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L’altra nit, mentre els personatges del 
Somni americà que es representa al 
Lliure de Gràcia comentaven aspectes 
relacionats amb les seves dissorts per-
sonals, un servidor intentava recordar 
quins d’ells podien estar inspirats en 
els que habitaven La ruta del tabac 
d’Erskine Caldwell o El raïm de la ira 
de John Steinbeck. Vet aquí dos títols 
i dos autors que al seu dia em van 
entusiasmar i que, entre d’altres, Oriol 
Tarrasón, l’autor i director ha tingut en 
compte en escriure l’obra teatral que 
acaba d’estrenar-se. La meva memòria, 
però, és massa flaca per poder reviure 
satisfactòriament dues lectures juvenils 
i no vaig aconseguir, en aquests dos 
casos, cap identificació satisfactòria. 
En repassar, en canvi, els noms dels 
personatges reclutats de quatre im-
portants dramaturgs, els resultats van 
ser distints i se’m feia evident l’enor-
me contribució d’Arthur Miller, Eugene 
O’Neill, William Saroyan i Tennessee 
Williams als retrats d’aquells segments 
significatius de la societat dels USA que 
desmentien el mite del somni americà 
al voltant de la gran crisi que visqué el 
país a finals de la dècada dels anys 20 
del segle passat.

Recollint i agrupant en un escenari 
importants testimonis literaris i teatrals 
dels temps especialment obscurs per 
a les classes menestrals i proletàries 
nord-americanes, Oriol Tarrasón ha in-
tentat una obra dramàtica “de constata-
ció”: en un estrany establiment desno-
nat d’uns afores urbans, s’hi troben re-
unides unes persones –sis xicots i cinc 
noies– amb uns perfils dissenyats d’una 
manera molt plausible a com devia ser 
tot aquest personal a la seva època. A 
més dels personatges i recursos tex-
tuals que han inspirat l’autor i director 
–sis d’ells ja esmentats, als quals cal 

afegir el músic i lletrista Woody Guthrie i 
el metge anarquista Ben Reitman–, ben 
segur que circulen per Somni americà 
d’altres citacions no ressenyades pel 
responsable principal de l’espectacle. 
Ho confirma, per exemple, el fet que, 
al marge dels personatges d’El zoo de 
vidre de Williams, un dels protagonistes 
esmenti El tramvia anomenat desig i 
que la noia anomenada Blanche recordi 
inevitablement la figura de la Blanche 
Dubois d’aquesta altra cèlebre obra 
teatral i cinematogràfica.

Crec que amb la informació que he 
subministrat al lector fins aquí, no costa 
gaire deduir que Somni americà és un 
experiment. La qüestió que qualsevol 
dramaturg es podria plantejar en abor-
dar-lo, fóra aquesta: què pot passar 
quan es reuneixen en un mateix recinte 
un grup de joves que se sent aliè al gran 
tòpic nacional, al mot d’ordre que han 
imposat els amos del poder econòmic 
i polític? Per a aquesta aventura Oriol 
Tarrasón ha aplegat dues joves forma-
cions dotades d’una energia creativa i 
interpretativa plenament demostrades: 
Les Antonietes i La Kompanyia Lliure. 
Gràcies a una direcció eficient, els 
quatre components de la primera i els 
set de la segona tenen una actuació 

compacta, homogènia, d’una molt alta 
professionalitat. 

L’espectacle, però, té un problema 
seriós a partir del moment que l’espera 
d’una certa progressió dramàtica del que 
pensen i senten els congregats esdevé 
una expectativa vana. És el moment 
d’entendre que els personatges, molt 
ben dibuixats, molt ben defensats per 
actrius i actors –unes i altres a un nivell 
excel·lent– s’instal·len en unes xerra-
meques i diàlegs circulars, sense que 
els conflictes personals avancin devers 
unes solucions o condemnes paradigmà-
tiques, susceptibles de donar un sentit 
clarificador a la generació representada. 
No només les circumstàncies individuals 
de cadascú semblen ben explicades; 
penso que és també la psicologia dels 
onze reunits la que ofereix una notable 
solidesa i coherència. El problema és 
que les situacions es tanquen en elles 
mateixes i que el seu immobilisme, irri-
sori o no, és causa d’un profund i dilatat 
avorriment. Una veritable llàstima. 

De l’experiment tal vegada se’n po-
dria derivar una conclusió alliçonadora: 
quan es volen explicar massa desventu-
res i fracassos, massa alegries i propò-
sits alhora, no s’explica res que pugui 
interessar.

Massa casos personals alhora
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