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'SELAGINEL.LES...', bon humor sense paraules

NÚRIA SÀBAT
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TEATRE: Versus
DATA: 22 de desembre

Gràcies al diccionari descobreixo que saginelaci no és un insult sinó un vocable molt culte que serveix
per denominar un tipus de plantes, però continuo ignorant quina relació té amb les cabres i quina mena
de tragèdies pot comportar-los. Després d'això és fàcil imaginar que Selaginel.les (o la tragèdia d'una
cabra) no és un espectacle convencional i familiar, sinó més aviat una espècie de xou sense paraules
que no sempre segueix les més estrictes normes de la correcció
Per començar, tenim quatre pintorescos individus, muts i immòbils. A poc a poc es van despertant i en
un tres i no res ja han muntat un ciri. Només fa falta donar-los un objecte qualsevol (un pernil, una
galeta o un cigarret) i esperar veure en què el converteixen.
Es tracta de mostrar les manies, els tics i les peculiaritats que ens defineixen com a individus i que són
la base de l'estrany i incomprensible comportament humà, i de presentar una alternativa al buit d'aquest
món: la imaginació. Per a això, els nois que integren la jove companyia ElnacionalNOensvol han tramat
aquest curiós muntatge que beu de l'absurd i de l'humor àcid.
Peter Gadish i Txema Stamfford firmen la direcció, centrada en el treball dels actors i en la precisa
coordinació de gestos. Noé Dénia, Albert Prat, Sergi Vallès i David Verdaguer recorren a la seva
excel.lent capacitat expressiva i corporal per anar conformant diferents personatges i situacions que,
sense ser excepcionals ni desbordar imaginació, estan ben tramades i amb alguns números francament
bons.
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