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Trivial Pursuit

1.És molt difícil veure una bona obra de
“teatre polític”. Una obra teatral equivalent,
per exemple, a una pel·lícula tan complexa i
adulta com Syriana, on es mostren de la
mateixa manera la rapacitat de les companyi-
es petrolieres i el seu entramat polític, la
propagació del fonamentalisme islàmic i el
declivi, forçat i forçós, dels Emirats Àrabs. Al
teatre polític li demanem que ens “informi”
dramàticament, que ens faci reflexionar sense
clavar-nos un sermó, i que no ens doni res-
postes còmodes per portar-nos a casa sinó un
bon grapat de preguntes, fresques i furioses.
És a dir, al contrari d’Arbusht, el text de Paco
Zarzoso que Àlex Rigola va presentar al Lliu-
re aquest estiu. No és estrany que Arbusht hagi
passat més inadvertida que un pet en un
jacuzzi: és el principal risc de predicar a con-
vençuts o, pitjor, de proclamar les quatre
trivialitats que se li acudirien a un nen de sis
anys a l’hora d’escriure una redacció sobre
Bush. Si avui parlo d’Arbusht no és per fotre
Zarzoso o Rigola, sinó perquè em continua
deixant parat que els nostres intents de “teatre
polític” no vagin més enllà del pamflet farsesc,
una tendència que va néixer els anys del
“teatre independent” i que Boadella va con-
vertir en la seva marca de fàbrica. I va obtenir,
per cert, molt bons rèdits: tant als refinats
socialistes com als alegres nois del PP els feia
moltíssima gràcia veure Pujol convertit en un
titella. Únic enemic, même combat. Natural-
ment, Pujol era molt més interessant (i peri-
llós) que la seva abaratida caricatura. Passa el
mateix amb el Bush imaginat (en hores bai-
xes) per Paco Zarzoso. L’Ubu/Pujol de
Boadella era un animalet encantador, un en-
creuament entre Capri i Louis de Funes, el
“tiet excèntric” que tots voldríem tenir. Des-
prés de veure, durant una hora i mitja, el Bush
del Lliure, parlant com L’escurçó negre i fent
avionets de paper mentre cremen les Torres
Bessones, el que més ve de gust és que et
convidi a una barbacoa al seu ranxo per do-
nar-li uns copets a l’espatlla i dir-li: “L’entenc,
amic meu. Zarzoso i Rigola m’han obert els
ulls. Vostè només és un borratxo innocent
manipulat pels poderosos”. Bush (o Arbusht)
és un blanc fàcil, facilíssim. L’interessant (i
difícil) hauria estat una peça sobre la senyora

Condolezza Rice, sobre Negroponte, o sobre Kissinger, premi Nobel de la Pau
pel seu brillant disseny (i execució, sobretot execució) de l’Operació Còndor.

2. Wallace Shawn ho va fer. Shawn és el meu heroi, el meu model de “teatre
polític”. La seva obra mestra, L’oficiant del dol (The Designated Mourner),  es va
veure també al Lliure, dirigida per Carlota Subirós. El públic s’identificava
gairebé instantàniament amb el protagonista, un “home comú” menyspreat pel
cercle intel·lectual de la seva esposa. No costava gens compartir les seves crítiques
a l’art “incomprensible”, a la pedanteria acadèmica, a l’elitisme patrici. Quan més
a prop estàvem del personatge, descobríem que va tolerar (i fins i tot aplaudir)
l’entrada dels tancs i la mort del grup a mans d’una Junta Militar: finalment algú
posava una mica d’ordre en tanta decadència burgesa! L’especialitat de Shawn,
doncs, és crear un discurs “assumible”, un mirall de racionalitat, i de cop, retirar-
nos la catifa sota els peus. En el teatre de Shawn no hi ha un “antagonista
ideològic” que ens digui el que hem de pensar o el que volem sentir: tan sols una
veu que ens atrapa, ens sedueix, i de cop mostra la seva veritable naturalesa
perquè traguem les nostres pròpies conclusions. A Aunt Dan and Lemon (1985),
encara més radical i lamentablement inestrenada a Espanya, ens narra l’educació
d’un altre feixista, però des del punt de vista de l’“Halta Cultura”, que diria
Cortázar. En aquest cas és una adolescent, Lemon, intel·ligent, estudiosa,
“articulada”, que defensa la “refrescant falta d’hipocresia” dels nazis. Lemon va
ser “educada” per la seva tia Dan, una brillantíssima professora d’Oxford
fascinada per Kissinger, a qui considera el gran salvador del món lliure. Algú ha
de fer la feina bruta i esclafar els escarabats: Kissinger ho va fer a Vietnam i a
l’Amèrica del Sud, però era per una bona causa. L’obra és la dissecció de dos
monstres, mestra i deixeble, unides per una absoluta congelació emocional:
només així es pot desitjar un ordre pervers aparentment “raonable” (No se m’acut
una definició millor del feixisme). Per descomptat, s’han llegit tots els llibres, el
seu món és elegant i sofisticat, i totes dues serien una perfecta companyia en
qualsevol festa de gent de casa bona. A aquest costat del paradís, la tia Dan sabria
molt bé com posar fi al problema d’“els altres catalans”, i la jove Lemon,
rossíssima i encebada a Semon, seia la nòvia perfecta d’aquell articulista
megalòman que sembla la resposta catalana a Philip Seymour Hoffman. No, no
falten models a l’hora d’aplicar les ensenyances de Shawn i escriure un monòleg
sobre l’ascensió dels joves feixistes, côté cour (“nosaltres sols, sense moros”) o côté
jardin (el neofalangisme més o menys il·lustrat).

3. Abans he dit, més o menys, que és molt difícil veure en el nostre país un teatre
polític complex i adult. Rectifico. La temporada anterior vam veure al Romea
Hamelin, de Juan Mayorga, una peça admirable que portava a escena, sense
maniqueismes ni abaratiments farsescos, sense quedar-se en el mer reportatge,
un conflicte social i humà (és a dir, polític) amb rotunda complexitat
dramàtica. Allò realment innovador de Hamelin era la seva manera de
seleccionar veritats successives i contraposades, de desplaçar el focus per
reil·luminar conclusions provisionals. Una obra en què un pederasta podia ser,
al mateix temps, un pervertit sinistre, un boig d’amor i un boc expiatori, i una
psicòloga podia, en nom del Bé i la Raó, separar una família i enviar el nen/
víctima a un laberint penal. Un text que posava en evidència la dolorosa
metàfora del títol: no hi ha bons i dolents ni blancs fàcils perquè no hi ha un
únic flautista de Hamelín ni una única melodia perniciosa.




