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'Temptació' mostra la por a la immigració a Catalunya 

L'obra de Carles Batlle, que estrena el TNC, també es veurà a Viena

MARTA CERVERA

Carles Batlle (Barcelona, 1963) ha aconseguit un bon doblet amb Temptació. El text, que gira al voltant
de les tensions que la immigració provoca en un poblet de Catalunya, s'estrenarà dimarts que ve al
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i també a Viena. El Burgtheater la programarà al mes de
desembre.

Aquest és el primer text del cicle T6, una decidida aposta per la dramatúrgia contemporània, que surt a
l'estranger. Fins ara el principal èxit d'aquest taller de creació és El mètode Grönholm, de Jordi
Galcerán, que s'ha estrenat a Madrid i a Barcelona en teatres privats.

Temptació indaga sobre la immigració clandestina però també parla del xoc de cultures, tema abordat
en altres muntatges del TNC que actualment estan en cartell: Forasters, de Belbel, i Mar i Cel, de
Guimerà. "Tots els personatges en aquesta obra tenen por, fet que, unit a la falta de comunicació,
porta a la tragè- dia", explica Rafael Duran, director de Temptació.

La mort de Hassan (Jaume Bernet), pare d'Aixa (Mireia Aixalà), immigrant marroquí sense papers, n'és
el punt de partida. Completa el repartiment Santi Ricart, que interpreta Guillem, un antiquari atret per
Aixa que trafica amb africans. "Se sent orgullós del seu passat, carregat de lluita i resistència", diu
Carles Batlle, que ja va tractar l'emigració a Oasi (2001). "El mestissatge l'atrau, però quan s'hi
abandona té la mala consciència d'haver cedit davant d'una temptació que el portarà a
l'extinció", explica en el programa de mà l'autor, que es va donar a conèixer amb Combat (1995),
estrenada a la Beckett el 1998.

A Temptació estructura el text com un puzle. "El públic és l'únic que posseeix tota la informació per
resoldre l'enigma", comenta Durán. Els personatges només diuen tota la veritat quan graven
missatges en una càmera de vídeo, "un element clau en el muntatge".

Aquesta temporada les obres del T6 es continuaran representant a la Sala Tallers, escenari que podria
tancar les portes la temporada que ve per reduir costos. Joan Francesc Marco, conseller delegat del
TNC, va reafirmar ahir que el T6 no desapareixerà: "El TNC el produirà, però es farà a les sales
alternatives".
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