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‘Actes indecents’ és l’última obra que Artenbrut ha pogut programar abans de tancar portes

T E A T R E

‘Actes indecents’

Comiat amb
tercer sexe

Francesc Massip

‘Actes indecents. Els tres judicis d’Oscar Wilde’ de

Moisés Kaufman. Intèrprets: Josep Costa, Adrià Devant,

Manel Solàs, Ivan Campillo, Miquel Agell, Carles Sales,

etc. Direcció: Teresa Devant, Artenbrut.

El cant de cigne d’Artenbrut com a
sala teatral ha refilat com una esque-
llotada de denúncia d’objectiu doble.
D’una banda pel tancament d’un tea-
tre que havia nascut ara fa onze anys
amb voluntat de marcar estil, inau-
gurat per una desacomplexada lectu-
ra d’ Otel·lo passada per l’humor d’Al-
bertí tot evocant l’enyorat Carmelo
Bene. D’altra banda, pel repic contra
les seculars persecucions de la dife-
rència, encara avui ridículament
acabdillades per la brama episcopal.
Ja és ben curiós que els més devots
practicants del tercer sexe clamin con-
tra la mera evidència. Oscar Wilde va
pagar molt cara la seva alta volada
artística i la seva ànsia de justícia. Són
coses que els sòpits zeladors del tedi
no suporten, i menys si l’audàcia
provè d’un diferent: tant per la seva

naturalesa homofíli-
ca com per la seva
procedència irlande-
sa, ase dels cops de
l’anglès victorià que
suporta malament
l’afany d’indepen-
dència dels seus ve-
ïns sotmesos.

Moisés Kaufman
(Caracas, 1963), que
coneix bé la discri-
minació com a fill de supervivents de
l’Holocaust, ha sabut posar en solfa
l’enfilall de despropòsits amb què la
Corona britànica i els seus conserva-
dors van torturar el refinat escriptor
fins a deixar-lo a les portes de la mort.
Ho ha fet emmetxant textos de l’au-
tor, cròniques d’època i les transcrip-
cions d’uns judicis carregats de pre-

judicis i parapetats en la moral hipò-
crita que durant segles han construït
togats i tonsurats des de les seves res-
pectives trones. La infamant veritat es
va desgranant amb agilitat al llarg de
l’espectacle que té interpretacions in-
tenses en Josep Costa com a Wilde i
Carles Sales, Ivan Campillo i Miquel
Agell com a advocats, o anecdòtiques

en Adrià Devant, que presenta el físic
adequat per al jovenet amant de l’es-
criptor, però que abandona el perso-
natge en un escarit perfil de cartró.
Malgrat el treball massa tou dels ac-
tors menys bregats, Actes indecents és
una bufetada a la indecència del po-
der (polític, judicial o religiós) que la-
mentablement segueix escalfant.


