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Tot el repartiment d’‘Occisió’: l’hotelera (Mia Esteve), la clienta (Lina Lambert) i el tercer en discòrdia (Jordi Collet)

T E A T R E

‘Occisió’

Una qüestió
d’equilibri

Juan Carlos Olivares

‘Occisió’, de Lluïsa Cunillé. Direcció:

Lurdes Barba. Escenografia: Max Glaenzel i

Estel Cristià. Vestuari: M. Rafa Serra.
Il·luminació: Maria Doménech. Intèrprets:

Jordi Collet, Mia Esteve, Lina Lambert. Espai

Lliure, Teatre Lliure.

El teatre de Lluïsa Cunillé es fonamenta en tro-
bades, en el contacte fortuït. A partir d’aquesta si-
tuació accidental, es desenvolupen relacions parti-
cularment intenses basades en el misteri del desco-
neixement mutu. Un entorn dramàtic que actua
com un refugi obligat per a uns personatges envol-
tats per ombres. Cunillé els ofereix l’empara des-
concertant d’un potent focus, un cercle de llum
compartit amb el ressò de l’infern de Sartre.

A Occisió (Occisió: acció d’occir, mort violenta), el
focus il·lumina dues dones, atrapades emocional-
ment en un decrèpit hotel de muntanya. Personat-
ges: l’hotelera, una única clienta i una aparició
sorpresa. Mentre el conflicte es limita a alimentar
dues posicions enfrontades –l’hostalera vol fer fora
la clienta per tancar l’hotel i aquesta es resisteix a
abandonar un lloc cada cop més inhòspit–, l’at-
mosfera dramàtica genera una interessant vibració,
una corda tensada per motius biogràfics ocults i
antagònics.

Una tensió dosificada per l’autora en successives
trobades al llarg de set dies, sempre en un mateix
espai i a una hora semblant, i amb un protocol de
contacte que després deriva cap a significatives va-

riacions. En aquest escenari, amb el misteri del
conflicte situat en una certa dimensió abstracta
–amb subtils ramificacions cap al gènere del terror
psicològic–, l’obra sí que desperta l’especial curio-
sitat que provoca la dramatúrgia opaca de Cunillé.

Una harmonia que d’alguna manera es trenca
amb la irrupció del personatge que resol el proble-
ma plantejat a Occisió. Un misteri afegit que com a
rar deus ex machina tanca la trama amb dissonants
elements –per les característiques del personatge–
de teatre de gènere que desvirtuen la intensitat
dramàtica de tota l’acció anterior.

Lurdes Barba manté l’estricte pols escènic que
exigeix aquesta obra mentre aquesta és coherent

amb el seu plantejament inicial. Però, de la mateixa
manera que el text, perd el control sobre l’últim
tram de la peça, destapant la inconsistència de la
resolució escollida per l’autora. El mateix es pot dir
dels intèrprets.

La relació entre Mia Esteve (la propietària de
l’hotel) i Lina Lambert (la clienta) és perfecta en la
seva sorda lluita pel poder. Batalles guanyades o
perdudes amb frases i fets insignificants, amb si-
lencis intencionats, amb preguntes anònimes amb
càrrega de profunditat. Amb l’entrada del tercer
personatge (Jordi Collet) aquest equilibri interpre-
tatiu es trenca, substituït per un treball més tòpic i
menys compromès.

C I R C

Circo Americano

‘Tu vuoi fa’
l’americano’

Jordi Jané

Circo Americano a 3 pistes. Nou espectacle 2005.

Números: Acrobàcia (amb bicicleta i patins, al llit

elàstic, a les teles, home-bala), Malabars, Antipodisme,

Hula-hoop, Rola-rola, Animals, Pallassos (represa i

repertori) i Trapezi volant (2 tropes simultànies).

Presentador: Rashid Baifraouri. Direcció artística:

Angelo Dilello, Diky Faggioni. Gerència i direcció

general: Roberto Faggioni. Barcelona, Esplanada del

Fòrum, 25 de febrer.

Sempre que vaig al circ dels
Faggioni em ve al cap allò que
cantava Renato Carosone: Tu
vuoi fa’ l’americano, ma sei nato
in Italy –tu ja m’entens–. En
aquest programa, una de les
bases fortes és l’home-bala
Enrique Muñoz John Taylor,
qui, després d’un cerimonial
digne de Cap Kennedy, vola
uns 25 metres, fa mig mortal
i cau d’esquena al matalàs
pneumàtic. Impressionant,
però la història diu que fa
mig segle Lluís Raluy Iglesias
es marcava dos mortals entre

la boca del canó i la xarxa.
Presentada amb autoritat pel
solvent Rashid Baifraouri, la
funció s’obre amb un número
d’inspiració bronxiana en
què els Chicos de Gravedad
Cero combinen dance, pirue-
tes amb bicicleta, salts mor-
tals sobre patins i agosarats
encreuaments múltiples.
Eros Faggioni fa evolucionar
camells del Sàhara, llames del
Perú, watussis africans i va-
ques escoceses. Després, ell
mateix comandarà els cavalls
rossos de la pista central

mentre els blancs de la pista
dreta i els tacats de l’esquerra
els menaran respectivament
Ives i Derek Mileti. L’especta-
dor de circ encara té el privi-
legi de contemplar la comu-
nicació de l’ensinistrador
amb els seus cavalls, una co-
munió feta de paraules i si-
lencis, d’insinuacions i de
gestos petits, de nervi contin-
gut i de mirades còmplices.
Els prohibiran, també, els ca-
valls? Si per Nadal l’America-
no va excloure Barcelona del
seu circuit a causa de la pro-
hibició de certs animals, ara
s’hi ha repensat i ve amb
bèsties tolerades.

Però, cap al final de l’es-
pectacle, l’encantador de rèp-
tils Amir Ebady comença a
treure serps i cocodrils, que
figura que no estan tolerats
però que es veu que sí si no-
més van de figurants –què et
sembla, Kirman?–. De tot
plegat infereixo que valdria
més que l’ajuntament que va
enderrocar el circ Olympia es
dediqués a fer pel circ alguna
cosa més assenyada i amb
més projecte que no prohibi-
cions a la babalà.

Veure els Tonitos al llit
elàstic sempre em provoca la
confortant sensació del circ
basat estrictament en l’artis-

ta. Essencials, contundents i
amb segell propi, fan el doble
planxat amb doble pirueta, el
mortal a tercera altura i el
triple mortal endavant. Les
ascensions i els vols en rota-
ció de Derek Mileti confirmen
un cop més que els números
de teles fets per homes o per
dones contenen emocions tan
diferents com complementà-
ries. En comicitat, Mister Bu-
bu presenta el cotxe boig, les
entrades de represa van a
càrrec dels eficaços germans
Jessy i Sidney Batista, i els
pallassos parodistes i musi-
cals Los Rivelinos (clown i tres
augustos) funcionen com un
perfecte mecanisme dramà-
tic. Per l’alta tensió que s’hi

crea, el número de trapezis
volants que per raons de
muntatge obre la segona part
de l’espectacle ho té tot per
ser el número final. És un te-
va-meva entre els espanyols
Tonitos i els brasilers Souza.
Tonitos: mortal en planxa.
Souza: passada de mans. To-
nitos: doble pirueta. Souza:
doble mortal engropat. Toni-
tos: ídem. Souza: doble mortal
planxat. Tonitos: doble mortal
i mig. Souza: triple mortal.
Pinyol final: passada de la
mort dels Tonitos, simultània
a un doble mortal amb els ulls
embenats per part dels Souza.
Jo els n’he explicat la seqüèn-
cia, però vostès els han d’anar
a aplaudir.


