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Espinosa ha mantingut el
grup Los Pelones, rebut-
jant propostes de directors
artístics de teatres que no
concebien l’obra amb el
seu grup d’actors. Fins que
la Villarroel els ha donat
un espai. Des d’avui i fins
al 24 de maig. Serà l’últim
cop. Espinosa ja prepara
un text per al Teatre Lliure,
només per a tres actors,
que es distancia encara
més del seu hàbitat drama-
túrgic natural (Fascina-
cions fa una aproximació
al món del sexe). 4 bailes
té, de totes maneres, camp
per córrer. Espinosa calcu-
la que la gira es pot allargar
un parell d’anys. Com els
seus darrers treballs, ell els
combinarà amb altres
creacions (com el cinema)
i els seus actors amb els
projectes d’enginyeria.

Des de fa uns anys, tor-
nen les companyies. Els
que evidencien més aquest
retorn són els nous autors
que conceben el text a par-
tir dels assaigs. Carles Ma-
llol (La soga), Jordi Casa-
novas (Flyhard) i Pau Miró
(Menudos) en són tres re-
ferents evidents. També hi
ha actors que es refugien
en una companyia i bus-
quen autors i direccions
puntuals. Després que el
Teatre Lliure decidís re-
duir la vinculació amb els
actors de la casa (la tempo-
rada passada) es percep
que hi ha la voluntat d’au-
tors, directors i actors de
formar un projecte global,
més enllà de les fidelitats
artístiques.

El dia a dia de les com-
panyies es percep difícil

perquè parteixen d’espec-
tacles per a sales de petit o
mitjà format i depenen del
taquillatge en les tempora-
des a Barcelona. «El risc és
gran», assumeix Jordi Ca-
sanovas. La viabilitat im-
plica actuacions pel terri-
tori i Flyhard fa mesos que
s’ha adonat que el mercat
català no és suficient per
sobreviure. El bon resultat
dels espectacles ha permès
que es preparin gires a tot
l’Estat espanyol de les se-
ves tres darreres produc-
cions (Sim City, La ruïna i
La revolució). És una evi-

dència que ja han tastat
grups més veterans com T
de Teatre i Vol-Ras.

Espinosa poc biogràfic
La insòlita mirada d’Espi-
nosa com a supervivent
d’un càncer que va comba-
tre durant la infància i que
ha sabut destil·lar en un
cant a la vida tendre i amb
forta dosi d’humor negre
ha estat el punt de partida
dels darrers muntatges del
dramaturg. Des de Los pe-
lones (que va presentar el
2000 amb els seus com-
panys d’enginyeria i que

estrenaria professional-
ment, el 2002 al Malic)
fins a Idaho i Utah són
constants les referències a
aquest món esperançador i
lúcid. 4 bailes no té una
mirada autobiogràfica.
L’autor admet que li sona
agradablement llunyana.
Espinosa reconeix que se
sent molt bé recuperant un
text, fet quasi per circums-
tàncies, durant quatre viat-
ges i que va fer el 2001 sen-
se pretensions d’estrenar-
lo. L’obra s’estrenaria dos
anys més tard al Malic, on
va ser només durant unes

setmanes.
Espinosa considera que

dels 0 als 10 anys, la vida
és un tango; dels 10 als 20,
un rock; dels 20 als 40, un
bolero, i dels 40 en enda-
vant, un vals. L’obra par-
teix d’un fet real: la seva
primera feina era escriure
contes per encàrrec en un
espai idíl·lic amb altres
companys que feia anys
que treballaven en aquest
núvol de creació. La mira-
da mecanitzada d’aquest
món que l’autor va perce-
bre en els seus antics com-
panys el va dur a pensar en

un personatge màgic des-
encantat: un pallasso a qui
ja no agrada la seva feina i
que malviu fent de cangur
«a una nena especial».

Dotze minuts de debat
A Albert Espinosa li empi-
pa molt que els acomoda-
dors de sala facin fora la
gent del teatre ràpidament.
No donen temps per dige-
rir el que s’acaba de viure.
Per això, a 4 bailes propo-
sa que es reservi un debat
de només 12 minuts («hi
ha un estudi de la universi-
tat de Boston que confirma
que al minut 13 ja desapa-
reix l’emoció») per qui es
vulgui quedar a parlar. Els
tramoies no endarreriran
l’hora de sortida, ironitza
l’autor, perquè ha aconse-
guit que la seva producció
duri uns 70 minuts, quan
en la majoria de les pro-
duccions arreu del món
s’allarga a l’hora i mitja.

4 bailes ha tingut un
llarg periple per Europa i
l’Amèrica Llatina gràcies
a un error de Jordi Galce-
ran. L’autor d’El mètode
Grönholm va enviar per er-
ror 4 bailes al seu traductor
alemany, que li havia de-
manat la d’El mètode... Es
veu que li va agradar el text
d’Espinosa i també el va
traduir. El favor involunta-
ri de Galceran potser ate-
nua el fet que Espinosa
s’empassés el treball de
camp per parlar sobre les
entrevistes de feina. L’en-
ginyer es presentava a en-
trevistes només per reco-
llir material i algun cop li
donaven la feina que no
volia per res!

La vida dura de les joves companyies
El grup Los Pelones d’Albert Espinosa tancarà nou anys de carrera amb «4 bailes» a la Villarroel

Albert Espinosa, d’actor al centre, en un instant de l’obra que s’estrena avui. / ANDREU PUIG

● El prolífic actor, director, dramaturg,
guionista i cineasta Albert Espinosa
s’acomiadarà dels seus companys de tea-
tre Los Pelones, amb una obra seva escrita

JORDI BORDES / Barcelona el 2001 en què persisteix el to còmic agre-
dolç. El grup Los Pelones es va formar en-
tre estudiants d’enginyeria. Avui els ac-
tors són enginyers, que alternen aquesta
professió amb les etapes artístiques lide-

rades per Espinosa. La reivindicació de la
companyia torna a estar de moda arran del
treball de joves autors com Jordi Casano-
vas, Carles Mallol o Pau Miró. 4 bailes,
que s’estrena avui a la Villarroel, parla del

desencant d’un pallasso cansat de l’ofici i
del cangur que fa a una noia especial amb
el seu germà, que rep classes de ball. Joan
Font (clown) i Ramon Oller (coreografia)
han col·laborat en la comèdia.

● «És el llibre que més
m’estimo de tots els escrits
fins ara», assegurava ahir
Víctor Alexandre durant la
presentació de Set dones i
un home sol (Proa), una
obra per la qual ha meres-
cut el premi de contes
Mercè Rodoreda. Aquí ja
no es tracta d’assajos so-
bre l’independentisme ca-
talà, sinó d’una altra qües-
tió: «Dels sentiments i la

necessitat que tenim tots
de ser estimats.»

Endinsant-se en l’uni-
vers femení a partir d’un
home que queda hospita-
litzat, en coma, Alexandre
aborda la complexitat de
les relacions entre homes i
dones, no sempre fàcils.
En les narracions no hi fal-
ta una bona dosi de sexe.
L’autor va reconèixer que
li agraden molt les dones i
la seva manera d’observar

el món al seu voltant,
d’una manera menys «pla-
na i infantil» que els ho-
mes. «La dona és més in-
aprehensible, més fasci-
nant i amb una major faci-
litat a l’hora de parlar
d’emocions que els ho-
mes».

A partir d’un atropella-
ment, el de Ricard, aparei-
xen diverses dones en el lli-
bre, com per exemple la
que ha provocat l’accident i

té un amant; Bruna, una an-
ciana de 80 anys, mare del
ferit i educada en el fran-
quisme, i Carla, l’exdona
de Ricart. També tenen el
seu protagonisme la infer-
mera Daniela, la filla de Ri-
card, una altra exparella,
Flàvia, i Gavina, una dona
casada que té dos amants.
Davant les contradiccions
que viuen aquestes dones,
Alexandre posa l’èmfasi en
la falta de moral en les his-

tòries: «No és una obra
amb sentències morals.»
D’altra banda, assumeix un
cert toc autobiogràfic en el
llibre: als setze anys va
quedar en coma després de
caure per les escales de
l’edifici de Correus de Bar-
celona. També considera
que són uns contes molt
teatrals i li agradaria veu-
re’ls representats: «Totes
les actrius es queixen que
no s’escriuen prou papers

per a elles». Víctor Alexan-
dre (Barcelona, 1950) és
autor d’assajos polítics
com ara Jo no sóc espanyol
(1999) i El cas carod, 50
dies després del linxament
d’una nació (2004). De
narrativa ha publicat, entre
altres obres, El somriure de
Burt Lancaster (2005).
Com a dramaturg, és res-
ponsable d’Èric i l’exèrcit
del Fènix i Trifulkes de la
Katalana Tribu.

Víctor Alexandre aborda la complexitat de les relacions en
l’obra guanyadora del Rodoreda, «Set dones i un home sol»
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