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A V U I

dissabte

30 de juny del 2001

Celebrem el 25è aniversari

PROMOCIÓ PER A
MENORS DE 25 ANYS:

Si tens menys de 25 anys i et fas subscriptor de
l'AVUI, gaudiràs d'un 10% de descompte en l'im-
port de la teva subscripció anual i, a més, et rega-
larem la motxilla del 25è aniversari.

I si vas néixer el 1976, és a dir, en compleixes 25
durant el 2001, obtindràs un 50% de descompte
en la subscripció anual, i també et regalarem la
motxilla del 25è aniversari.

Si ja ets subscriptor, i ens
n'aconsegueixes un de nou,
també gaudiràs del 10% de
descompte.

Per subscriure't pots fer-ho
trucant al 93-316 39 14.

T E A T R E

‘Una vida al teatre’

Els verins de l’actor
Francesc Massip

‘Una vida al teatre’, de David Mamet. Traducció: Carlota Subirós.
Intèrprets: Quim Lecina, Marc Rodríguez, Quim Martínez. Direcció: Rafel
Duran. Teatre Malic, 27 de juny.

Una vida al teatre (1977) és anterior, tot i que ens arribi més tard, que l’obra de
Ronald Harwood The Dresser (1980), que vam veure fa un parell d’anys al Mercat de
la mà de Federico Luppi. Les dues comparteixen l’interès per parlar de l’actor, del seu
treball, de les anècdotes que envolten el seu quefer quotidià. En aquest cas, Mamet
exposa la convivència entre dos actors de repertori, el gran i el jove, i, en conseqü-
ència, planteja l’espinosa qüestió de la transmissió de l’experiència.

Una vida al teatre és, doncs, l’obra d’un dramaturg que és alhora actor i di-
rector, i que ha preferit que l’element fort d’aquest espectacle recaigui en la
creació específica del director i de l’intèrpret en escena. Per aquest motiu, és
més important com es diu el text que el que aquest diu. I aquí es posen en
marxa els bons oficis d’un director com Rafel Duran (El coronel ocell), que pre-
disposa els intèrprets a esdevenir blancs òptims per a les seves sagetes. Un
ponderat Quim Lecina assumeix el rol de l’actor experimentat que en començar
l’obra expressa el seu interès i fins i tot un cert entusiasme per iniciar el jove
intèrpret, però que al llarg de la representació, quan el jove creix i el frec de
la relació comença a fer solc, apareixerà la gelosia i l’autoconsciència del seu
inevitable declivi. I, és clar, qui no suporta bé el relleu de les noves generacions, prova
d’esborrar-ne el rastre i passar de ser guia a exercir de tap. Lecina dosifica els seus
recursos i construeix amb pulcritud un Robert maniàtic, obsedit per l’ordre i que va
incorporant el progressiu deteriorament de la relació en la mirada cada cop més
desencisada, i en una transformació del personatge que es fa visible en la veu i en
el gest. L’actor novell és incorporat per un Marc Rodríguez en estat de gràcia que
aconsegueix l’acció més complicada amb una aparent facilitat. La posada en escena
resol la constant modificació que comporten les 24 escenes de l’obra amb un seguit
de recursos imaginatius i poderosament eficaços. Els actors duen a terme els canvis
d’escena i de situació a la velocitat d’un exercici de fregolisme, mudant-se de roba
de manera compulsiva, mentre que l’espai escènic s’escampa per tot el Malic i in-
corpora el públic al cor de l’acció. Aquesta proximitat arrodoneix l’encert d’un
muntatge que requereix la intimitat per a una immillorable delectació.

‘Aquí al bosc’

El bosc de dins
Jordi Jané

‘Aquí al bosc’, de Joan Brossa. Intèrprets: Carme Callol, Carles Sales, Mo
Llucià i Nausica Bonnín. Escenografia, il·luminació i figurins: Ramon B.
Ivars. Direcció: Jordi Coca. Espai Escènic Joan Brossa, 26 de juny.

Brossa va escriure aquesta tragicomèdia el 1956, quatre anys després del Congrés
Eucarístic de Barcelona i dos anys abans que el semimembre de Dau al Set Juan-E-
duardo Cirlot publiqués el seu Diccionario de símbolos (la cronologia em sembla es-
sencial per valorar l’aportació d’aquest Brossa als contextos teatral i social del seu
temps). Dit això, cal afegir que Aquí al bosc dista molt de ser un text de circumstàncies
temporals. Tot el contrari: com passa sovint en Brossa, les vivències d’aquests per-

sonatges transcendeixen els seus temps i circumstància per abastar una pe-
renne universalitat. De registre naturalista només pel que fa a la situació i als
personatges-tipus, la peça reflecteix tant la monotonia quotidiana en què els
anys solen transformar l’incendi de la passió o de l’amor com el món interior
de l’ésser humà (un món que Freud i Jung coincideixen a veure construït a base
de pors, contradiccions i dubtes). És en aquest territori que cal entendre la
simbologia que es va desplegant imperceptiblement a partir del desinterès del
Vell (Carles Sales) per l’acurada descripció que la Vella (Carme Callol) fa d’un
incendi viscut recentment. Atesa la devoció junguiana de Brossa, tant l’incendi
com les referències al bosc es poden (o s’han de) entendre des de l’univers

simbòlic, que, com recull el Diccionario... de Cirlot, explicaria determinats comporta-
ments del nostre inconscient. I, encara, l’angoixada recerca d’una tal Enriqueta Gi-
nesta per part de la Noia (Nausica Bonnín) vindria a ser la recerca existencial de la
pròpia personalitat. En aquest punt de l’obra, si he entès bé el que apunta Fàbregas
a la seva Introducció al teatre de Joan Brossa, ens trobaríem amb una inestimable apli-
cació de la xarada com a recurs dramatúrgic (tot i que, per mi, un dels valors de l’obra
és la personal dosificació dramatúrgica que Brossa fa de l’absurd en un moment en
què els seus contemporanis Becket i Ionesco se’n servien de manera unidireccional).
En aquesta primera experiència com a director, Jordi Coca demostra un cop més que
coneix i respecta profundament el Brossa escènic i, ajudat per un cenyit equip actoral
i l’atmosfera resclosida creada per Ramon Ivars, aconsegueix transmetre fidelment
la psicologia de quatre personatges de perfil divers que, malgrat això, habiten plegats
en cadascun de nosaltres. No és pas poca cosa.


