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Dusan Kovacevic, guionista de Kusturica, és l’autor d’‘El professional’

El TNC estrena una obra sobre
la fragilitat de les conviccions

TEATRE I PRESENTACIÓ

c

CRISTINA SAVALL
BARCELONA

El trencadís vidre que en-
globa els ideals, la fragili-

tat de les conviccions polítiques, la
cara fosca del poder i les pujades i
caigudes que alteren la vida són els
fonaments argumentals d’El profes-
sional, una obra escrita el 1990 pel
dramaturg serbi Dusan Kovacevic,
més conegut per la seva faceta de
guionista al costat d’Emir Kusturica.
Amb ell, va traçar el commovedor
relat d’Underground, pel.lícula que
va guanyar fa 10 anys la Palma d’Or
del Festival de Cannes, i amb ell va
portar la nova obra de teatre al cine.

Magda Puyo dirigeix aquest mun-
tatge, un drama amb elements de
comèdia inèdit a Espanya. La Sala
Petita del TNC n’acollirà l’estrena el
14 d’abril amb un calendari de re-
presentacions acordat fins al 29 de
maig. «El text de Kovacevic em re-
corda aquella frase que diu ‘si voleu
conèixer algú doneu-li poder’. Per
això he posat la força a parlar de la
misèria humana i de la debilitat dels
ideals», diu Puyo.

Igual que a Underground, el con-
flicte iugoslau emergeix a escena. El
professional traça, amb línies d’ironia
i cinisme, una singular anàlisi del
règim dictatorial i de les víctimes
que aquest ha anat deixant pel

camí. L’acció passa després de la cai-
guda del sistema comunista. «És un
moment històric molt concret, però
he volgut donar-li un enfocament
universal», declara la directora, que
insisteix que no es tracta d’una obra

històrica, «sinó humana».
El diàleg sorgeix a través de dos

personatges que en aparença es tro-
ben en dos mons separats. Jordi Ba-
nacolocha dóna vida a Luka Laban,
el personatge que dóna raó de ser al

títol d’El professional. És un expolicia
dels serveis secrets del partit comu-
nista. Un dia, Luka es presenta al
despatx de Teodor Teja, paper que
encarna Pep Anton Muñoz. És un
antic intel.lectual dissident, un revo-
lucionari convertit en un editor res-
pectable.

q «COMÈDIA TRISTA»
Puyo vol aportar un punt de contra-
dicció, de bogeria, al text més realis-
ta escrit per l’autor serbi. «La meva
idea és donar-li un aire de realisme
màgic, submergir-me en el món de
l’emoció, en el secret interior de
l’ésser humà», apunta. El drama-
turg Jordi Galceran firma la traduc-
ció d’aquesta obra que el seu autor
qualifica com «una comèdia trista».

«És una comèdia que transita per
l’emoció», afegeix la directora. Gal-
ceran assegura que el seu text és fi-
del a l’original en el pur sentit de la
dramatúrgia. «Simplement intento
fer el mateix que m’agradaria que
fessin amb les meves obres».

Muñoz, que també exerceix de
narrador de la història, considera
que el seu personatge, l’editor, és es-
plèndid per una capacitat de mati-
sos il.limitada. «L’he treballat des de
dins, des del terreny dels senti-
ments». Banacolocha resumeix el
seu policia com el producte d’un
temps. «Un culpable innocent». Per
Domènec Reixach, director artístic
del TNC, es tracta d’una obra sobre
els canvis, sobre el fet que la vida és
impredictible. «El que avui està a
dalt, demà pot anar-se’n avall».<

33 Jordi Banacolocha (esquerra) i Pep Anton Muñoz, la setmana passada durant un assaig de l’obra.
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