitat, el que s’acaba veient

és molt més que això: un re-
trat de l’absurditat de totes
aquestes actituds.

Els tres actors s’erigeixen en
protagonistes durant una ho-
ra i quart de diàlegs que s’a-
llarguen i porten a l’escenari
escenes “molt normals” de la
vida quotidiana. Entre aques-
tes, destaquen la salutació de
les persones que es troben al
carrer, els petits vicis i ridicu-
leses dels pobles. Aquest ai-
guabarreig d’enteses i confu-
sions teixeix el segon especta-
cle de la companyia gironina
que funciona des del 1998 i
que porta de gira simultània-
ment les tres creacions que
han fet fins ara (Teatre total,
només amb dos actors, Som i
serem i El directe) perquè totes
elles són independents però
tenen punts de connexió.

Elogis de la crítica
Els han tirat infinitud de

floretes a la Fira de Tàrrega i al
Festival Internacional de Tea-
tre de Sitges, i els han donat el
premi de la Crítica de Barce-
lona com a companyia revela-
ció de la temporada 2000. A

més a més, col·laboren habi-
tualment al programa radio-
fònic L’hora del pati, d’Albert
Om, i a la televisió. Però no
renuncien que la seva saba
flueixi del teatre, tot i els ex-
periments en el món audiovi-
sual. Amb Som i serem han estat
inclosos en el projecte Alcover
d’intercanvi de textos dramà-
tics en tota l’àrea lingüística

catalana, “cosa que ens ha
permès actuar a Mallorca i a
València –comenta Masfer-
rer–, ara baixem a la capital, a
veure com ens va”. Concreta-
ment, a la sala 2 del Club Ca-
pitol de la Rambla, on el 24 de
gener es comencen a fer les
funcions prèvies i el 31 del
mateix mes es farà l’estrena
oficial.

T E A T R E

‘Restes humanes sense identificar i l’autèntica...’

Una bola blanca
encesa al clatell

Francesc Massip

‘Restes humanes sense identificar i

l’autèntica naturalesa de l’amor’,

de Brad Fraser. Traducció: David
Martínez. Intèrprets: David Selvas,
Montse Germán, Manel Sans, Rafa
Cruz, Anabel Moreno, Carme
González. Il·luminació: Laia Oms.
Escenografia: Xavi Garcia. Direcció:

Manel Dueso. Mercat, 16 de gener.

De la llonganissa de títol, que alguns van
confondre amb una funció doble, em quedo
amb la primera part, Restes humanes sense identi-
ficar. En canvi, el film que se’n va fer el 1992 va
triar la segona (La verdadera naturaleza del amor).
I és que l’obra de Brad Fraser presenta una colla
de personatges urbanites de l’anomenada Ge-
neracio X en un franc procés de descomposició
que, sense reconèixer-ho, busquen l’amor com a
únic flotador que els permetria surar i no en-
fonsar-se en el remolí d’una existència aclapa-
rada. L’autor construeix una estructura dramà-
tica d’una gran agilitat escènica en què l’acció
s’encadena i flueix amb uns diàlegs llampec que
repiquen la consciència de l’espectador occi-
dental, que reconeix, no sense un cert calfred,
una realitat molt pròpia de la cultura urbana
que tot ho envaeix. Per tant, teatralment, la
peça presenta una factura molt eficaç que Ma-
nuel Dueso ha sabut disposar sobre l’escenari de
forma hàbil i expressiva, en una posada en es-
cena neta i sense destorbs. Compta amb una
escenografia polifuncional de Xavi Garcia que té

la virtut de sintetitzar en un sol decorat tots els
espais possibles de l’acció, perquè tant la plaça
dura com el gimnàs, el restaurant o els habita-
cles de la ficció tenen en comú l’asèptica fredor
de la macrociutat. David Selvas i Montse Ger-
mán porten el pes de la representació inter-
pretant amb gran intensitat i versemblança dos
personatges que comparteixen pis i solituds i
una pregona tendresa: un actor gai en atur que
practica el sexe compulsiu per por a enamo-
rar-se, i una jove crítica literària que odia el
camp perquè està ple de bestioles i que intenta
estirar la frase “és una merda” per tal d’omplir
les tres pàgines amb què li cal comentar un lli-
bre. Candy és anorèxica, aspecte diluït per la
pletòrica panxeta de l’actriu, i no fa més que
buscar l’amor en els dos gèneres, i després de
provar-ho amb una noia (Anabel Moreno), ho
intenta amb un cambrer (Rafa Cruz), i en una
situació semblant es troba el jovenet, tou com el
mató, que interpreta Oriol Vila. Carme Gonzá-
lez encarna una atractiva i omnipresent narra-
dora/personatge que sovint ha de bregar amb
un excés de discursivitat que solapa i refreda
l’acció. La seqüència en què tots coincideixen en
una inoportuna, fortuïta i acumulativa trobada
plena de malentesos es compta entre els mo-
ments àlgids de l’espectacle, que, insisteixo,
manté una elevada tensió gràcies al to aconse-
guit pels intèrprets, bé que el dramaturg cana-
denc, després d’una prodigiosa exhibició de re-
cursos, no arribi a explicar-nos res de nou. Hi ha
una immensa soledat de contestadors automà-
tics, de màquines matamarcians, de desencon-
tres i esperes frustrades. Hi ha les ganes d’a-
ventura, d’experimentar el risc i la por. Hi ha el
rerefons de violència amb el típic assassí en
sèrie que quan és descobert se suïcida. Però la
bola blanca encesa que duen al clatell els per-
sonatges, al cap i a la fi, es desfà com una volva
de neu i revela una certa inanitat de pensament.
Una lleugeresa que juga a favor de l’intèrpret i
empantanega la faula, amb uns sotracs, però,
que no poden deixar indiferent.


