
 AVUI Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 03/02/2004

Secció: Espectacles         Pàg: 42

Perduts entre pedres

Juan Carlos Olivares

'Les veus de Iambu', de Carles Batlle. Direcció: Thomas Sauerteig. Escenografia: Thomas
Sauerteig. Il·luminació: Luis Martí. Intèrprets: Maria Pau Pigem, Santi Pons, Marc Pujol. Sala
Beckett.

La nova obra de Carles Batlle, Les veus de Iambu, és un interessant exercici d'estil sobre l'estructura
dramàtica i la fragmentació del temps. I això és el que ha muntat Thomas Sauerteig a la Sala Beckett.
La distància, tan útil i ben resolta en altres textos de Batlle, aquí es converteix en freda indiferència.
El mateix passa amb el mecanisme de dirigir la mirada dramàtica sobre un punt del present de
l'anècdota, mentre que el seu entorn -en temps i espai- es desdibuixa, com l'efecte d'una lent d'augment
sobre un text. Aquesta perspectiva focal, que intencionadament aïlla l'acció, es mostra en aquesta
funció com un gest sense connotacions, sense objetius reconeixibles. A l'espectador li importa tan poc
el passat i el futur dels personatges que perd l'interès pel present i la insinuació de les seves lluites.
L'obra es desenvolupa sense que en cap moment la història ensenyi les seves intencions. El possible
discurs latent (l'ésser humà entregat a les seves pors i frustracions quan es veu desposseït dels seus
referents en un context estrany) s'accepta només com una teoria plantejada en un format escènic.
Sauerteig potser ha rebaixat la possible subtil tensió de la peça deixant al descobert l'esquelet de la
proposta teòrica. Com si hagués esgotat la seva màgia teatral en la construcció de l'espai escènic: un
quadrilàter format per pedres. Una participació contraproduent que es percep sobretot en una direcció
d'actors que abusa de l'artifici del dramatisme.
La violència explícita del gest i el to dels tres intèrprets (especialment dels dos turistes) mai queden
justificats per l'evolució de la trama ni pel conflicte que es planteja, ni tan sols pel temps fora de càmera,
ni pel desgast físic i psicològic que podria suposar la suma de tots els temps dramàtics plantejats por
Batlle.
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