
38 CULTURA -  ESPECTACLES  EL PUNT | Dimecres, 4 de juny del 2008

PUBLICITAT

1
2
4
3
6
1
/9

2
4
7
6
4
F

● La Sala Trono de Tarra-
gona debuta com a pro-
ductora amb El lleig, una
comèdia àcida de Marius
von Mayenburg que criti-
ca el culte a la imatge que
afecta la pèrdua de la iden-
titat personal de cadascú.
La peça es va estrenar a la
Trono, «amb un 102%»
d’ocupació (van afegir-hi
cadires per no deixar nin-
gú al carrer), deia en bro-
ma l’actor Oriol Grau. Des
de demà fins al 29 de juny
es podrà veure al Tanta-
rantana, l’altre coproduc-
tor del muntatge. Pel di-
rector de la sala barceloni-
na, Julio Álvarez, la peça
satisfà la necessitat d’ofe-
rir «comèdies intel·li-
gents». Dirigit per Juan
Carlos Martel, es planteja
tornar a fer una temporada
a Tarragona, on han deixat
centenars de persones amb
ganes de veure l’obra. Una
de les possibilitats és fer
una o dues sessions al Tea-
tre Metropol.

Resulta que un enginyer
no pot presentar un invent
perquè el seu cap li asse-
gura que no té presència.
La seva dona i el seu col-
lega confirmen la tesi. Ell,
finalment, accedeix a fer-
se una operació facial i el
resultat és tan espectacular
que impulsa la seva vida
laboral i sexual. L’èxit és a
l’abast de la mà. La crisi

comença quan el metge,
satisfet de la seva opera-
ció, decideix que tots els
seus pacients llueixin el
rostre de l’enginyer.
Aquest argument, inicial-
ment naïf, és trencador en
la seva presentació, ja que
els actors no canvien més
que en la manera de dur la
mateixa roba els seus hi-
potètics espectaculars can-
vis de físic.

Crítica a l’aparença
De fet, la crítica a la imat-
ge és un argument prou re-
current en la dramatúrgia
contemporània: Neil La
Bute va decidir escriure
una comèdia (Gorda) als
tovallons d’un fast food,
cansat de les dietes inútils
amb què el metge el casti-
gava. Per Martel, el mèrit
del jove dramaturg ale-
many (Munic, 1972) és
que aconsegueix portar la
comèdia «al seu terreny».
L’autor, conegut per la se-
va dura visió de la societat
a Cara de foc, planteja una
obra amb una sola escena
en què els personatges no
surten de l’acció. El com-
portament dels personat-
ges és naturalista, mentre
que la posada en escena és
conceptual. Per Martel, la
paradoxa «és absoluta-
ment teatral» perquè «ne-
ga l’evidència»: mentre
els actors diuen una cosa,
l’acció la contradiu.

La Sala Trono de Tarragona
presenta al Tantarantana
una comèdia àcida sobre

els canons de bellesa
J.B./ Barcelona

Titzina Teatre entén el tea-
tre com un treball d’inves-
tigació i d’excel·lència in-
terpretativa. Diego Lorca i
Pako Merino van decidir
crear la companyia des-
prés de passar per l’escola
de Jacques Lecoq, l’agost
del 2001. Si per muntar
Folie à deux van inscriu-
re’s com a voluntaris en un
centre psiquiàtric durant
uns mesos, ara han viatjat
a llocs calents del planeta,
com ara Sarajevo i els Es-
tats Units (han parlat amb
excombatents, mutilats i
familiars de soldats morts
en campanyes militars).
Sota la direcció de Stefan
Metz, la companyia va de-
cidir que calia enfrontar-se
a la Guerra Civil, un perío-
de que els actors desconei-
xien –«als nostres llibres
de text d’escola es parlava
de la Guerra Civil en qua-
tre pàgines, mentre que de
la Revolució Russa, en
disset», recorda Lorca–.

També han estat necessà-
ries, per a la construcció
del muntatge, les entrevis-
tes amb excombatents,
una generació que s’està
morint amb molta infor-
mació sense transmetre,
segons lamenten els mem-
bres de la companyia.

Entrañas parteix de la
voluntat d’una noia que ha
quedat embarassada de co-
nèixer la història dels seus
avis. Ella es marca el repte
d’aprofundir en el passat
del que va morir a la bata-
lla de l’Ebre, durant la
Guerra Civil. La noia, in-
terpretada per Dolça Cos,
fa un viatge que molts es-
pectadors reconeixen ha-
ver fet, com es recull en el
llibre de comentaris de la
companyia. Per la directo-
ra del Teatre del Raval,
Empar López, l’obra és
plena d’emoció, perquè es
percep que recull molts
detalls vitals. L’obra es
posa del costat de les vícti-

mes, sense situar-se en cap
bàndol.

Aquest dijous comença
la temporada al Teatre del
Raval, que es perllonga
fins al 29. Titzina ha con-
vocat tres col·lectius per
fer debats, en les altres tres
funcions dels dijous, que
tenen relació amb Entra-
ñas: l’associació argentina
Teatro por la Identidad,
Mestres per Bòsnia i Kao-
senlared. També exposa
humilment material de la
seva recerca al mateix tea-
tre.

Titzina es planteja ara
un tercer projecte, tot i que
reclama més atenció de les

institucions. La creació
continua sent el seu timó i,
per això, es pregunten per
què és tan complex dema-
nar ajudes per produir
unes obres d’investigació
que, gràcies a la fidelitat
dels programadors i pú-
blic, tenen garantida una
gira envejable. El nou pro-
jecte es nodrirà de tallers
de risc amb creadors d’al-
tres disciplines i territoris.
Ara busquen un taller per
fer experiments –«com
Ferran Adrià», diu Diego
Lorca–, sense la necessitat
d’una estrena com també
fan Robert Lepage i Le
Complicité.

Titzina acomiada al
Teatre del Raval la
seva obra sobre la

Guerra Civil
La tragicomèdia «Entrañas» ha fet 160

funcions durant dos anys i mig

J. BORDES / Barcelona

● Titzina Teatre torna a acomiadar el seu espectacle a
Barcelona. Si el 2004 va convèncer, amb Folie à deux, el
públic barceloní al Jove Teatre Regina, ara han trobat la
complicitat del Teatre del Raval (del 5 al 29 de juny) per
tancar una producció sobre la Guerra Civil, Entrañas,
amb 160 funcions, per tot l’Estat durant dos anys i mig.

Una representació d’Entrañas a Valls. / ESTHER DEL CAMPO


