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Un instant de l’obra ‘L’aparador’, de Victòria Szpunberg

Tres propostes per
a aquest mil·lenni

T E A T R E

A R T U R P A S C U A L

Victòria Szpunberg,
L’aparador; Enric Nolla, Àrea

privada de caça; Jordi
Galceran, El mètode Grönholm.
Proa-TNC. Barcelona, 2003.

D
ins de la seva ine-
vitable heterogene-
ïtat, la segona tra-
mesa del projecte
T6, patrocinada pel

TNC, proporciona al lector un
simpàtic suggeriment, el sac-
seja amb una troballa explo-
siva i, finalment, el premia
amb un regal meravellosa-
ment embolicat. Tres propos-
tes –amable rebel·lió per a
minories conscienciades, es-
quinç interior per a esperits
inadaptats i sàtira brillant per
a públics majoritaris– que
potser apunten cap a tantes
altres orientacions possibles o
punts cardinals futurs del
nostre teatre oficial, a falta
d’un quart –el nord?– encara
per descobrir.

La primera invitació és a
càrrec de Victòria Szpunberg,
que a L’aparador hissa les en-
rotllades banderes de l’anti-
consumisme i busca desespe-
radament, com Diògenes, un
home –en aquest cas, home i
dona– l’autenticitat artística i
personal del qual no hagi estat
triturada per les marques i els
eslògans. En Fran, l’aparado-
rista adàmic que només pre-
tén crear una obra bella, rep
de la Clara la poma de la savi-
esa en forma d’un pedrot
amenaçador: ¿s’atreviran a fer
miques el fràgil vidre de la
peixera capitalista, frontera
entre els individus genuïns i el
món feliç dels maniquins?
Apèndix dramàtic del No Logo
de Naomi Klein, l’obra arriba a
una conclusió pessimista: en
Fran incorpora el pedrot a la

seva creació, la Clara no acon-
segueix alliberar-se de l’escla-
vitud de la imatge i el senyor
Boix, l’amo de la paradeta i
comerciant visionari, trenca
el seu aparador per tal de de-
mostrar un cop més que la
mercadotècnia engoleix la re-
bel·lia, n’assimila el poder
subversiu i la defeca converti-
da en un estimulant objecte
de consum.

Si l’acció de L’aparador s’es-
devé en “aquella franja delica-

da” que separa uns aparents
dins i fora del sistema, el des-
cobriment estremidor d’Enric
Nolla transcorre en àmbits en-
cara més abstractes. Els esce-
naris d’Àrea privada de caça són
lavabos i mercats (públics, acla-
reix l’autor), a més de parcs,
descampats i boscos (que su-
posem igualment públics), pe-
rò també incerts no llocs (“un
espai infinit”, “un espai paral-
lel”, “un espai indeterminat”)
idonis per reflectir la turmen-

tada psique dels personatges.
Freud va anomenar pulsions els
ressorts mentals que empe-
nyen un organisme cap a l’ac-
ció, tant davant de desafia-
ments externs com de man-
cances pròpies. Nolla s’ha ins-
pirat en aquest món apassio-
nant per situar al límit de la
bogeria la Virgínia i en Mateu,
dos éssers afligits per una in-
fatigable pulsió de mort. Per
tal d’alleugerir les seves tensi-
ons, ella cerca l’autodestrucció

en una pràctica sexual desper-
sonalitzadora, indiscriminada
i perillosa, mentre que ell opta
per exercir una violència oní-
rica i gratuïta. Naturalment,
víctima vocacional i botxí po-
tencial estan condemnats a
trobar-se des del primer qua-
dre, quan una granada de mà a
punt d’esclatar desencadena el
començament del compte en-
rere. En definitiva, una revita-
litzadora fuetada de Tànatos, si
se’m permet l’oxímoron.

EXPERIMENT AMB PREMI
El sucós premi final de l’ex-
periment és, per descomptat,
El mètode Grönholm, l’artefacte
de precisió que Jordi Galceran
ha muntat amb pols de cirur-
già, destresa de mag i fredor
de tafur. Quatre aspirants a un
lloc d’alt executiu en una im-
portant multinacional són
convocats a una prova decisi-
va en què s’escollirà el més
apte per ocupar el càrrec. Així
comença aquest psicodrama
hilarant, un càustic joc d’ex-
plicar mentides en què ningú
no és el que diu que és: tots els
candidats són falsos, i fins i tot
el que podria passar per ver-
tader acaba revelant-se el més
gran dels impostors, ja que la
seva façana de despietat de-
predador dels despatxos no-
més és una pell de llop que
amaga un xai manyac. “No
busquem una bona persona
que sembli un fill de puta. El
que necessitem és un fill de
puta que sembli bona perso-
na”, sentencia amb un cinis-
me aclaparador un dels en-
carregats de la selecció de
personal a la penúltima piru-
eta de la peça. Subscric tot el
que s’ha profetitzat quant a
l’inevitable èxit comercial d’El
mètode Grönholm, brillant pezzo
di bravura d’una aventura, la
del T6, tan lloable per les seves
intencions com irregular en
els seus resultats.

ARXIU

El periodista Xavier Garcia

La pau verda
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Xavier Garcia, Greenpeace.
Pau verda per al món.

Edicions Ciutat Vella.

Barcelona, 2003.

G
reenpeace, creada a
principis dels anys
70 per un petit grup
d’activistes antinu-
clears, ha esdevin-

gut amb el pas dels anys una
organització de referència en
la lluita ecologista. La seva
fundació es va produir arran
de les protestes contra les
successives proves nuclears
subterrànies que el govern
nord-americà va decidir efec-
tuar a l’illa d’Amchikta, al
nord d’Alaska, des de meitat
dels anys 60. El 2 d’octubre del
1969 un reduït grup de poc
més de sis persones creava el
moviment No Feu Onades
que, dos anys més tard, el 15
de setembre del 1971, ende-
gava una expedició marítima
per protestar contra l’explosió
d’una nova bomba. Aquesta
acció va suposar el definitiu
naixement de Greenpace i
d’un model que, combinant la
denúncia i l’acció directa, ha

impactat amb força en l’opinió
pública internacional. El llibre
que presentem recull l’evolu-
ció dels primers trenta anys
d’història de Greenpace, a la
vegada que fa balanç del que
ha estat la consolidació del
moviment ecologista al llarg
de les darreres tres dècades.

Un dels primers elements
que cal destacar a l’hora de
valorar aquest volum és l’au-
tor; no en va, Xavier Garcia ha
estat un dels impulsors del
moviment ecologista català.
Periodista i escriptor, Garcia
va ser cofundador del Col·lec-
tiu de Periodistes Ecologistes
de Catalunya i editor, conjun-
tament amb Santiago Vilano-
va, Jaume Reixach i Josep Ca-
talà, de la revista Userda. Així
doncs, Garcia ha exercit la
militància ecologista des dels
diferents àmbits en què ha
participat i és des d’aquesta
sensibilitat compromesa que
ha emprès també l’autoria
d’aquest llibre.

En la primera part del vo-
lum l’assagista relata els co-
mençaments de l’organització
ecologista, tot fent esment del
particular context que a finals
dels anys 60 determinava el
que podríem anomenar la
lluita contra el sistema. Des de
la resistència antimilitarista a
la Guerra del Vietnam i el
moviment hippie fins a les re-
voltes del Maig del 68 i les
campanyes pel desarmament
nuclear van confluir en una
consciència antinuclear, anti-
militarista i pacifista que, a
principis dels 70, s’organitza-
ria definitivament en defensa
de la pau verda.

CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA
Certament, la consciència
ecològica va despuntar a
principis dels 70 com ho evi-
dencien dos extensos docu-
ments fets públics l’any 1972.
Es tracta, en primer lloc, de
l’Informe sobre els límits al creixe-
ment, del Club de Roma, i, en

segon lloc, del Manifest per la
supervivència, de The Ecologist.
Tots dos exemplifiquen dues
percepcions ben diferents de
la qüestió. Mentre que el pri-
mer formava part del que po-
dríem anomenar el pragma-
tisme de la sostenibilitat, el
segon advocava per mesures
urgents i dràstiques per aturar
el caos ecològic. No cal dir que
Greenpace, com recorda Xavi-

er Garcia en aquest lli-
bre, s’ha alineat deci-
didament amb aquesta
segona posició. Ho evi-
dencien les successives
campanyes en defensa
del medi ambient que
l’organització ecologis-
ta ha portat a terme en
les seves tres dècades
d’existència, tal com
recull amb tot detall
l’autor d’aquest volum.

La llarga història de
Greenpeace és, doncs,
la d’una inacabable
successió d’accions,
denúncies i propostes
que ben sovint han
conduït l’organització
ecologista a la con-
frontació oberta amb
els poders establerts.
Indubtablement, l’a-
temptat organitzat

pels serveis secrets del govern
francès contra el Rainbow
Warrior a Nova Zelanda en va
ser una dolorosa experiència,
que Garcia documenta exten-
sament. No hi ha dubte, tam-
poc, que la persistent degra-
dació del medi ambient, com
conclou finalment l’autor, fa
que el discurs de l’organitza-
ció ecologista segueixi sent
ben actual.


