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Remenant merda
N

o és freqüent que
els bons narradors
facin incursions en
el teatre, sovint per-
què no estan prou

familiaritzats amb la pràctica
escènica, cosa que, d’altra
banda, els evita el llast que de
vegades pesa sobre la materiali-
tat de l’escenari. El cas Rodore-
da ens ha demostrat que tant el
seu teatre com la dramatització
de la seva narrativa, al marge
dels resultats més o menys sa-
tisfactoris de les recents realit-
zacions, poden reflectir la força
expressiva de l’autora i la seva
original captació de la realitat.
Una tasca que encara no s’ha fet
de manera prou significativa
amb Agustí Bartra, amb Balta-
sar Porcel, amb Llorenç Villa-
longa, per citar alguns autors
nostrats que esperen pujar a
l’escenari almenys amb un pols i
una intuïció semblants als que
ha tingut Ramon Simó a l’hora
d’escenificar La dama de Reus
d’Ambrosi Carrion, sens dubte
el millor clàssic català contem-
porani que s’ha fet mai al TNC.

A l’altre pol del nostre teatre
públic, la veu femenina sona en
estèreo als seus dos espais: al
gran, una obra potent de Lluïsa
Cunillé que potser mereixeria
una posada en escena més reco-
llida i punyent, i al petit una
rara joia dramàtica de Doris
Lessing, més reconeguda com a
novel·lista. Carlota Subirós ha
tingut l’encert de traduir i estre-
nar per primer cop a l’Estat
Jugar amb un tigre, una lúcida
indagació sobre el compromís,
la paritat, el risc i la llibertat en
les relacions amoroses. És una
peça en tres actes que passen a
l’habitació rellogada de la prota-
gonista, l’Anna Freeman que
també apareix a la novel·la El

Belén Fabra dóna vida a Anna Freeman a la peça teatral ‘Jugar amb un tigre’, de Doris Lessing ■ ROS RIBAS

quadern daurat, de la qual
l’obra teatral és un intens con-
centrat. El cognom explica el
personatge: una dona que per
damunt de tot vol ser lliure,
malgrat les intempèries a què
aquesta decisió la pugui exposar
tant en el camp laboral com so-
cial com afectiu. Així, en l’acte
primer, es treu del damunt el
solvent promès que li ofereix un
matrimoni protector i una segu-
retat que inevitablement fa
pudor de resclosit. Humor i
mala llet costat per costat en un
diàleg crepitant de pensaments
aguts. La dona ha d’encaixar la

competència d’una ingènua jo-
veneta que s’endurà el seu veri-
table amor, Dave, un esperit afí
d’una sinceritat descarnada i en
el fons mirall i abisme, alhora,
d’un atractiu irresistible. Al
segon acte el tremp dramàtic
decau perquè s’ingressa en el
terreny del psicodrama, com
feia Ingmar Bergman per la ma-
teixa època (Escenes d’un ma-
trimoni), amb desdoblaments,
introspeccions i excursions al
passat que s’entortolliguen en
una intricada arborescència
verbal que sembla confiar poc
en l’acció escènica. En l’enfit de

paraules emergeixen conceptes
de brutal clarividència que esde-
venen un retrat ben vigent de la
nostra societat i els mecanis-
mes que l’encadenen. Enmig de
l’esgotadora guerra de sexes, les
dues individualitats es despu-
llen, estampades de blaus, per
fer brillar el més profund i lliu-
re dels amors que, en l’acte ter-
cer, es mostra dolorosament
inaferrable, minat de contradic-
cions. Teatre d’idees en estat
pur, rèpliques punxants com es-
barzers que el món benpensant
i cofoi considerarà que només
remenen la merda. ■

CarlotaSubirós
dirigeixaquesta
indagaciósobre
elcompromís,
laparitat,elrisc
ilallibertatenla
relacióamorosa

Teatre

@ La tigressa. Jugar amb
un tigre és com un combat
de boxa a quatre bandes,
amb dos mànagers i sense
àrbitre. Belén Fabra incor-
pora el púgil més actiu,
que escup els sarcasmes
més despietats envers el
seu pretendent, un Joan
Carreras vençut pel confor-
misme que reacciona amb
ressentiment perquè la
noia no vol casar-se amb
un estil de vida. El primer
assalt el guanya ella. Pot-
ser és l’únic que guanya. El
segon el duu a terme amb
desdeny contra la bleda

embarassada del Dave,
una Alba Pujol que parla
com una metralladora,
tota tocada i posada amb
la cursileria que escau al
personatge, però que gua-
nya el round per la ferme-
sa d’una futura maternitat.
El tercer assalt és el defini-
tiu. L’escomet amb l’únic
home que la fa vibrar de
debò: “Només respiro lliu-
rement quan sóc amb tu”,
diu ella. Són ànimes besso-
nes que s’esgarrapen, es
rebolquen en el dolor i es
llancen sal a la ferida. Un
amor que només pot so-

breviure en el territori de la
llibertat plena, tot i que
això suposi la pèrdua quo-
tidiana. Belén Fabra modu-
la amb energia aquesta
dona que malda per ser co-
herent malgrat les renúnci-
es que imposa obrar amb
independència. Defensa el
rol amb l’agressivitat d’una
tigressa empudegada en la
seva pròpia gàbia. Només li
trobem a faltar que moduli
els matisos dels diferents
fronts que sosté. És una ac-
triu d’una força volcànica a
qui escauria diversificar
l’impuls.

@ El depredador. Ernest Vi-
llegas encarna el caçador
empedreït, que necessita
cobrar preses de forma
compulsiva i irrefrenable.
Cacera salvatge i a camp
obert. Només va a la cova
del tigre per reviscolar ci-
catrius. L’actor manté el
pols de la protagonista
amb la sang freda del qui
se sent al marge i defuig
qualsevol relació conven-
cional. És un treball net,
controlat i precís, un pas
endavant d’aquest actor
que descobríem el 2004
en una inoblidable Nit de

Reis balear comanada per
Pitus Fernàndez.

@ La gàbia. Espai central
obert, on l’únic mur és un
mirall, i l’ampli finestral de
l’estança s’evoca amb una
llum que es retalla en rec-
tangle. Si està obert o tancat
ho assenyalen els efectes so-
nors (el brogit de la ciutat) i
lumínics. Públic a quatre
bandes i interpretacions a
tot ventall. És com ser dintre
la gàbia de les feres, contra
les cordes del ring, a tocar
de l’escarritx. I és que l’es-
pectacle impacta i esquitxa!
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