
(COLOR) - Pub: VIERNES CATALA  Doc: 02695K  Red: 60%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 12/10/2005 - Hora: 22:15

ALTRES ESTRENES

En extinció
GUILLEM CLUA
gclua@elperiodico.com

MELODRAMASOBRE LA IDENTITAT

El TNC estrena ‘Salamandra’, de JosepMaria Benet i Jornet

TENSIÓ MATRIMONIAL JULIOMANRIQUE I CRISTINA GEBENAT SÓNMARIT I MULLER A ‘SALAMANDRA’, L’ESPERADÍSSIM NOU TEXT DE BENET I JORNET.

Un actor que vol muntar el seu
propi espectacle i no troba el fil
conductor del muntatge demana
consell i no rep respostes que li
aclareixin els dubtes. Aquest és
el punt de partida del one man
show protagonitzat pel popular
intèrpret Gabino Diego, disposat
a fer riure.

Un any més el Teatre Lliure
s’obre a les noves generacions
amb el cicle Assaigs Oberts, on
els postgraduats de dramatúrgia
de l’Institut del Teatre poden por-
tar a terme un projecte escènic.
Vicent Tur i Emilià Carilla han
creat un espectacle que està ba-
sat en l’univers creatiu de David
Mamet.

La desena edició de la Mostra de
Teatre de Barcelona comença
aquest cap de setmana amb
aquesta peça basada en un fet
real: un home posa un anunci per
trobar algú que estigui disposat a
ser torturat fins a la mort i des-
prés devorat. A Ser un altre el se-
guirà Evidències, de Jordi Cien-
fuegos.

L’Espai ofereix l’última creació
del coreògraf i ballarí Thomas
Noone. La peça constitueix una
reflexió sobre l’expressivitat i la
repressió, basant-se en una no-
vel.la de l’escriptora noruega
Linn Ullman. El control de la in-
tensitat emotiva i l’austeritat són
les claus del nou muntatge de
Noone.

UNA NOCHE CON
GABINO

VERITAT-MENTIDA SER UN ALTRE CRUSH/CREASE

DIRECCIÓ:Gina Piccirilli. LOCAL:
Teatre Borràs. DATES: Fins al 13
de novembre.

DIRECCIÓ: Emilià Carilla. LOCAL:
Espai Lliure. DATES: Dissabtes
fins al 5 de novembre.

DIRECCIÓ: Jordi Faura. LOCAL:
Tantarantana Teatre. DATES:
Fins al 16 d’octubre.

DIRECCIÓ: Thomas Noone. LOCAL:
L’Espai. DATES: Fins al 16
d’octubre.

L
a temporada tot just acaba de
començar i el TNC estrena un
dels textos més esperats de
l’any teatral. Es tracta de l’úl-
tim que ha escrit Josep Maria

Benet i Jornet, un nom que, si hi hagués
marquesines al Nacional, destacaria amb
lletres més grosses que les del mateix
títol de l’obra. L’autor defineix –modesta-
ment– la seva obra com un simple «me-
lodrama», però Salamandra, que ha diri-

git Toni Casares, és, evidentment, moltís-
sim més.

L’argument comença quan Claud (Da-
vid Selvas) arriba al desert de Califòrnia
per visitar la seva mare adoptiva, Emma
(Àngels Poch), a la casa de la seva infàn-
cia. Allà es trobarà amb un personatge
que respon al nom de Senyor (Pep Cruz,
que interpreta també diversos personat-
ges que apareixen al llarg de l’obra que
adopten el seu mateix apel.latiu), amb
Travis (Julio Manrique), que resultarà ser
l’antagonista de Claud, i la seva dona Hil-
de (Cristina Genebat).

L’arribada a casa genera automàtica-
ment una interessant relació dialèctica
entre present i passat, entre dues vides
–la que és i la que hauria pogut ser– i po-
sa damunt la taula un dels temes princi-
pals del text, el de la identitat. ¿Qui som
en relació amb el lloc que ens ha vist néi-
xer i créixer i quin és el nostre destí, o la
nostra responsabilitat, amb aquest lloc?
És només una dels centenars de pregun-
tes que planteja el complex text de Benet
i Jornet.

L’obra parla també del mateix acte
creatiu. Claud i Travis són directors de ci-

ne, però amb vocacions diferents. El pri-
mer és un director d’èxit a Hollywood,
especialitzat en melodrames de ficció. El
seu amic prefereix la realització de docu-
mentals i porta una vida discreta. Aques-
ta dicotomia torna a generar conflictes
entre ficció i realitat, el melodrama i la
realitat, en un mecanisme que parla dels
personatges però també de l’autor, crea-
dor de culebrons com Ventdelplà i a la ve-
gada prestigiós autor teatral compromès
socialment.

A tot això s’hi ha de sumar allò que
tant Benet com Casares coincideixen a
assenyalar com l’eix de la peça: la sala-
mandra del títol, i el que representa. En
paraules del director, la cosa va «de l’ex-
tinció». La de l’animal, i també la de la
identitat personal, i fins i tot de la col.lec-
tiva, la de poble, aquesta de la qual els
catalans som tan conscients.

L’animal ferit que apareix a l’escenari,
que es debat entre la vida i la mort, es
converteix d’aquesta manera en una al-
tra metàfora, un petit però poderós vehi-
cle que ens permet sospesar les qües-
tions de mortalitat, desaparició, trans-
cendència i salvació.

AUTORÀS DAVIDMAMET, L’INSPIRADOR.

21.00 i 18.00 h (diumenge)LOCAL: TNC (Sala Petita) DATES: Fins al 4 de desembre PREU: 18 y
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