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● Fins ara, totes les visites
de Gabriela Izcovich es
devien a adaptacions d’es-
criptors. Ara, l’actriu, di-
rectora i dramaturga pre-
senta a l’Espai Lliure (de
dimecres a diumenge) To-
dos hablan, un muntatge
en què ha adaptat set d’una
vintena de contes seus es-
crits intuïtivament, anys
enrere. Els quatre actors (a
més d’Izcovich, Julia Ca-
talá, Walter Jakob i Alfre-
do Martín) han estat repre-
sentant la peça el darrer
any i mig en un parell de
sales alternatives de Bue-
nos Aires. Ara el Grec els
ofereix la possibilitat de
tancar l’espectacle amb
una presentació interna-
cional a Barcelona. La di-
rectora i adaptadora de
textos reconeix: «No tanco
el cercle dels meus espec-
tacles fins que no vinc a
Catalunya.» La relació de
la creadora argentina amb
el Principat es remunta al
1996, amb una fusió de
dos textos de Harold Pin-
ter a la Sala Beckett.

Els set contes són inde-
pendent els uns dels altres.
Els quatre actors es desdo-
blen en una vintena de per-
sonatges, una situació
«molt agraïda», diu Julia
Catalá, perquè els permet
passar per diversos estadis
d’emocions. Izcovich no
pretenia fer cap tesi en els

contes, com tampoc amb
aquest muntatge. Simple-
ment, l’atrau que el públic
se senti identificat amb
unes situacions «gens pre-
tensioses» molt quotidia-
nes que s’aborden, això sí,
«amb passió» per part dels
actors. Izcovich comenta,
divertida, que durant el
llarg període d’assaig els
seus companys es van
apropiar els personatges:
«Els havia de recordar que
les històries eren meves i
que la directora era jo.»

El telèfon, un recurs
La dramatúrgia ha reco-
manat que els set contes es
cusin a través de trucades
telefòniques. És una sim-
ple excusa que ajuda a fer
el canvi de situació. La di-
rectora es distancia d’al-
tres projectes en què el te-
lèfon (la paradoxa de la in-
comunicació personal ar-
ran de les innovacions tec-
nològiques) ha estat motiu
teatral, com és el cas de
Mòbil i Party-line, vistes
la temporada passada a
Catalunya.

Gabriela Izcovich ha es-
crit el primer text teatral,
Por favor, sentate. La pe-
ça, amb un ampli reparti-
ment, s’ha representat du-
rant un any a Buenos Aires
i encara no s’ha vist a Bar-
celona. La setmana passa-
da van tancar la temporada
a l’Argentina.

Gabriela Izcovich retrata el
món quotidià «amb passió»
en una peça inspirada en

set contes propis
J.B. / Barcelona

Izcovich, al fons a l’esquerra, ahir a l’Icub./ TONI GARRIGA/ EFE

August Strindberg (Esto-
colm, 1849-1912) és un
dels pares del teatre con-
temporani, al costat del re-
pertori d’Henrik Ibsen i
Anton Txèkhov. Tots ex-
pressen en els seus perso-
natges una vida fosca, per-
dedora, que sovint han
d’acontentar-se amb l’ir-
refrenable destí. Strind-
berg, nou anys abans de
morir, va escriure un relat
en primera persona mentre
superava la darrera crisi
que suposa la redempció,
«l’acceptació d’un mateix,
de la seva vida». Strind-
berg va escriure el text als
50 anys, una edat en què, ja
superada la crisi dels 40,
va acceptar amb maduresa
el crepuscle personal.

Arquillué no es conver-
teix en Strindberg, sinó
que interpreta el seu text a
partir d’haver paït les ex-
periències que escriu. De
fet, aquest jo introspectiu
es converteix en un nosal-
tres (segons comenta l’a-
daptador Pep Paré) ja que
també hi intervenen Ta-
mara Cunill (passarà de
ser una dona agressiva a la
mare guia, «redescobreix
una nova feminitat» vista
pel misogin Strindberg,
segons explica la directo-
ra) i Ferran Vilajosana, en
el paper de jove músic.

Paré argumenta que
Strindberg «t’obliga a
aprendre: és la primera
condició perquè l’especta-
dor s’hi pugui projectar».
Tot i així, la directora ma-
tisa que la narració és «in-
tel·lectualment rica i alho-

ra fàcil» perquè el públic
s’hi identifiqui. Vilardell,
que va accedir al text ca-
sualment fa cosa de tres
anys, reconeix que la peça
supera els tòpics de Strind-

berg i que expliquen molt
bé el plantejament vital
quan s’entra a la cinquan-
tena. Arquillué comenta
que, tot i que no ha creuat
la frontera dels 50 –«tot i

que hi vaig de cap»–, s’ha
abocat al text fent un viat-
ge a través del pensament:
«Reinterpreto els records,
alguns dels quals ja he vis-
cut en primera persona.»

De 120 a 30 pàgines
Les 120 pàgines originals
s’han retallat fins a una
trentena. Aquest retall
s’ha pogut fer a mesura
que s’incorporaven els
matisos de la narració ori-
ginal en la dramatúrgia, de
forma simbòlica. Un
exemple gràfic és la utilit-
zació psicològica dels co-
lors: el verd es relaciona
amb la mare; el rosa es vin-
cula a capítols tortuosos a
Estocolm.

Alfons Flores és el res-
ponsable de l’escenogra-
fia. Ha construït un plànol
amb uns 150 palets de
construcció que repro-
dueixen la cruïlla de la
Diagonal amb el passeig
de Gràcia (tot i que no si-
gui visible per a l’espec-
tador). També utilitza un
panorama en què s’evoca
la vista d’una finestra que
ultrapassa la caixa escèni-
ca i que s’atansa a la vo-
luntat d’estat contempla-
tiu de Strindberg en aquell
estadi vital, un cop supera-
da una altra crisi esquizo-
frènica.

Arquillué ha volgut
agrair la valentia del direc-
tor del Grec, Ricardo
Szwarcer, de creure en
aquest text: «No és senzill
però és un dels més bells
que he llegit en anys: és un
Dragon Khan emocional.»

Pere Arquillué reviu al TNC els passatges del dramaturg suec, escrits el 1903

La clarivident soledat de Strindberg

● L’actor Pere Arquillué s’apropia
del relat en primera persona, escrit
pel suec August Strindberg, el 1903.
L’obra Ensam (‘sol’, en suec) es re-

Pere Arquillué, en un assaig. / IBAN VALERO

JORDI BORDES / Barcelona presenta de dijous a diumenge a la
Sala Petita del TNC, dins del Festi-
val Grec, sota la direcció de la Teresa
Vilardell, que destaca del text la seva
clarividència i l’absoluta contempo-

raneïtat. El text redimeix el desenga-
nyat Strindberg de la seva vida de
crisi i buidor. Arquillué reviu aquest
jo, amb la complicitat de Tamara Cu-
nill i Ferran Vilajosana.

● La companyia Q-Ars
Teatre recupera Manuel
Dueso com a director amb
la producció de Benefac-
tors. El director, que feia
dos anys que s’havia reti-
rat d’aquesta faceta escè-
nica, aprofita el text de Mi-
chel Frayn, escrit el 1984,
arran d’una reurbanització
salvatge en un antic barri
d’obrers de finals del segle
XIX, per fer una tímida

aproximació a l’operació
urbanística al Poblenou
amb motiu de la construc-
ció de la Vila Olímpica de
Barcelona.

L’obra, de fet, planteja
la necessitat moral de la
societat acomodada d’aju-
dar els desfavorits per
treure’s la mala conscièn-
cia i poder gaudir dels pri-
vilegis. Un arquitecte i la
seva dona (una antropòlo-
ga) insisteixen a fer el bé

amb els seus amics i veïns
(un periodista i una exin-
fermera). L’acció no s’ar-
riba a traslladar a Barcelo-
na, tot i que sí que s’ha
aproximat en el temps (es
presenta al 2000), de la
mateixa manera que a
l’original, en què la trama
es desenvolupa un cop
s’ha consumat la reurba-
nització que treu fora els
més pobres per construir
unes envejables cases

adossades. Plantejada com
un vodevil amarg, hi inter-
venen Mercè Anglès, An-
na Güell, Josep Julién i Al-
bert Ribalta.

Benefactors s’estrena
dimecres a la Sala Munta-
ner. Les funcions comen-
cen a dos quarts de nou del
vespre, per fer-ho compa-
tible amb la sessió golfa.
L’obra de l’autor de Pel
davant i pel darrere es re-
presenta fins al 3 d’agost.

Dueso recorda l’abús immobiliari en els
Jocs Olímpics de 1992 a «Benefactors»

J.B. / Barcelona


