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L’any que la Sala 
Beckett es trasllada 

al Poblenou 

OPINIÓ

●● L’any del canvi Del trasllat de la Sala Bec-
kett a la nova seu del Poblenou. L’obra civil 
s’acabarà aquest mes de gener però no s’inau-
gurarà oficialment fins a la temporada que ve. 
Comencen a fer les maletes i hi volen posar una 
mica de memòria del que ha estat, sens dub-
te, la sala més important –amb permís del Lliu-
re– de la ciutat. I a nosaltres, espectadors, tam-
bé ens toca fer memòria perquè ens demanen 
quin es l’espectacle més assenyalat dels 27 
anys i un dia de la Beckett. Feixuga tasca, com 
totes les que fien la felicitat a un sol fet, la tris-
tesa a una sola derrota o la maldat a un sol nom. 
● Temptacions La temptació d’evocar els mo-
ments trepidants de la posada en marxa, amb 
un José Sanchis Sinisterra entusiasmat i en-
tregat, no és petita. La carta al premi Nobel de-
manant-li autorització per utilitzar el seu 
nom; i la resposta. Aquell Minimal show que va 
suposar el primer èxit de Sergi Belbel i segui-
dament la presentació d’un desconegut Calix-
to Bieito amb un magnífic Thomas Bernhard. 
O aquella Tardor Pinter del 1996 a la qual va as-
sistir el després premi Nobel de literatura. O la 
visita i les classes de l’Obrador (quin gran in-
vent!) de Neil LaBute o el primer Mamet 
d’Àlex Rigola. És una llàstima que encara no hi 
hagi una història viscuda d’aquest teatre, que 
Toni Casares ha sabut mantenir amb rumb 
ferm afrontant les tempestes de la crisi perma-
nent. Una sala que singularitza la realitat te-
atral catalana i la projecta al món. Bressol de la 
nostra dramatúrgia i planter de futur. Un pro-
jecte de primer nivell que fa pocs anys ha tin-
gut mínima atenció de les administracions.  
● Normand Chaurette I l’espectacle que em 
ve al cap és Fragments d’una carta de comiat 
llegits per geòlegs. El text del dramaturg cana-
denc tenia una intriga fabulosa, i Belbel es va 
inventar un espai insòlit. L’obra formarà part 
de les 27 lectures dramatitzades que, des de fi-
nals de febrer, s’hi representaran.e

El traspunt
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‘Xarnegos’, un 
psicodrama nacionalista

dependentista amb un greu proble-
ma personal i una iaia que s’ha co-
lat a la sessió per error. Però tam-
bé coincidiran amb una desena 
d’espectadors que, aleatòriament, 
seran convidats a participar en 
aquesta reunió, en la qual els paci-
ents comparteixen les seves angoi-
xes i les escenifiquen amb ajuda 
dels companys de teràpia.  

A partir de dijous l’Almeria Tea-
tre viurà aquesta sessió de teatre 
dins el teatre que juga a trencar les 
regles de la psicoteràpia i treu suc de 
manera còmica de qüestions serio-
ses com la identitat, la nació, la im-
migració i la família. Roser Batalla 
encapçala el repartiment com a filla 
esparverada per la tossuderia del 
pare (Pedro Cánovas), Alícia Puer-
tas és la noia hiperpreparada que no 

té perspectives de feina ni d’aban-
donar la casa dels pares, Alzira Gó-
mez la senyora despistada i Albert 
Eguiazábal el terapeuta.  

L’obra va partir d’un encàrrec de 
l’Escola Municipal de Música i Cen-
tre de les Arts de l’Hospitalet de Llo-
bregat al dramaturg Marc González 
de la Varga l’any en què se celebra-
ven els 50 anys de la publicació d’Els 
altres catalans, de Paco Candel. 
L’autor, però, va portar la qüestió a 
l’actualitat centrant-la en el retrat 
familiar pare-filla: “Ho ha dit molt 
Antonio Baños: els catalans d’ara 
són fills i néts dels que van venir de 
fora –argumenta González–. Ara 
passa molt que els de fora ens diuen 
com som, hi ha els que volen ser i els 
que no volen ni una cosa ni l’altra”, 
afegeix, amb aquells sobreentesos 
que s’han fet tan habituals.  

Teatre fora de lloc 
Amb un títol contundent i provoca-
dor, l’obra indaga sobretot en les re-
lacions personals, però també des-
criu les onades migratòries de l’úl-
tim mig segle –dels andalusos i ex-
tremenys als marroquins i 
llatinoamericans, fins als joves ca-
talans de la generació perduda que 
marxen fora a buscar un futur mi-
llor– i es planteja les qüestions exis-
tencials que sàviament expressava 
Pelegrí Pelegrí Pelegrí. “Xarnegos és 
un títol directe, que reflecteix una 
realitat. Era una paraula despectiva, 
però l’obra ve a dir que tots som xar-
negos perquè tots venim de fora i 
tots busquem el nostre lloc al món”, 
explica l’autor.  

Des de la seva fundació, el 2011, 
Pentateatre s’ha caracteritzat per 
fer teatre en llocs insòlits. La prime-
ra obra, Pentateatre atòmic, es va re-
presentar en un bar de l’Eixample, 
on feien 5 obres de 15 minuts en 5 
espais diferents –una mena de mi-
croteatre avant la lettre–. Després 
van ocupar llocs rars de l’Alexandra 
Teatre, la Nau Ivanow i l’Aquitània. 
Tras la puerta es va poder veure en 
una habitació d’hotel. Ara tornen a 
fer el salt a un teatre convencional 
no perquè ho prefereixin sinó per-
què els ofereix condicions tècniques 
i un aforament de 127 butaques.e

Roser Batalla encapçala l’equip d’actors de la companyia Pentateatre 
que juguen amb les normes del psicodrama. PENTATEATRE

L’Almeria Teatre estrena una comèdia 
sobre nació, identitat i immigració 

ARTS ESCÈNIQUES

Veient l’estat de la qüestió política 
catalana, era inevitable que els ciu-
tadans acabessin tard o d’hora sent 
carn de teràpia. És on els situa la 
nova comèdia de la companyia Pen-
tateatre, Xarnegos. La Marisa creu 
que el seu pare –el Manolo, un ta-
xista jubilat d’origen murcià que fa 
40 anys que viu a l’Hospitalet– té 
un problema mental greu que re-
quereix teràpia immediata: l’home 
es creu que és català. Pare i filla as-
sistiran a sessions de psicodrama 
per intentar treure-li del cap aques-
ta idea estrambòtica. Allà coincidi-
ran amb un terapeuta argentí que 
no acaba de sortir-se’n, una jove in-
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