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Marc Martínez, amb cadira de rodes, i Marieta Sánchez en una escena de l’obra

T E A T R E

‘Fortuna accidental’

La roda
punxada

de la fortuna
Francesc Massip

‘Fortuna accidental’, de

Manel Dueso. Intèrprets:

Marc Martínez, Òscar
Rabadan, Toni Sevilla,
Marieta Sánchez, Jordi Vila.
Escenografia: Max Glaenzel
i Estel Cristià. Direcció:

Manel Dueso. Villarroel, 1

de juliol.

Amb vuit obres a coll,
Manel Dueso (Sabadell,
1954) és un dramaturg
consolidat i, sobretot,
tenaç. El seu debut com
a autor i alhora director

va ser el 1991, després d’una llarga
singladura com a intèrpret, activitat
que mai no ha deixat de conrear.
Aquesta triple faceta explica la seva
persistència en el gènere dramàtic,
perquè davant les enormes dificultats
que solen tenir els autors per estrenar,
els qui no viuen de ple en el món de
l’espectacle solen tirar la tovallola i
canviar de gènere. Són les misèries
d’una cultura acomplexada i petita
com la nostra, sovint tutelada per
grans mestretites que tot ho remenen
a major glòria del seu melic abrillantat
per una cort d’acòlits.

Fortuna accidental va començar di-
ent-se, fa un parell d’anys, Nevado del
Ruiz, el nom del volcà que el 1986 va

esborrar del mapa poblacions sence-
res, un mal cop de l’arbitrària Fortuna
que va canviar la vida de tanta gent. Al
cor de l’obra, un drama amb ingredi-
ents de comèdia, hi ha, doncs, una
desencisada reflexió sobre l’atzar i les
vel·leïtats del destí que sacsegen sense
lògica la sort de les persones, pilotes
entre les cames de déus enjogassats.

El plantejament és ambiciós, amb
una estructura en tres actes, uns dià-
legs que sovint llampeguen humor i
mala bava a parts iguals i amb una
trama que toca múltiples temes ins-
crits en els nervis més sensibles de la
vida: la vivenda, la paternitat, l’amis-
tat, la gelosia, la traïció, la precarietat
laboral, la immigració, l’homosexuali-
tat, la minusvalidesa, l’egoisme, as-
pectes travats amb un mig somriure i
un agre sarcasme.

Un conjunt d’intèrprets d’excepció
fan rodar l’espectacle amb prou vivesa
i sense gaires entrebancs, llevat d’al-
guns moments en què els personatges
freguen la inversemblança. La sud-a-

mericana Marieta Sánchez té el millor
joc incorporant Rut, la immigrant que
ha normalitzat la seva situació gràcies
al matrimoni i que es debat entre dos
homes. Marc Martínez fa de baldat
amb sort que sap rendibilitzar al mà-
xim la situació i, sense moure’s de la
cadira de rodes, agenolla Fortuna als
seus peus. Més desproporcionat és el
tipus que encarna Òscar Rabadan, un
escriptor de pocs escrúpols capaç de
maquinar sòrdides estratagemes per
fer prosperar els seus mesquins inte-
ressos. Jordi Vila construeix el perso-
natge més humà i entendridor, bé que
amb unes injustificades converses
amb la mare morta, i Toni Sevilla resol
amb astúcia el seu tipus aprofitat i
perdulari que a la fi descobreix la ne-
cessitat de ser honest.

La qualitat actoral col·labora a fer
emergir les vetes ocultes del text de
Dueso, amb rèpliques descarnades,
instants d’alta volada poètica, i les da-
vallades als inferns més miserables de
la natura humana.

D A N S A

‘For Heaven’s Sake’

Bellesa en la
destrucció
Bàrbara Raubert Nonell

NND/Galili Dance. ‘For

Heaven’s Sake’. Coreografia:

Itzik Galili. Composició: Jaap
van Keulen en col·laboració

amb Samer Alayan, Mark
Eliyahu, Tibi Golan, Eran
Horwitz i Haytham Safia.
Música en directe: Samer
Alayan, Mark Eliyahu, Tibi
Golan, Eran Horwitz i

Haytham Safia. 2 de juliol.

Fòrum-Grec 04. Mercat de

les Flors.

La majoria de vega-
des, la dansa tendeix a
la conceptualització o
bé a l’autocontempla-
ció interior, i és difícil
trobar que s’impliqui

en conflictes polítics reals, corrent
riscos admirables de ser titllada de
benpensant, de marginal o del que
sigui. Però amb For Heaven’s Sake Galili
demostra que és possible parlar fins i
tot de guerres, terrorisme, mort... i, a
sobre, fer-ne un espectacle estètic.

Aquest coreògraf israelià ubicat a
Holanda ha construït un espectacle
que exalta el vigor dels seus ballarins
i els fa passar de la total disponibilitat
física a la por de les bestioles ferides
i finalment a la redempció per l’a-
mor. Aquest plantejament en tres
etapes (la tribu, els ferits i l’ungüent
de l’amor) és senzill i vol atrapar
l’espectador per la via de la bellesa:
en la composició de quadres ben
equilibrats, en la música d’instru-
ments antics i moderns en perfecta
harmonia, i en la fisicitat que, fins i
tot amb membres ortopèdics, poden
desenvolupar els onze fantàstics ba-
llarins en una llarga –i fins i tot re-
petitiva– escena.

Se’ns parla de mutilacions, de visi-
ons esgarrifoses i de la pèrdua d’a-
quells que estimem –i que ens fa
perdre a nosaltres mateixos–, i so-
bretot se’ns parla de l’absurditat de
matar o de ser mort en un dia qual-
sevol. És a dir, de la possibilitat que
tots tenim de fer-ho tot (com aquests
ballarins amb els seus cossos perfec-
tes) i com això es pot truncar en
qualsevol moment, aquesta terrible
asseveració, a la qual girem l’esquena
per poder sobreviure el dia a dia
sense por, ens és mostrada amb una
perfecta tècnica clàssica a la qual se
suma un ritme negre amb precioses
músiques d’orient. I, si bé en tot l’es-
pectacle hi ha més bellesa que lletjor,
el dolor d’haver-se d’enfrontar amb
un conflicte bèl·lic queda resumit en
l’escena que obre la peça, on dos ba-
llarins s’autoflagel·len rítmicament
fins de deixar tot el cos vermell, la
sang a flor de pell. I aleshores s’esdevé
un curiós fenomen que consisteix a
haver viscut un espectacle molt bonic
i, en canvi, recordar-lo amb tristesa.

‘Amnèsia de fuga’

Nostàlgia, un punt de
trobada al Raval

Juan Carlos Olivares

Títol: ‘Amnèsia de fuga’. Direcció: Roger Bernat.
Dramatúrgia: Ignasi Duarte. Escenografia: Max
Glaenzel i Estel Cristià. Il·luminació: Carlos
Marqueríe. Intèrprets: Mehroz Arif, Jaskaran
Brady, Punita Sharma, Mamad Khalid, Wajid Ali
Shah, Manoj Gautam, Sameer Rawal, Ratna Paul
Baksi, Dharam Paul Singh, Simranjit Singh. Sala

Ovidi Montllor, Fòrum-Grec 04.

L’escenografia és un locutori del carrer Sant
Pau, reproducció fidel de Glaenzel i Cristià,
també memòria dels primers espectacles de la
General Eléctrica i punt de trobada escollit per
Roger Bernat per als que van i els que vénen.
Un espai on es desferma la nostàlgia de la

llunyania i s’ofereix consol amb una cinta de vídeo, una
trucada de telèfon o una conversa còmplice.

Amnèsia de fuga és, entre d’altres possibles lectures, un
muntatge sobre la dificultat de l’ésser humà d’alliberar-se de
les arrels per lluny que la vida el porti de la seva terra d’ori-
gen. Un lligam que ofereix identitat i seguretat a l’ésser hu-

mà, però també que li impedeix desenvolupar una empatia
generosa amb el nou entorn. Un confort atàvic que condici-
ona l’immigrant i el turista.

Per il·lustrar les vivències dels primers, Bernat ha comptat
amb la col·laboració d’un grup d’indis i pakistanesos esta-
blerts a Catalunya; per dibuixar els segons, ha optat per si
mateix, ell com a director-turista submergint-se en l’Índia
amb els auriculars posats i saltant de cibercafè en cibercafè.

Cadascun dels dotze integrants del repartiment –direc-
tor i dramaturg inclosos– aporta la seva història amb la
fórmula de la realitat íntima, la marca Bernat. No hi ha
gran diferència en concepte i forma entre Amnèsia de fuga
i Àlbum o Bones intencions. La dramatúrgia es construeix a
partir de la intrahistòria de cada intèrpret. Les diferències
s’han de buscar en el detall, en la voluntat d’incorporar
elements de les altres cultures representades: transformar
les confessions en primera persona en relats en tercera
amb un “Aquesta era la història de...”, un recurs que evoca
la tradició oral de la ficció no occidental; o la incorporació
de llenguatges de la cultura popular índia, com les coreo-
grafies i la música bangra de les pel·lícules de Bollywood.

Apunts per a un muntatge que, en el fons, és molt en-
dogàmic. El canvi humà afavoreix la sensació de sinceritat
i naturalitat, encara que a canvi hagi de sacrificar la pauta
de ritme més elaborada i teatral. Una funció que en el seu
conjunt ni millora ni supera anteriors propostes de Bernat.
El seu encant diferencial està en el fragment, en una his-
tòria particular especialment intensa o en un detall de
director sensible com la senzilla dansa Kathak de Ratna
Paul Baksi, el decàleg de l’“ésser humà perfecte” de Punita
Sharma, el karaoke dramàtic d’un èxit de Bollywood, o una
escena significativa de Roma, città aperta.


