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(Antonio Espejo Trenas) En el conjunt de les activitats que enriqueixen l’escena valenciana, 

Cabanyal Íntim representa un esdeveniment essencial. Sens dubte, un lloc del més significatiu, des 

de la seua interessant oferta de projectes arriscats i inèdits. No podem parlar sinó de repte assolit en 

aquesta quarta edició, una nova ocasió per tal de fugir de la banal autosatisfacció i definir un fum de 

propostes que ens acosten una vessant escènica que podríem anomenar de llindar urbà, d’una altra 

frontera en la ciutat, si ens ho permet el mestre Sanchis Sinisterra. Vint-i-quatre espectacles en el 

programa d’enguany que abasten els gèneres més diversos: dansa, performance, muntatges 

sensorials, instal·lacions, clown, vodevil, teatre de carrer, musicals i projeccions. Amb un lema de 

caire cernudià («entre la realitat i el desig»), aquest Festival suposa una autèntica oportunitat per 

exercir allò que parla Enrique Vila-Matas en el seu manifest, «teatro de Resistencia [...] centrado en 

la puesta en escena de unos dramas íntimos que burlan a la especulación de los famosos 

malhechores». Cultura d’avantguarda i compromís, afegiríem, en un món en extinció que torna a 

nàixer, una eina per a la convivència dels que encara creuen en el vincle permanent d’art i societat, 

d’estètica i lluita. 

 

Alhora, les paraules del gran novel·lista català semblen proverbials per tal d’establir la sinopsi de La 

porta del barri, un espectacle en clau de monòleg, en tres actes, que ens arriba de la mà de l’escriptor 

i guionista Pedro Urís. Una creació textual, en forma properament tradicional, que tanmateix encaixa 

amb encert dins de l’esperit del Festival. 

L’obra té com a capçalera una acotació molt precisa: «Joan torna al Cabanyal per a vendre la casa de 

la seua àvia [...] Allà l’espera un joc de la seua infància en el què va quedar en deute amb ella». A 

més de la correspondència personatge-actor (venedor-Joan Verdú), trobem en la lectura allò que 

se’ns amaga als primers instants de la representació i que es desvelarà més endavant: el retorn a 

l’espai de la infància, de la memòria, no evidencia la resolució del problema domèstic. De seguida, la 
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intervenció inicial de Joan ens col·loca en una situació impredictible: els espectadors es converteixen 

en subjectes actius del drama en ésser definits quant a compradors de l’immoble. 

El record de l’àvia implica «un canvi de registre» en l’actitud del personatge, qui es mostra més 

confidencial i descriu la naturalesa del conflicte de manera oberta. És a dir, l’assumpció per part de 

Joan dels projectes urbanístics del cap i casal tendeix a un enfrontament amb la pròpia condició del 

llegat familiar. Una paradoxa en la qual nosaltres, públic de l'espectacle i ficticis compradors de 

l'habitatge, també hauríem de participar. 

 

El segon acte barreja magistralment diversos arguments referencials i socials (notes a la darrera vida 

cultural del barri, l’existència del Festival i l’accident de metro de 2006) amb la presència simbòlica 

de diferents objectes, referents incondicionals del passat, com ara la clau, la corretja del gos o la 

caixa de llanda, que amaga el descobriment d’un missatge sense trellat. 

Del rebedor s’hi passa, a l’acte final, a la sala principal, on Joan, que torna a perdre’s en els seus 

ensomnis per damunt de l’objectiu final del negoci, recobra la veu dels orígens: «La meua àvia tenia 

teories per a tot. Deia que la porta de la façana només era per a enganyar als de fora, per a contar-los 

com de bonicos que érem, com si fora una màscara d’eixes que es fan servir en Carnestoltes [...] Però 

la porta del darrere era una altra cosa, era “la porta del barri”, la porta de la vida». És l’eixida, el 

camí per tal de recuperar tot allò que es creia perdut. A la fi, la casa, si més bé la dignitat, ja no es 

troba en venda. 

 

Què ens ofereix, doncs, La porta del barri? Un text acurat, ple de saviesa literària, sostingut 

mitjançant un procediment d’immersió física que parteix de la trobada del personatge singular amb el 

públic a les rodalies de l’escena, al mateix carrer marítim. De fet, el joc dual de la consciència, 

reforçat amb gran mestratge per l’ofici interpretatiu de Verdú, es manté gràcies al diàleg continu 

entre l’espai domèstic i les vivències íntimes del ciutadà comú. Itinerari d’anada i tornada, on els 

objectes són més d’allò que hi mostren, on els somnis encara es fan matèria, on el preu de la 

memòria no és l’oblit. 


