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No pesa el corazón de los
veloces, que es pot veure
només fins al 29 de juny a
la Sala Petita, és el resultat
d’un muntatge que s’ha
treballat durant més d’un
any en residències a Xile,
Vigo, Astúries i la Garrot-
xa. Erre que Erre és una
companyia singular que
treballa de manera gairebé
assembleària amb llargs
processos de treball. Com
explica el director Antonio
Calvo (Enfermo imagina-
rio; Un fill, un llibre, un
arbre; La millor nit de la
teva vida), que els ha aju-
dat, amb una mirada exter-
na, a reformular el muntat-
ge; el grup és conscient de

la seves limitacions i, per
això, demana la col·labo-
ració d’altres artistes, que
els ajudin a fer de contra-
punt al seu univers coreo-
gràfic. Per això, conceben
que part de la seva creació
és el vídeo de Guillem
Morales que els ha gravat,
ara sí, a la Garrotxa. El
curt, de vuit minuts, es po-
drà veure al vestíbul del
TNC abans i després del
muntatge. En el film, es
veu els ballarins guepard
que descansen i que, de
sobte, fan ràpides persecu-
cions. Mario Saez, un dels
membres d’Erre que Erre,
reconeix que la gravació
s’hauria d’haver fet en una

sabana africana, però les
fagedes de la Garrotxa els
han dotat d’una llum «pe-
culiar» que també l’insi-
nuarà el disseny d’il·lumi-
nació de Carles Rigual.

Músics en dansa
Una altra de les novetats
en aquesta producció del
grup, que va rebre el premi
Max a la millor coreogra-
fia l’any passat per Escu-
pir en el tiempo, és que la
música serà en directe amb
tres intèrprets que, a més,
interactuaran subtilment
amb l’espai dels ballarins.
David Crespo reconeix
que l’experiència exigeix
una disciplina poc usual,

com ara la d’abstenir-se
d’un whisky a escena. De
fet, comenta irònic, les
aportacions de Calvo a la
seva interpretació li recor-
daven «moments d’OT».

La intenció d’Erre que
Erre era demostrar l’amor
fred, analític, de la quími-
ca que fa que una bèstia
s’aparelli amb una altra,
sense cap limitació moral.
La sorpresa per la compa-
nyia és que, tot i l’aparent
fredor, l’amor salvatge
conté intrínsecament
grans dosis de plaer. La
biologia, però, no es pre-
ocupa de mantenir una re-
lació, quan la química mor
al cap de tres anys.

Guepards a la Garrotxa
La companyia Erre que Erre coreografia l’instint de supervivència animal al TNC

Els ballarins i coreògrafs d’Erre que Erre, descansen com els felins, en una imatge promocional. / DAVID RUANO

● La companyia Erre que Erre s’ha
volgut convertir en un guepard (un
animal salvatge que passa tot el dia
descansant amb l’única excepció de

J.B. / Barcelona quan caça, que pot agafar els 150
quilòmetres per hora en una cursa de
200 metres) per representar l’amor
salvatge. La coproducció, que es pre-
senta dijous al TNC, s’inspira en la

necessitat animal de supervivència,
superant aquell amor romàntic, un
cop la química de l’instint ha desapa-
regut. Els ballarins situen els felins a
la Garrotxa. Qüestió de pressupost.

oques vegades un punt de partida superficial,
fàcil, de discurs de club de la comèdia, acon-
segueix agafar volada i sorprendre amb una

reflexió sobre la pèrdua de la identitat. Aquesta
producció de la sala Trono de Tarragona aconse-
gueix superar amb nota el repte. Fins a final de mes,
fa temporada al Tantarantana. És beneita, ja, la seva
posada en escena, esquemàtica, amb una estètica de
festival de final de curs. La seva simplicitat permet
que la farsa no enfarfegui amb recursos exagerats.
No. És el treball dels actors, prou naturalista i fidel
a la trama que planteja l’autor, el que capta l’aten-
ció de l’espectador, i el canvi de direcció (de sàtira a
drama) succeeix quasi imperceptiblement, a ulls de
l’espectador.

És possible que un enginyer creador d’un endoll
revolucionari no s’hagi adonat que la seva lletjor és
tan monstruosa que la seva dona no li mira la cara
sinó només l’ull esquerre? És possible que el seu
director sigui tan pervers que premiï el becari de
torn amb l’honor de fer una presentació estel·lar de
l’invent perquè entén que una cara lletja com la se-
va implica que el contractista seguirà més l’expli-
cació i que, per tant, serà més difícil de vendre el
dispositiu? És creïble que el cirurgià se sorprengui
tant de la seva obra que decideixi imprimir la resta
de rostres amb el perfil del nou heroi? No, tot això
és tret del pitjor i menys lògic dels malsons. La grà-
cia de l’obra és que, en comptes d’augmentar el sur-
realisme amb palades gratuïtes d’elements gro-
tescs, l’obra se centra en les reflexions del protago-
nista que ha sortit del pou de la societat, gràcies a la
cirurgia facial, per caure-hi encara a major profun-
ditat quan s’adona que prefereix ser ell a la primera
còpia d’un col·lectiu d’homes immaculats.

Joan Negrié és un investigador, mitjanament fe-
liç, fins que es desencadena l’acció. Potser un dels
encerts del muntatge és que cap de les transforma-
cions facials (sota un plàstic) modifica el rostre de
l’actor. Neus Umbert, la dona del científic lleig i
amant del venedor industrial, un cop refeta la fiso-
nomia, representa els dos personatges només amb
l’expressió del cos. Un mèrit que serveix de joc a
l’espectador cada cop que ella baixa de les espatlle-
res a l’arena. A terra, per cert, una moqueta d’hotel.
Tan impersonal com la decoració d’un hotel de Sin-
gapur. El director Juan Carlos Martel juga a favor
d’un text i la farsa, per enginyosa, no cansa.

P

teatre | «el lleig»

Intel·ligent farsa
� Autor: Marius von Mayenburg (adaptació d’Eduard

Bartoll)

Direcció: Juan Carlos Martel

Intèrprets: Pep Muñoz, Joan Negrié, Neus

Umbert, Oriol Grau

Dia i lloc: dimecres, 11 de juny (fins al 29 de juny)

al Tantarantana. Barcelona.
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Un instant de l’espectacle. / EL PUNT

● El Versus Teatre de
Barcelona arrenca di-
marts la programació
Avantime amb una fusió
de les cinc tragèdies gre-
gues clàssiques. L’adap-
tació resum la trama fins a
deixar el muntatge en una
hora i mitja i aportant a
cada personatge un ele-
ment paradoxal que aporti
comicitat a escena: es do-
ta de farsa però s’eviten

gags gratuïts, fins al punt
que el públic s’arriba a
emocionar en alguns pas-
satges. L’obra s’estrena
dimarts i serà en el cartell
fins al 6 de juliol.

El dramaturg Pablo Ley
i el director Josep Galindo
signen un treball realitzat
des de fa dos anys. La idea
inicial era presentar, amb
una visió panoràmica, el
cúmul de desgràcies
d’una família que té el po-

der i que acaba amb una
Antígona que lluita per
enterrar un germà. L’obra
coral té un ampli reparti-
ment, de 14 personatges,
que no s’intercanvien els
papers.

Aquest és el primer tre-
ball de final de curs de
l’Escola Eòlia que es pre-
senta amb un planteja-
ment professional. El rep-
te de Pablo Ley i Josep
Galindo (tots dos vincu-

lats al centre d’interpreta-
ció, dramatúrgia i direc-
ció) és que quan els alum-
nes acabin els cursos no
es trobin sols per empren-
dre la carrera professio-
nal: el taller es va estrenar
l’any passat i els exalum-
nes s’han conjunyit com a
companyia, i alguns han
deixat algun encàrrec pro-
fessional per assumir el
compromís amb els seus
companys.

«Èdip 1, 2, 3, 4» reescriu al Versus les cinc
tragèdies gregues en clau tragicòmica
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