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La lúcida denúncia d''Intolerancia'

Jornada de transició al Festival de Sitges protagonitzada pel Teatro del Astillero de Madrid i
Sanchis Sinisterra

Marta Monedero SITGES

Del desig incontenible de fer teatre compromès naixia 'Intolerancia', un calidoscopi escènic
escrit en plena ressaca de l'11-M pel col·lectiu madrileny del Teatro del Astillero que dimarts es
veia al Festival de Sitges, en una edició marcada per les propostes que s'inspiren en temàtiques
socials.
L'escriptura col·lectiva té, òbviament, els seus condicionants. Per complicar-ho una miqueta més, els
autors del Teatro del Astillero es van autoimposar afegir dues acotacions a l'hora de crear el seu nou
espectacle. En primer lloc, que es partís d'una paraula concreta: intolerància, i en segon terme, ser
conscients que, entre les poques coses amb què podien comptar a a l'escenari, disposaven d'un
projector de vídeo. Que estiguessin immersos en la seva creació durant els atemptats de l'11-M segur
que als cinc autors (Immaculada Alvear, José Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz, Guillermo
Heras, Raúl Hernández i Juan Mayorga) els va alterar el pols, i com ells bé diuen, no saben si
Intolerancia és teatre polític o social. El que sí que és prou clar és que era un teatre que els corria
pressa d'escriure i, tot plegat, es nota a l'escenari.

Les bones intencions i una denúncia lúcida de com la millor manera de retratar la intolerància és fer-ho
a partir d'històries properes i personals plana per aquest text que Antonio López-Dávila ha traduït en
espectacle a través d'un mosaic escènic en què cada escena té el seu propi valor, significat i
iconografia. Intolerancia avança a través de petites escenes independents (tot i que algunes estan
lligades entre si per picades d'ullet) que tenen l'encert de mostrar el punt de vista, no tan diferent, de
l'autòcton i de l'estranger. Les pors mútues cap al desconegut, el políticament correcte, els anhels i
enveges universals circulen amb decisió per una peça de tall convencional que, escenogràficament,
dels defectes en fa virtuts.

Si bé el públic no desbordava la jornada del pas de l'equador del Festival, cal deixar constància que els
autors que al matí s'havien trobat per debatre com veuen la seva professió desfilaven en processó entre
espectacle i espectacle. Abans de veure Intolerancia, omplien a vessar el Palau Maricel, on es feia la
lectura dramatitzada de Claroscuros, una trilogia formada per tres peces breus amb una poètica que
suggereix atmosferes sòrdides i ocultes, que firma el mestratge de José Sanchis Sinisterra, venerat per
molts dels dramaturgs de la nova fornada. Ada Vilaró dirigia aquesta lectura que furga en mons críptics i
que se sustenta en l'activitat interpretativa de Joan Cusó, Anabel Moreno i Mar Montón. La temporada
que ve es podrà veure al Tantarantana Teatre.
Intolerància, una latra proposta del festival de Teatre
de Sitges que beu de la realitat social.
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