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Dos homes desconeguts inicien una conversa, educada i cordial, i poc a

poc deixen entreveure el monstre que amaguen. En lloc de provocar la

distància, la revelació de les pròpies misèries els acosta per 

configurar un relat d’horror. Un relat que al seu director, Xavier

Albertí, li provoca mal de panxa. Això és Soterrani, a la Sala
Beckett fins el 4 de maig. (Text: Adriana Clivillé)

inc a la butxaca una obra de
dos personatges, d’una única hora de durada i que
es diu (per consell de Marcos Ordóñez) Soterrani.
Desagradable es miri com es miri i, possiblement,
fallida –amb això sempre s’hi ha de comptar. No
tindrà molt públic i es representarà en un teatre
petit”. Així s’explicava ara fa un any el dramaturg
Josep Maria Benet i Jornet en parlar sobre el seu
darrer text teatral. Així es protegia contra la reac-
ció que pugui provocar una obra de teatre en què
dos homes desconeguts inicien una conversa, sem-
pre educada i cordial, i deixen veure el monstre
que amaguen a  mesura que es van relaxant. Una
peça que el seu autor defineix com “una història
d’horror”, que té lloc en un paisatge submergit en
la monstruositat de la qual considera que som res-
ponsables. Els dos individus deixen que l’altre des-
cobreixi el seu propi món íntim de manera cada
vegada més sincera i reveladora i, en lloc d’allun-
yar-se, esdevindran còmplices l’un de l’altre. Això
és el que porta Benet i Jornet a preguntar-se fins
on estem disposats a arribar per aconseguir l’ajuda
de l’altre.

Soterrani s’estrena a la Sala Beckett de
Barcelona i es pot veure fins el 4 de maig, dirigida
per Xavier Albertí i amb Pep Cruz i Pere
Arquillué. Cruz i Arquillué acaben per establir
una relació gairebé detectivesca, una mena d’in-
vestigació que té com a punt de partida la seva tro-
bada fortuïta. “No els passarà res que cap dels dos
no hagi decidit des del principi què ha de passar”,

apunta Benet i Jornet, tot posant èmfasi en el mis-
teri i la truculència. “Només assistirem a una con-
versa amb alts i baixos, però que gairebé en cap
moment s’apartarà de la correcció, i que si se n’a-
parta sols serà per humana feblesa, per un breu
instant”. I afegeix que l’encontre entre els dos
individus mai no depassarà els termes civilitzats
que recomana la bona educació. Tot i que aquests
límits també els pot imposar la por a la veritat.

MAL D’ESTÓMAC. Des de la direcció (i amb
el seu bagatge de músic i director d’escena),
Xavier Albertí fa una lectura força més global de
Soterrani i va a buscar l’origen de l’escriptura que
possibilita el text. Assegura que cada vegada que
rellegeix la peça li rememora els diàlegs de Plató:
“la seva aparent forma dialògica, les aparents
funcions protagòniques i antagòniques, l’articu-
lació obsessiva d’un temps present tot i que tots
els fets importants ja han succeït, la sensació que
els protagonistes viuen tancats dins un temps
interior, aïllat, no confrontable tot i que s’obses-
sionin a crear presents, les necessitats moralitza-
dores –òbviament de morals ambigües–, caute-
ritzadores, pedagògiques, amb una enorme
necessitat de crear llenguatge i funcions expres-
sives. En definitiva, de crear una teatralitat que
se’n refum, de la realitat, i que crea moltes acti-
vitats, especialment d’ordre mental, filosòfic”.

La tragèdia grega és per a Albertí el passat
més remot on el teatre contemporani ha anat a

buscar les seves arrels. I aquesta recerca té com a
objectiu trobar noves funcions expressives del
llenguatge, “o sigui, articular una matèria
dramàtica des d’una tècnica narrativa”.

El mal d’estómac també apareix, evident-
ment, cada vegada que el director llegeix el text
que porta a escena a la Sala Beckett. I assegura
que li passa malgrat estar “prou avesat a deixar
que els fets, els personatges i les situacions res-
sonin lliurement per evocar imatges de tota
mena, gens coaccionades per la immediatesa del
seu significat literal”. I assegura que, malgrat
saber que l’obra explora alguns rars camins de
l’activitat humana vinculada a l’amor, “la força
de les seves imatges, la força del seu llenguatge
m’atueix com m’ha passat poques vegades llegint
un text teatral... potser amb alguna obra de
Sarah Kane o d’Eduard Bond”.

Després d’haver portat a escena al Teatre
Lliure de Barcelona una revisió de la sarsuela El
dúo de la africana i la paròdia escrita per ell
mateix i Lluïsa Cunillé Tot assajant Pitarra, el
director aposta per un text breu, contingut i amb
dos intèrprets a escena. Una setmana abans de
l’estrena, Xavier Albertí apunta: “crec que a
Soterrani hi trobareu la saviesa d’un dramaturg
que n’ha vist de tots colors, que té un poderosís-
sim ofici per fer-nos anar allà on vol i, sobretot,
l’honestedat per seguir inventant un teatre sense
trair el difícil compromís que exigeixen els dies
que corren”.
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