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‘Teatre sense animals’ és un mosaic multicolor de faules escèniques

T E A T R E

‘Teatre sense animals’

Riallades
de peix

Francesc Massip

‘Teatre sense animals’, de Jean-Michel
Ribes. Intèrprets: Mercè Arànega,
Jordi Boixaderas, Marta Marco,
Francesc Albiol, Àngel Llàcer. Versió i

direcció: Sergi Belbel. Teatre Romea,

17 de març.

Un altre èxit cantat d’aquest cicle de drama-
túrgia francesa que s’ha empescat el Romea,
aquest cop amb un conjunt de bons actors autòc-
tons, portadors d’un estil interpretatiu més con-
vincent i segur que els mediàtics de torn. Es tracta
de vuit historietes independents i de desigual efi-
càcia escènica, escrites seguint els procediments
de la pura comèdia, que conformen un mosaic

multicolor que la il·luminació i el figurinisme
subratllen potser amb un excés d’obvietat.

El problema és que quan arribes a la tercera
faula ja s’han posat de manifest tots els ressorts de
l’engranatge productor de sorpreses i l’espectador
no té altres expectatives que corroborar una i altra
vegada el funcionament del greixat mecanisme.
Sobretot quan la segona constitueix la millor se-
qüència de l’espectacle, on uns immensos Boixa-
deras i Arànega posen veu –i crit– al matrimoni
revingut que s’enfila en una crispada discussió
després d’assistir a la plúmbia representació de la
Fedra raciniana protagonitzada per la germana de
l’esposa, l’espurna que aviva l’infern de la parella.

No podem passar per alt el cas d’un dels millors
intèrprets del país, que ha preferit nedar en els
tropicals pixats de riure d’aquesta peça conforta-
ble en lloc de sostenir el compromís d’un incò-
mode Torvald a Casa de nines. Són decisions que
omplen de dubtes l’ofici actoral, que s’hauria
d’emmirallar en les actituds responsables i arris-
cades d’una Duse o una Xirgu, per posar dos mo-
dels d’intèrpret que caldria tenir més en compte
dins el tou panorama actual. Una acurada plàstica
escènica i una hàbil direcció atorguen dignitat a
un producte d’entreteniment disposat a fer riure
fins els peixos, que boquegen l’aire i els diàlegs fins
a omplenar la sala de bombolles.

‘Coneixes en Prosineckty?’

Un monòleg inflat
a comèdia

Juan Carlos Olivares

‘Coneixes en Prosineckty?’, de Paco Mir. Direcció:

Josep Costa. Il·luminació: David Lloris. Vestuari:

Beatriz Sanjuan. Intèrprets: David Bagés, Manel Sans,
Eva Gabarrell, Iván Campillo. Barcelona, Teatre

Principal. dia 16 de març.

Primer dia d’assajos: a l’escenari, cadires, una taula,
focus i un sofà. Un director, el seu ajudant, una actriu i un
aspirant a actor. Aquest és el lloc i el repartiment de la
nova comèdia de Paco Mir. El macguffin és el muntatge
d’un text d’un autor polonès –el tal Prosineckty del tí-
tol–, el motor dramàtic una immisericorde repassada de
la rebotiga del nostre petit món teatral, i l’as a la màniga,
un personatge tapadora.

Els dards de l’autor apunten fi i amb coneixement de
causa, les seves invectives són equànimes, repartides amb
equidistància crítica –fins i tot autocrítica–, i el seu relat
de les grans i petites misèries del gremi està fet amb me-
surada ironia. Un text de pessics i clatellades. Res de sang,
només lleugeres coïssors epidèrmiques. Apte per a tots els
públics. Amb prou estopa per regalar-li a un actor medi-
àtic deu minuts de glòria amb un graciós monòleg sobre
les interioritats del teatre, la seva fauna i el seu pelatge.
Insuficient per aixecar una comèdia amb quatre perso-
natges. Els embolics paral·lels de Coneixes en Prosineckty?
són dèbils contrapesos elaborats amb fàcils referències
–des de Per davant i per darrera fins a Bowfinger i En lo más
crudo del más crudo invierno– per disfressar el llarg monòleg
que es marca el personatge-director.

Un monòleg que assumeix David Bagés amb clownesc
entusiasme. Seva és la funció per esforç personal i per la
fixació de l’autor. Només ell manté el discurs i el fil ar-
gumental de l’obra. L’amargada bilis d’un oblidat director
de teatre és l’única raó del text.

Els altres personatges serveixen només de suport, des-
dibuixats, tòpics, orfes de vida pròpia. Puntals amb as-
pecte humà perquè el personatge central enriqueixi la
seva anacrònica carambola de crítiques amb diferents in-
terlocutors. Apuntadors perquè avanci el protagonista de
línia en línia, d’escena en escena. Un esforç inútil per
vestir de comèdia un entreteniment per a un quart d’hora
catòdic.

AVUI

Viggo Mortensen és un dels reclams d’‘Océanos de fuego’

C I N E M A

‘Océanos de fuego’

La carrera
del segle

Xavier Roca

‘Hidalgo’. Director: Joe Johnston. Guió:

John Fusco. Fotografia: Shelly Johnson.
Música: James Newton Howard. Intèrprets:

Viggo Mortensen, Omar Sharif, Zuleikha
Robinson, Louise Lombard. EUA, 2003.

Curiosament, darrerament han anat arribant a
les cartelleres una sèrie d’ambicioses produccions
nord-americanes (Cold Mountain, Desapariciones...) que
contenen elements de western combinats amb altres
gèneres.

Creuant els punts de partida argumentals de dues
mostres d’aquesta tendència (El último samurai i Sea-
biscuit), n’ha sortit una altra, aquesta Océanos de fuego
d’absurd títol castellà (per una vegada que el títol

original –Hidalgo– s’entén tal qual, van i el canvien):
un cowboy desertor de la Guerra de Secessió –i amb
un cavall més espavilat que el Jolly Jumper de Lucky
Luke– marxa a l’Aràbia per participar en una llarga
cursa hípica a través del desert.

Al llarg del desenvolupament de la pel·lícula –far-
cida dels previsibles paisatges d’impacte i postes de

sol–, tampoc no és difícil rastrejar-hi d’al-
tres referents, com alguna picada d’ullet a la
saga d’Indiana Jones, un episodi marítim
que recorda Titanic, tempestes de sorra més
pròpies de La momia i un obvi homenatge al
cinema de David Lean a través de l’aparició
d’Omar Sharif. Westerns dels 70 com Soldat
blau o Mossega la bala potser només els vin-
guin a la memòria als cinèfils més militants.

Però, més enllà de la seva condició d’en-
treteniment espectacular, no és difícil fer-ne
una lectura en clau de propagandística me-
tàfora política, amb un heroi nord-americà
noble i justicier que va al golf Pèrsic per
posar a ratlla els musulmans, mostrats ge-
neralment com a individus pèrfids de mi-
rada sibil·lina o com a analfabets graciosos.

De tant en tant, Océanos de fuego esbossa
superficialment algun tema que podria do-

nar més de si com el mestissatge, les similituds entre
els pellroges, la condició mediàtica dels herois del Far
West o la discriminació de la dona. Però aprofundir-hi
era una pretensió excessiva per al director de Cariño, he
encogido a los niños, Jumanji i Jurassic Park III, que hauria
fet millor retallant-hi tres quarts d’hora i aspirant
només a facturar una aventureta de dissabte a la tarda.


