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Crisi al teatre català?
D

illuns passat el TGB,
sota la batuta d’Ever
Blanchet, va celebrar
la taula rodona Tea-
tre en temps de crisi.

L’autor Toni Cabré sostenia que
la dramatúrgia catalana no està
en crisi creativa, sinó al contrari,
i que en tot cas hi havia feblesa de
continguts i manca de força, d’in-
tensitat i de contundència a
l’hora de tractar l’actualitat que
ens envolta i preocupa. I, amb sin-
cera autocrítica, va concloure que
“el teatre que escrivim no està a
l’altura dels conflictes actuals”.
De la seva banda, l’actriu Mercè
Managuerra considerava que el
teatre i els seus creadors han
d’estar en crisi permanent, per
tal d’avançar.

Sigui com sigui, hem tingut
una setmana d’estrenes d’auto-
ria catalana que han fet forrolla
i que no presenten símptomes de
crisi. Va començar l’Aymar amb
l’esplèndid Trueta, que ens re-
corda que encara queda molt per
aprofundir en la memòria histò-
rica, malmesa per 40 anys de
bel·ligerant difamació i oblit i per
30 de calculada indiferència. La
història i els mitjans oficials con-
tinuen piconant el ciutadà amb
la falòrnia d’una Transició
idíl·lica i presentant l’últim res-
ponsable del 23-F com un sofert
heroi (ho veurem els propers
dies fins a atipar-nos-en).
L’única que es va atrevir a posar
el dit a l’ull va ser Cunillé (El bor-
dell) i se li van llançar a la jugular
amb rara i injusta unanimitat.

Jordi Casanovas i el seu sòlid
equip van presentar un altre mun-
tatge inquietant, La revolució, en-
tretingut i reflexiu relat que té
com a fil conductor la creació d’un
nou videojoc en un món de pors.

Dijous va arribar l’últim text
d’Esteve Soler, Contra el progrés,

‘Contra el progrés’, interpretada per Txell Botey, Xavi Idàñez i Dani Arrebola, es pot veure aquests dies a la Sala Beckett ■ CRISTINA CALDERER

un fresc contemporani sota el
vidre fumat de l’humor més fosc,
explosiu mosaic de punyents
contrastos que et petrifica el
riure tot just et fa esclafir. Són set
micropeces que refulgeixen com
un ganivet esmolat embolcallat
de càustic humorisme que llesca
la vida sense pietat.

La intel·ligent posada en es-
cena de Joan M. Segura esmola
l’acer dels diàlegs que treuen es-
purnes en mans de tres intèr-
prets convincents, els magnífics
Dani Arrebola, Txell Botey i
Xavi Idàñez. La sintètica esce-
nografia presenta una pila

d’aparells que seran usats còmi-
cament amb finalitats diferents
de les pròpies: una rentadora
que fa de televisor, una planxa
en lloc d’un telèfon, un microo-
nes que fa d’armari, i un asseca-
dor que és un comandament.
Destaca la seqüència en què una
parella suporta malament el ne-
gret desnodrit i esprimatxat
(entendridor titella) que salta
de la pantalla fugint d’un infor-
matiu: la dona commina el
marit que el posi dins d’una
bossa d’escombraries i se’n des-
faci. O l’escena del sentit comi-
at d’un matrimoni quan finalit-

za el contracte nupcial que ha-
vien signat per només un any
improrrogable. I, sobretot, l’es-
cena final, quan els tres intèr-
prets apareixen com foques en-
caputxades amb impermeables
vermells exterminant nadons
per controlar la proliferació de
“bestioles humanes que posen
en perill la biodiversitat”, una
humorada que segueix l’estela
de Jonathan Swift i la seva Mo-
desta proposta de cuinar na-
dons irlandesos pobres per ali-
mentar els anglesos rics i regu-
lar, de passada, el creixement
demogràfic.

‘Contra el progrés’
són set peces que
refulgeixen com
un ganivet
esmolat que
llesca la vida
sense pietat

Teatre

@ El camí d’Europa. Esteve
Soler, alliberat de l’impera-
tiu d’èxit a què el va acarar
el T6 (Jo sóc un altre!), ha
confegit unes seqüències
potents, enginyoses i amb
veu pròpia. La sàtira per-
met, alhora que un entrete-
niment hilarant, apropar
l’audiència a les monstruo-
sitats generades pel pro-
grés, o més ben dit per qui
el monopolitza i manipula.
L’obra, després de ser selec-
cionada i d’haver participat
al Theatertreffen de Berlín,
fou guardonada i es munta-
rà al maig al Bayerisches

Staatsschauspiel de Munic
sota la direcció de Jan Phi-
lipp Gloger. Això demostra
que, darrerament, la difusió
internacional de la drama-
túrgia catalana està funcio-
nant com mai i el nou web
catalandrama.cat, creat per
l’Obrador de la Sala Beckett
amb el suport de l’Institut
Ramon Llull, n’és una bona
prova, tot i la manca d’au-
tors importants com ara
Toni Cabré, Carol López,
Joan Casas i Pere Peyró.

@ El musical català. En el
terreny del teatre musical

sovint ens hem queixat que
el gènere sol arribar amb la
imposició de la coreografia i
l’escenografia originals dels
grans èxits de Broadway. Tot
plegat, un dineral hipotecat
pel pur mimetisme. Contra
la dictadura de les franquíci-
es, un grup de joves va deci-

dir endegar un musical cata-
là de creació pròpia, bé que
pren com a model el teatre
musical americà. El resultat
és ambiciós, ben fet i con-
demnat a l’èxit. Ens referim
a Fràgil (a la foto), que
aquests dies es presenta al
SAT, obra del compositor i

director musical Miquel Te-
jada, amb llibret i direcció
artística de Carles de la
Rosa i amb lletres i direcció
vocal d’Irene Garrido, al
davant d’un conjunt de set
intèrprets i cinc músics.
Una heroïcitat!

@ Fragilitat de les relaci-
ons. L’obra planteja un tema
recurrent en l’era de la pro-
visionalitat. Tot és fràgil: la
condició humana, l’estabili-
tat laboral, les relacions so-
cials, amicals i afectives. As-
sistim així al procés de for-
mació, crisi i dilució de tres

parelles, amb totes les com-
binacions possibles i a velo-
citat supersònica. El conjunt
dels quatre actors i tres ac-
trius està ben harmonitzat,
amb veus temprades i un
ritme vivaç que fan lliscar la
peça sense obstacles. A des-
tacar Lourdes Fabrés, amb
una interpretació enèrgica i
una veu potent. Al costat de
riures fàcils, músiques edul-
corades i escenes grisotes,
hi ha poderosos solos, se-
qüències corals vibrants i
animades i una plàstica efi-
caç. Una alternativa coratjo-
sa de musical autòcton.
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