
EL TEMPS • 18 octubre 201678

La GaLeria

Els pares no els triem: ens són do-
nats. Des que Freud va inventar-se 

el complex d’Èdip, sabem que la figura 
metafòrica de “matar el pare” expressa 
el procés en què el jove s’allibera de la 
tutela paterna per poder volar en lliber-
tat. Les relacions entre pares i fills −en el 
marc protector/opressiu de la família− 
acostumen a ser complexes i conflicti-
ves. En el millor dels casos, els progeni-

tors tenen un efecte benigne, sobretot a 
llarg termini, però, en el pitjor, destros-
sen la vida dels fills, tot i que sigui de 
manera inconscient.

El coratge de matar de Lars Norén, di-
rigida per Magda Puyo, sondeja les pro-
funditats més tèrboles d’un cas clínic de 
relació paternofilial (TNC). Un fill angoi-
xat, esquiu i taciturn, commogut per la 
mort de la mare tres anys enrere, retreu 

al pare que sigui el responsable de tots 
els seus mals, perquè li ha ofert un mo-
del de submissió i feblesa. Vell, alcohòlic 
i libidinós, el pare busca desesperada-
ment companyia i refugi en plena decre-
pitud. La relació tibant i extrema, d’amor 
i odi, entre tots dos està marcada per les 
ferides del passat i per una dependència 
cada vegada més destructiva.

El duel verbal entre el Fill i el Pare 
(Nao Albet i Manel Barceló) s’exacer-
ba fins al límit amb la irrupció de Radka 
(Maria Rodríguez), una noia incauta i 
primària enamorada del primer que, en 
una nit d’alcohol i luxúria, es deixa sedu-
ir pel segon. És la guspira definitiva de 
l’enfrontament paternofilial. Tota l’acció 
s’escola en un taller d’artista, desordenat 
i brut, amb peces a mig fer, símil d’una 
gàbia claustrofòbica. Hi destaca un qua-
dre on es projecten imatges pertorbado-
res de coloms expectants. 

Tot i la foscor sinistra que n’emana, El 
coratge de matar és prou previsible des de 
la primera escena, en què s’endevina la 
deriva tràgica que prendrà l’acció. En re-
alitat, l’evolució dels personatges avança 
a força de retrets neuròtics i d’agressions 
verbals en devessall que acaben amb el 
sacrifici ritual. Costa d’endevinar que rere 
la impertèrrita i exasperada interpretació 
del Fill hi bategui l’obsessió enfollida de 
“matar el pare”. En canvi, més matisada, 
la del personatge del Pare denota la cerca 
patètica de consol i la necessitat de satis-
fer els instints sexuals. En el desafiament 
final, guanya el més fort. Aplaudiments 
discrets.

Breus

■  Escena Poblenou, 
15 edició del Festival 
Entre els dies 20 i 23 d’octubre, 
el barri barceloní de Poblenou 
acollirà el Festival de 
Creació Contem-
porània amb una 
programació de 21 
espectacles implicats 
amb la realitat social 

de l’entorn, tots amb l’heroïcitat 
anònima com a protagonista. Diri-
gida per Ana Vilaró, la 15a edició 
del festival portarà el teatre, la 

dansa, el circ i la per-
formance a espais 
habituals del barri 
com la Sala Beckett 
o el Centre Cívic 
Can Felipa, així com 

carrers i comerços emblemàtics 
de la zona, on es representaran 
estrenes absolutes i obres inèdites 
a la ciutat. 

■  ‘Guium o la ciutat 
adormida’, a Palma
El Teatre Principal de Palma acull 
els dies 20 i 21 d’octubre l’obra 
Guium o la ciutat adormida, una 

reflexió sobre patrimoni, identitat i 
corrupció que, amb tocs de thriller, 
segueix les recerques sobre una 
antiga ciutat romana. Víctor 
Muñoz, coordinador artístic de la 
Sala Beckett de Barcelona, dirigeix 
els intèrprets Eva Barceló, Enka 
Alonso i Antoni Lluís Reyes,  
aquest últim guanyador del premi 
Micalet de teatre 2015.
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