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L'actor debuta com a director a la Sala Muntaner amb un text sobre l'anquilosada trama
burocràtica d'una empresa

'El virus' directorial de David Selvas

Toni Vall / BARCELONA

Per al seu debut com a director, l'actor ha escollit 'El virus', de Richard Strand, un text que
s'endinsa en el microcosmos d'una empresa per airejar els viciats mecanismes de la burocràcia.
Quan fa tres anys David Selvas tafanejava per una llibreria de Nova York va ensopegar casualment amb
un text dramàtic de pocs personatges i autor desconegut anomenat El virus. Se'n va enamorar de
seguida i va iniciar un procés creatiu i d'investigació que culmina ara sobre l'escenari de la sala
Muntaner.
El virus explica la història de Dennis, treballador d'una multinacional que sospita que la seva empresa el
vol traslladar a una sucursal a l'estranger. Per investigar-ho, s'endinsa en el departament de control de
l'empresa, on entra en contacte amb un grup de grisos personatges i on descobrirà una anquilosada
trama burocràtica. Com un virus informàtic, posarà cap per avall el sistema establert.
David Selvas no dubta a emparentar el text amb l'esperit de l'obra de Franz Kafka, ja que "descriu un
món molt viciat i suggereix moltes claus sobre la seva creació i destrucció". L'autor, Richard Strand,
posa al descobert una complexa trama de corrupció i entrecreua les històries dels diversos personatges
com "una excusa per explicar que dins la societat tots podem esdevenir un virus que faci canviar
conceptes preestablerts", concreta Selvas.
"En un sistema com el nostre, on ningú es veu amb cor d'alterar res, és rellevant que algú s'infiltri entre
la gent que ho controla tot i provoqui un terrabastall", explica el director. El virus està protagonitzat per
Julio Manrique, Laura Jou, Tilda Espluga i Víctor Pi. Selvas es mostra molt satisfet d'aquesta primera
experiència com a director de teatre: "Veure els toros des de l'altra banda i participar amb tothom en el
procés de creació d'un espectacle et fa adonar de la importància que té tot l'equip d'un muntatge". I és
que tant el director com els actors coincideixen a dir que s'ha hagut de dur a terme un procés
d'investigació molt aprofundit per donar cos al muntatge. Bona part d'aquesta investigació passa per
l'escenografia, ja que la sala Muntaner està habitada per un llarg passadís on s'esdevé l'acció i que
explica visualment el contingut de l'obra: "L'espai modifica les relacions i els comportaments dels
personatges, de manera que té lloc una carrera d'obstacles del protagonista en relació amb la resta de
personatges".
Sobre el personatge principal, Julio Manrique explica que actua com un virus i que l'espectador s'haurà
de preguntar "per què aquest personatge fa el que fa i si actua voluntàriament o sense voler". Tant
Manrique com Selvas coincideixen a assenyalar que, a part del referent kafkià, en el fons, l'obra
s'emparenta clarament també amb un tipus de teatre americà com el de David Mamet amb rèpliques
ràpides i estil directe.

'El virus'
Sala Muntaner
De l'11/03 al 12/04

DAVID RUANO / Julio Manrique és el protagonista
d'El virus, al costat de Laura Jou i Tilda Espluga.
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