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Entrevista: Marta Buchaca Als 28 anys estrena a la Sala Beckett la
seva primera obra teatral, ‘L’olor sota la pell’, amb Manuel Dueso

“Vivimapilonatsihiha
llocsonesregalaespai”
Andreu Gomila
BARCELONA

L’olor sota la pell és la tercera pro-
ducció del cicle d’autoria catalana
que ha organitzat la Sala Beckett
per a aquest trepidant, teatral-
ment parlant, 2007. La peça és de
la jove Marta Buchaca (Barcelona,
1979), que veurà muntat per pri-
mer cop un text seu. La dirigeix el
també jove Juan Carlos Martel
Bayod. Entre el repartiment des-
taca Manuel Dueso, que torna al te-
atre de Gràcia després d’anys de
no pujar-hi. Estarà acompanyat de
Jaume Bernet, d’Isaac Alcayde i de
Bàrbara Roig. El director artístic de
l’espai, Toni Casares, avisa que des-
cobrirem tot un escenògraf, Euge-
nio Szwarcer. L’olor sota la pell ens
trasllada a partir d’avui a una po-
blació rural, molt petita, potser al
Pirineu, on una parella s’instal·la
buscant l’arcàdia. Aviat descobri-
ran que res és el que sembla.

Per què un poble perdut en la seva
primera obra estrenada, si sou de
Barcelona?
No tinc gaire clar el perquè. Però
m’interessa molt com la gent
fuig cap a d’altres llocs per poder
trobar la felicitat, per millorar.
Fins ara tot el que havia escrit
passava a la ciutat. I he de dir
que m’agrada que el que escric
passi en un lloc concret. Aquest
cop, però, no ha estat així, tot i
que sé el lloc exacte on he ambi-
entat l’obra, encara que mai s’hi
faci referència: és un poble petit
on passava moltes temporades
de nena, amb el meu avi. Tanma-
teix, el leitmotiv de L’olor sota la
pell és un fenomen que em fasci-
na, això de regalar cases a nou-
vinguts per repoblar llocs. A la

ciutat vivim apilonats i hi ha po-
bles on es regala l’espai!

Què és més important en l’obra, el
lloc o les persones?
El lloc és important, perquè es
tracta d’un indret molt tancat,
però l’important són les persones,
què els passa a les persones.

L’argument recorda el teatre de
Txékhov, de Guimerà, el xoc entre
el camp i la ciutat. Però us heu for-
mat bàsicament guiada per la dra-
matúrgia anglosaxona...
Txékhov hi és, però a nivell for-
mal hi ha molt més de Harold
Pinter. Els personatges no diuen
res, sempre hi ha coses per sota.
Com en el teatre de Pinter, hi ha
dubtes que es resolen i d’altres

en un poble idíl·lic, però res no
serà el que semblava.

¿Hi ha àngels i dimonis, o tots seran
una mica de tot?
Tots són uns desgraciats. Es trac-
ta de gent a la qual han passat
coses i que han d’assumir-les.

És la seva primera obra estrenada.
¿Creu que li ha costat molt arribar
a aquest port?
Crec que estreno en el moment
just. Fa deu anys que escric tea-
tre, però diria que aquest és el
moment de mostrar el que estic
fent. M’ha costat molt trobar un
estil, que jo anomeno “l’estil
sense estil”, perquè cada obra
que escric sembla feta per una
altra persona.

que no, finestres que es tanquen
i d’altres que es queden obertes.
L’espectador tindrà dubtes. Per
això el millor seria que vingués
dues vegades, perquè amb la se-
gona “lectura” de l’obra enten-
dria més coses.

Què amaguen els personatges?
Ho heu de veure. Només puc dir
que hi ha una història important
que va passar al poble en el pas-
sat i que es va resolent. No tot es
destapa, evidentment. A mi
m’agrada especialment el perso-
natge absent, la mare de la Geor-
gina, la nena de l’obra. Ella, en
certa manera, marcarà el fil nar-
ratiu. I sí, hi ha personatges que
amaguen coses. Els que vénen de
la ciutat pensen que s’establiran
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A13.774quilòmetres
La Casa Amèrica
Catalunya repassa la
seva història amb
una exposició

Aina Mercader
BARCELONA

13.774 quilòmetres és la
distància que separa els dos
punts més llunyans entre
Amèrica Llatina i Catalu-
nya. Tot i la distància, en
plena depressió postpèrdua

de les colònies, el 1898, un
grup de ciutadans catalans
van impulsar una estreta
relació amb Amèrica Llati-
na, que el 1911 va culminar
en La Casa de América de
Barcelona.

A tres anys del centena-
ri, el centre ha canviat el
nom i l’ha catalanitzat:
Casa Amèrica Catalunya.
La Casa s’ha decidit a re-
passar la seva història amb
l’exposició Un trajecte cen-
tenari, un recorregut per

documents i fotografies que
conten el seu naixement i
els sotracs que va patir du-
rant el franquisme.

Entre els papers es pot
llegir que aquella idea de
quatre joves nostàlgics va
comptar amb el suport de
Francesc Cambó i Joan Ma-
ragall. La Casa, però, la va
dirigir Rafael Vehils, que
amb la dictadura es va
haver d’exiliar a l’Argentina.

El fill de Vehils, Jorge, ha
aterrat uns dies a Barcelo-

na per veure l’exposició.
“M’ha tocat treure la pols a
velles fotos i documents”,
conta. “La nació catalana
–afegeix– és especialment
grata i venir a Barcelona és,
en certa manera, com arri-
bar a casa”.

La idea de crear una llar
per als de fora és la que s’ha
mantingut al llarg dels
anys. Gabriela Alacorte, his-
toriadora del centre, diu
que “la Casa es va crear
amb els ideals americanis-

tes i plantejava una relació
d’igual a igual entre ciuta-
dans de les dues bandes”.

Tot i haver canviat d’edi-
fici en diverses ocasions, la
Casa, que va néixer al pas-
satge Méndez Vigo, conser-
va l’esperit americanista
dels primers anys. “Des
d’aquí –explica Alacorte–
fomentem les relacions cul-
turals entre les dues parts
amb conferències i activi-
tats. Ara, a més, amb l’ar-
ribada de més immigrants
intentem fer de pont”. ■

*
Un trajecte centenari
CASA AMÈRICA CATALUNYA
CÒRSEGA, 299
FINS AL 28 DE SETEMBRE

E
l fet d’enregistrar sem-
blava fins no fa pas
gaire un vedat per a

l’elit, però des de fa uns
anys ha deixat de ser un
segell de distinció per con-
vertir-se en una activitat
més de qualsevol formació
instrumental. Les lleis del
mercat han fet obligatori
presentar discos per ser a
l’aparador, i en simplificar-
se i abaratir-se els proces-
sos tècnics, s’hi ha perdut
la por. En benefici del valor
històric i patrimonial que
haurien de dur implícits els
enregistraments (encara
que de vegades es consi-
derin únicament meres
eines comercials), tant de
bo no se’ls arribi a perdre
el respecte.

Poques formacions
deuen tenir un catàleg en-
llaunat tan intens com la
cobla Contemporània. A

més de la creació contínua
de noves propostes que in-
defectiblement passen pels
estudis, els sabadellencs
promouen les col·leccions
Contemporanis, dedicada a
la difusió de la nova pro-
ducció sardanística, i L’audi-
ció, destinada al ballador.
N’acaba d’aparèixer el quart
volum, que, com en les al-
tres ocasions, es basa en la
reedició d’un repertori ja
enregistrat recentment, en
la majoria dels casos per la
pròpia formació. De cara al
melòman, la reiteració re-
dueix l’interès, encara que
en aquest cas la monotonia
quedi trencada per una
proposta com Temps mo-
derns, sardana de Jordi
Paulí que es presentarà en
societat dissabte al vespre
en l’aplec de Barberà i que
introdueix en l’àmbit de la
sardana el concepte de la
improvisació.

Si la qualitat interpretati-
va pot realment assimilar-se
a la jazzística, el fet de
donar llibertat als solistes
per a la creació in situ po-
dria convertir-se en una
bona via de desenvolupa-
ment formal de la sardana.
Aquest fet (que es pot con-
vertir en històric), i el fet que
els beneficis d’aquest enre-
gistrament es destinin a pro-
jectes solidaris de Mans Uni-
des, en justifiquen l’aparició.

Tocs de
cobla*
JosepPasqual

Enregistrem,
per tant
existim

Hi ha pocs grups
amb un catàleg
tan intens com la
Contemporània




