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Jordi Coca Al Teatre Borràs es pot veure ‘Èric i l’Exèrcit
del Fènix’, l’obra que ridiculitza els poders
d’un Estat que no mesura bé la seva força

La guerra de l’Èric

L
a història és coneguda:
el setembre del 2004 un
noi de 14 anys va enviar
un correu a la cadena de
supermercats Dia de-

manant-los que etiquetessin en
català. Aquesta empresa va de-
nunciar el fet i s’inicià un calvari
per a l’Èric, que signava amb el
nom Exèrcit del Fènix, tret de
Harry Potter. Una reivindicació
justa va suposar que l’aparell de
l’Estat es posés dempeus per re-
primir de soca-rel aquella gosadia.
Ara el fet s’ha convertit en una
obra de teatre de Víctor Alexan-
dre, dirigida per Pere Planella.
Salvant tantes distàncies com es
vulgui, aquesta història ara dra-
matitzada recorda l’aventura de
La torna. En aquella ocasió l’apa-
rell estatal va actuar sense consi-
deracions i va suposar condem-
nes, presons i exilis als implicats.
En aquest cas s’ha alterat profun-
dament la vida d’una família i s’ha
perjudicat un menor que va ser
tractat talment com si fos un ter-
rorista.

Una cosa així ha de fer riure?
És lícit ridiculitzar la policia i
una bona part del sistema judici-
al? En tot cas abans de respon-
dre aquestes qüestions hauríem
de pensar en l’obra del premi
Nobel de literatura Dario Fo, que
no ha fet altra cosa en la seva
vida que riure’s de l’Església i
dels diferents poders de l’Estat.
De fet, des d’Aristòfanes fins
avui mateix, passant per Maqui-
avel, el teatre ha entrat sovint en
aquesta mena de codis. Efectiva-
ment, usant el ridícul i la paròdia
com a procediments, es fa un re-
trat que per la via de l’exageració
mostra les contradiccions, les fa-
lles, la ceguesa i l’absurditat d’un

Marcel Borràs interpreta el paper d’Èric en l’obra dirigida per Pere Planella ■ COMEDIA

sistema determinat. La cara trà-
gica d’aquest procediment seria
l’expressionisme, que usa l’exa-
geració i les desproporcions per
mostrar-nos els deliris de la in-
justícia.

A Èric i l’Exèrcit del Fènix l’es-
tructura dramàtica és molt clara:
un vídeo en forma de web ens
mostra l’Èric real explicant-nos
què li va suposar l’experiència
d’enviar correus comminatoris.
Els moments crucials són repre-
sentats per uns actors que, amb

distanciament, ens mostren en
clau d’humor l’absurd d’una situ-
ació que en cap cas no hauria
d’haver arribat tan enllà.

És veritat que la policia i la fis-
calia queden mal parades i sem-
blen ridícules. Però és que els fets
reals van ser aquests, tot va anar
tal com s’explica i l’únic que fa el
procediment escènic és engrandir
els trets i aïllar-los. Acusar l’autor,
el director o l’Èric de manipula-
dors és exactament el mateix que
acusar Dario Fo de brutalitat quan

explica que la policia italiana llan-
çava en un moment determinat
els detinguts per la finestra…

Èric i l’Exèrcit del Fènix fa
riure, i tant que sí! Fa riure a tra-
vés del grotesc. És un riure que
deriva d’usar dramàticament
una situació en ella mateixa des-
proporcionada, un riure que de-
mostra fins a quin punt es poden
cometre arbitrarietats en nom
de les grans paraules de sempre,
i un riure essencial a la demo-
cràcia.

Salvanttantes
distànciescomes
vulgui,aquesta
històriadramatitzada
recordal’aventurade
‘Latorna’

Quadern de teatre

Sort que podem riure!
@ I, tanmateix, el muntatge ha
hagut de patir algunes subtils mar-
ginacions que fan més por que una
pedregada. Alguns diaris no n’han
fet crítica, determinats mitjans de
comunicació s’han negat a parlar-
ne al·legant que l’Èric i els seus són
“bons” i que les forces de l’Estat
només són “dolentes”… Certs pro-
gramadors han manifestat que els
fa por programar una cosa així per
les reaccions que podria provocar.
I també s’ha dit que el tema de la
peça no és universal, que és una fic-
ció més que no pas la història real,
que l’espectacle resulta pamfleta-
ri… Algú ha gosat afirmar que fo-
menta l’odi contra Espanya. És a
dir, que no es pot fer humor polític

a partir de determinats paràme-
tres ideològics com ara la defensa
dels drets nacionals i la denúncia
que l’Estat espanyol no s’estructu-
ra des de la diversitat i, més aviat,
tendeix a reprimir-la o menyste-
nir-la. O únicament es deu poder
fer humor blanc, inofensiu, de saló.

Naturalment es pot opinar que
l’obra no és encertada, que no és
aconseguida, que no està ben feta.
La proposta fins i tot es pot atacar
des de posicions contràries a les
que s’hi defensen. El que resulta
preocupant és que al voltant d’Èric
i l’Exèrcit del Fènix s’intenti or-
questrar un determinat pacte de si-
lenci i d’exclusió que, en última ins-
tància, diuen ben poc a favor de la

nostra societat. Per posar un altre
referent encara proper no estarà
de més recordar el primer Ubu
d’Albert Boadella, on l’humor polí-
tic, la paròdia, el grotesc i la fabula-
ció malintencionada van ferir més
d’una sensibilitat, però alhora van
contribuir de manera decisiva a ei-
xamplar la llibertat d’expressió. En
aquests casos la queixa sempre és
la mateixa: fan burla de… I en canvi
no es diu que precisament és
l’humor allò que justifica la drama-
titzaciód’aquestahistòriaod’altres
de similars. El que fóra inaccepta-
ble és que el tema es plantegés des
del punt de vista melodramàtic.
Perquè estem d’acord que el riure
és sa per tothom. O no?Pere Planella és el director d’‘Èric i l’Exèrcit del Fènix’ ■ COMEDIA


