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Un violent drama familiar tanca el festival de Sitges 

• El Grupo Luna, de Buenos Aires, impacta amb l'obra 'Mujeres soñaron caballos'

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER. SITGES

L'última jornada del festival Sitges Teatre Internacional (STI), que va concloure ahir a la nit, va oferir els
mateixos espectacles que dissabte. El públic es va inclinar obertament pel formidable muntatge de
Daniel Veronese, Mujeres soñaron caballos, una producció del Grupo Luna, de Buenos Aires, que va
omplir el Teatre Prado.

La decepció va arribar amb l'estrena de Como casas (Homes), amb direcció d'Ernesto Collado, un
espectacle creat i interpretat per Jordi Casanovas, Nicole Balm, Eric Houzelot i Mireia Serra. És una
obra pretensiosa sobre el desarrelament de l'individu en la societat del benestar.

DRAMÀTIC RETROBAMENT
Mujeres soñaron caballos, escrit i dirigit per Veronese, narra el dramàtic retrobament entre tres germans
i les seves respectives dones, després de molts anys sense veure's, per parlar del negoci familiar,
heretat a la mort del seu pare. L'argument és un pretext de l'autor per assistir al descobriment de
sentiments ocults, l'exhibició de difícils personalitats i, sobretot, l'eclosió d'una violència fins ara
amagada.

És una obra amb algun punt en comú amb els treballs del també argentí Javier Daulte, especialment
amb Gore, el millor treball de Daulte. L'espectacle de Veronese es recolza fonamentalment en
l'extraordinària interpretació dels sis actors argentins i en el nivell de violència que té l'obra, que va en
augment i al final explota.

Mujeres soñaron caballos, que es va veure fa un any al Festival Llatinoamericà de Cadis, ha tornat a
Espanya per al festival de Sitges. Sorprèn que se'n vagi sense que ningú porti el muntatge a una sala
de Barcelona. És un dels treballs més rigorosos i atractius vistos a l'STI.

OBRA DECEBEDORA
L'espectacle d'Ernesto Collado és l'altra cara del festival. Como casas, una coproducció amb el Fòrum
Ciutat en col.laboració amb el Festival Temporada Alta de Girona, és un muntatge que resulta bastant
absurd i mancat d'idees. L'objectiu anunciat de parlar sobre el desarrelament de l'individu del benestar
brilla per la seva absència. El muntatge, pretensiosament contemporani, es permet tota mena
d'incongruències argumentals.

STI tanca el teló amb una ocupació mitjana del 66,31%, un 2,3% més que l'any 2003. Malgrat les xifres
hi ha unanimitat en el fet que l'absència de la Carpa, com a lloc de trobada després de les
representacions de cada dia, ha contribuït a la falta d'ambient. La 35a edició del festival s'ha
desenvolupat gairebé sense aglomeracions de públic.
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Una escena de l'obra Mujeres soñaron caballos.
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