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MéscrisialNouTantarantana
JosepM.Miródebuta
comaautor-director
amb‘Quanencara
nosabíemres’

Marta Porter
BARCELONA

Estem en època de crisi.
Això diuen els diaris, els po-
lítics i els empresaris. Però
els escriptors de teatre ho
saben des de fa anys i
panys. Crisi econòmica,
crisi emocional, crisi de va-
lors, crisi d’idees, crisi labo-
ral... Tants tipus de crisis
com obres de teatre pre-
senta el Nou Tantarantana
aquesta temporada, que
comença avui amb un
poema dramàtic per a sis

veus urbanes i un músic ti-
tulat Quan encara no sabí-
em res.

Signada per Josep Maria
Miró Coromina –que tam-
bé en firma la direcció en el
seu debut professional–,
Quan encara no sabíem
res compta amb actors ve-
terans com Oriol Genís i al-
tres de joves tot just sorgits
de l’Institut del Teatre. Són
sis personatges i un músic
que parlen de la incertesa
laboral, la incertesa emoci-
onal i les trobades fortuïtes
com a desencadenant d’un
futur també incert. “Par-
lem de l’atzar i de la irrup-
ció de fets accidentals per
crear una història en què
els personatges s’entrecre-
uen”, explica l’autor.

La resta de la temporada
posa l’accent en textos
francesos. Autors coneguts
com Jean-Luc Lagarce,
amb un Music-hall del Tea-
tro del Astillero; Fabrice
Melquiot, amb la producció
pròpia del Tantarantana
Eileen Shakespeare, i Rémi
de Vos, amb Fins que la
mort ens separi, dirigida
per Antonio Simón, i des-
coneguts com unes Cartas
portuguesas que firma Ma-
rianna Alcoforado.

A aquestes obres s’hi afe-
geixen algunes altres perles,
com Terror y miseria en el
primer franquismo, de José
Sanchis Sinisterra, a càrrec
del Teatre del Repartidor;El
col·laborador, de Friedrich
Dürrenmatt, i un Orlando

XX-XY signat per Jordi
Faura i basat en Virginia
Woolf, a més del cicleEllaen
escena, que posa en relleu la
creació i la temàtica femeni-
na, i el IV Cicle de Teatre
Físic, Dansa i Performance,
organitzat en complicitat
amb el Circuito de la Red de
Teatros Alternativos. I és
que, malgrat la crisi, i com
diu Julio Álvarez, director
artístic del Tantarantana,
“hem volgut ser optimistes
sense ser ingenus”. I això es
tradueix en obres de dife-
rents gèneres, “actuals” i
protagonitzades per “perso-
natges a qui els toca lluitar”.
Serà una temporada en què
“la crisi és una reflexió per
mirar enrere i projectar-se
en el futur”. ■

‘Quan encara no sabíem res’ és un poema dramàtic per a sis
veus urbanes ■ TANTARANTANA

Sielcracs’acosta
Jordi Casanovas situa una parella jove al límit de la convivència en un entorn de
devastació econòmica a ‘La ruïna’, que s’estrena aquest dijous a La Villarroel

Andreu Gomila
BARCELONA

El jove director i dramaturg
Jordi Casanovas continua
portant al teatre històries
que no solen sovintejar a les
sales, dirigides a una gene-
ració no gaire procliu a tex-
tos clàssics i que vol que
parlin d’ells. Aquest dijous
comença la seva singladura
a La Villarroel La ruïna,
una obra que havia d’estre-
nar-se a finals de la tempo-
rada passada, però que
l’èxit de Germanes va dei-
xar fora. És la primera peça
de Casanovas després de
l’exitosa trilogia formada
per City/Simcity, Wolfens-
tein i Tetris, i explica la his-
tòria d’una parella jove, la
Sílvia i el Toni, que han
d’enfrontar-se a una situa-
ció econòmica personal
molt delicada enmig d’un
context de crac econòmic.

Tot i que va escriure-la fa
un any, sembla com si
l’autor de Vilafranca del Pe-
nedès hagués predit l’esce-
nari actual, encara que la
crisi que ell explica és, diu,
molt pitjor que la que estem
vivint, amb els bancs tan-
cant les seves portes i les
borses en caiguda lliure.
“Parlem de com afecta
l’economia a les vides de les
persones i com ens pot arri-
bar a afectar a nivell emoci-
onal”, deia ahir Casanovas.

La parella protagonista,
encarnadaperRoserBlanch

i Borja Espinosa, són en
certa manera arquetips dels
joves mileuristes d’avui dia,
amb ell que té una feina
molt inferior a la seva prepa-
ració, i ella que ha apostat
per una carrera artística
que, de moment, no els re-
porta diners. “Viuen una si-
tuació emocional extrema”,
avança l’autor.

Casanovasnoamagaque,
en el moment d’escriure-la,
va pensar en coses molt prò-

ximes que els està passant
als integrants de la seva ge-
neració (al voltant dels 30
anys). “Som gent que por-
tem una vida molt al límit,
però aquest límit sempre es
pot traspassar”, apunta. “El
problema ve quan tota
aquesta generació, que ens
hem format bé i còmoda-
ment, sense necessitat de
ser classe mitjana-alta, no
pot aconseguir la feina que
vol”, afegeix l’autor-director.

Clara Cols (esquerra) i Roser Blanch formen part de la companyia Flyhard ■ MARÇAL FONT

La col·lecció
‘El Galliner’ surt
del corral

La col·lecció de teatre El Galli-
ner, d’Edicions 62, està en
vies de recuperació i la publi-
cació de La ruïna n’és la prova
més fefaent. El seu editor,
Bernat Puigtobella, es mos-
trava molt satisfet de donar
sortida literària a una de les
promeses més fermes del te-
atre català, i amb una obra
“ambiciosa”. “Està escrita per
a set actors, cosa insòlita en
els dramaturgs joves, que es
limiten als dos, tres o quatre
personatges per poder estre-
nar”, assegura. El Galliner té
entre els seus títols un altre
text de Casanovas, Beckenba-
uer, i preveu treure en breu
un volum amb deu peces de
Lluïsa Cunillé.

Edició

L’actriu Roser Blanch
assenyala que el personat-
ge que ella interpreta cons-
trueix l’eix de la història.
Ella és una artista concep-
tual i treballa en un projec-
te per aconseguir una beca,
però es trobarà en un cul-
de-sac: el projecte en qües-
tió no acaba de fer-li el pes
i rumia deixar córrer l’ajut,
és a dir, els diners.

L’estructura narrativa
de La ruïna és molt més

simple que les obres de la
trilogia, sense el·lipsis, ni
salts en el temps, ni jocs es-
cènics. “Plantegem una
història molt essencial,
sense efectes especials”, in-
dica Casanovas. És una
peça d’un sol acte i una
única escena. Els personat-
ges, a més, aquí reaccionen
davant del que els passa i
no generen l’acció per ells
mateixos. L’autor continua
experimentant. ■


