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«Fer terror és difícil,
tendeix a provocar riure»

TALENT RECONEGUT 3 BUENOS AIRES (1963) 3 HA ESCRIT I DIRIGIT ‘LA FELICIDAD’, ‘4D ÓPTICO’, ’ETS AQUÍ?’ I
‘METAMORFOSIS’ (AMB LA FURA DELS BAUS). DIRIGIRÀ ‘INTIMITAT’ A LA VILLARROEL LA SETMANA QUE VE

MAITE CRUZ

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Javier Daulte Dramaturg i director RESTRENA DUES OBRES

El director de La Villarroel
estrena avui al TNC
‘Com pot ser que t’estimi
tant’, i portarà ‘Nunca
estuviste tan adorable’ a
Temporada Alta el dia 26.

«S’ha de fer el teatre
que t’agrada veure,
no el que la societat
necessita; jo intento
passar-m’ho bomba»

–Dirigeix les actrius de T de Teatre
(Homes, la televisiva Jet lag...), que
vostè considerava en una línia co-
mercial molt llunyana al seu teatre.
–Tot el que he aconseguit en la me-
va carrera és per haver vençut preju-
dicis, i ha sigut un repte escriure
una obra per a aquestes cinc actrius.
Elles es van convertir en un feno-
men comercial per accident, i amb
mi ha passat una cosa similar. Mai
he intentat fer un teatre comercial,
però va passar que el meu treball era
més popular del que creia.

–Un treball amb la intriga i la por
sempre presents.
–La intriga és l’esquer perquè una
història enganxi. Un dels meus lli-
bres de capçalera és Conversaciones
con Hitchcock, de Truffaut. Al britànic
no li agradaven especialment els re-
lats de por i els thrillers, ell buscava
explicar històries, i el seu concepte
de suspens partia de detectar la in-
triga i desenvolupar-la. També en to-
tes les obres de Shakespeare la intri-
ga és el motor de la narració.

–¿El públic passarà por a la sala
Tallers del TNC?
–No és una comèdia terrorífica enca-
ra que té aspectes macabres; és un
thriller amb molts girs i sorpreses.
Però bàsicament són diverses
històries d’amor. Els enamorats do-

nen molt joc perquè són capaços de
fer qualsevol cosa.

–El cine de terror està en alça, però
ningú s’hi atreveix sobre l’escenari,
només vostè. I li surten comèdies.
–Fer terror és molt difícil, sempre
tendeix a fer gràcia, a provocar riu-
re. Jo no tinc habilitat per a la comè-
dia, ni per als acudits. Però les meves
històries tenen uns elements bas-
tant absurds, amb efectes còmics.

–¿D’on li ve l’interès pels robots, els
extraterrestres...?
–De les sèries americanes que veia,
com La dimensió desconeguda, Los in-
vasores... Invento un món, un bestia-
ri, enmig del realisme, que permet
crear en la ficció discursos molt inte-
ressants i efectistes.

–Molts consideren Buenos Aires i
Berlín com els focus més interes-
sants de l’escena mundial.
–Buenos Aires, sens dubte, i no
només per la seva llarga tradició tea-
tral. La vitalitat escènica no la garan-
teixen només els bons autors, direc-
tors i actors, també el públic, que
allà viu el teatre com una aventura,
com una cosa que el sorprendrà.
Han de coexistir el teatre subvencio-
nat, el comercial i l’alternatiu, del
qual sorgeixen els nous creadors.

–¿I com està Barcelona?
–Li falta teatre alternatiu. Quan hi
ha una situació econòmica gravíssi-
ma, com ara la de l’Argentina, sor-
geix l’escena alternativa, encara que
no voldria que això passés aquí. A
Buenos Aires hi ha 60 sales alternati-
ves o més. Fins i tot hi ha directors
que fan funcions a casa seva.

–¿Quin és el criteri que regeix a La
Villarroel?
–Un teatre que no és solemne, sinó
un joc atractiu en si mateix. S’ha de
fer el teatre que a un li agradaria
veure, no el que la societat necessita;
jo intento passar-m’ho bomba. Per a
les coses que la societat necessita, ja
hi ha les oenagés i altres. No busco
tranquil.litzar la meva consciència
de petitburgès. Si un vol saber el que
pensen els grans filòsofs, hi ha la
universitat i els llibres.

–Diu que el teatre no és important.
–Les coses importants són l’educa-
ció, que no hi hagi guerres... A més a
més, és un perill dir que importa
perquè llavors s’ha d’administrar i
manipular. Una mala obra no fa
mal a ningú.

–El dia 26 porta a Temporada Alta
la història de la seva àvia, Nunca
estuviste tan adorable.
–A Girona s’estrena amb un elenc ar-
gentí i després, a La Villarroel, amb
actors d’aquí. La meva àvia era un
personatge molt singular. Era l’an-
tiàvia, molt moderna. Filla d’immi-
grants espanyols superpobres, es va
convertir en una dona amb diners,
molt paqueta [pija], volia fer la gran
vida i tenia els fills sotmesos, encara
que tenien de tot. La meva mare als
15 anys portava moto, cosa que era
insòlita. És una història molt èpica i
també dura.H




