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Viatge als 
límits de la 
desolació 
humana

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Al búnquer amb esfereïdor aspec-
te de tanatori ideat per l’insigne 
director polonès Krystian Lupa, 
quatre personatges esperen el fi-
nal de les seves vides. Hamm, in-
vàlid i cec, jau en una cadira-lli-
tera de rodes i des d’allà projecta 
la seva tirania sobre els altres. El 
criat Clov, que sí que hi pot veu-
re però no asseure’s, obeeix les 
constants ordres de Hamm. En-
tre ells hi ha una interdependèn-
cia que els impedeix separar-se i 
els condemna a una corcada ruti-
na. Nagg i Nell, cadàvers vius ubi-
cats en urnes transparents en lloc 
de les galledes de brossa de l’origi-
nal, són els pares de Hamm i tam-
bé víctimes del seu dèspota fill.
 El món ha estat destruït, ens 
suggereix Samuel Beckett a Fin 
de partida, la segona proposta que 
ofereix el Lliure de Gràcia des de 
la seva reobertura, i en el que  en 
queda hi habiten aquests tipus, 
abatuts per l’amargura, la sole-

dat i la por. Transmeten desespe-
rança i mostren la força del mal i 
el caràcter inhumà del dolor. Lu-
pa explota a fons les constants vi-
tals de l’obra i radicalitza encara 
més el discurs.

REITERADES TRANSICIONS  /«Hem 
d’arrencar tantes rialles com 
sigui possible d’aquesta cosa 
atroç», havia assenyalat l’autor. 
Però en el muntatge de Lupa hi 
apareix més visible la part opres-
siva i angoixant que el corrosiu 
i descarnat humor de Beckett. I 
sigui perquè el director polonès 
aplica millor el seu llibre d’estil 
amb l’Stary de Cracòvia o perquè 
li va faltar temps a Madrid, la for-
ma de fer dels intèrprets de l’Aba-
dia sobrevola sobre la idea del di-
rector. I les reiteratives transici-
ons d’aquesta trama es fan tan 
meticulosament lentes que arri-
ben a ser tedioses.
 José Luis Gómez és un Hamm 
catedralici i quan apunta a l’ex-
cés sembla com si el personatge 
s’hagués apoderat d’ell. Una com-
movedora Susi Sánchez recrea 
Clov, imatge perfecta de la impo-
tència de qui vol avançar però no 
fa més que retrocedir. L’esquelè-
tic Ramon Pons (Nagg) i Lola Cor-
dón (Nell) ens remeten a la imat-
ge de l’horror de les víctimes de 
l’holocaust en aquest viatge als lí-
mits de la desolació humana.

El muntatge de Lupa a
‘Fin de partida’ commou
el Lliure de Gràcia

José Luis Gómez 
brilla en una obra 
dominada per 
l’opressió i l’angoixa
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Veritat i artesania escèniques
La Zaranda reflexiona a ‘Futuros difuntos’ sobre la lluita pel poder

J. C. S.
BARCELONA

En poc temps, i després d’una llarga 
absència, el Teatre de La Zaranda ha 
passat dues vegades per Catalunya. 
Primer va estrenar al Temporada Al-
ta Nadie lo quiere creer (la patria de los 
espectros) i aquesta setmana va obrir 
el díptic andalús que ha programat 
Àlex Rigola al Lliure amb Futuros di-
funtos, la seva anterior obra i la reco-
neguda en la recent concessió del 
Premio Nacional de Teatro.
 La Zaranda va deixar emprem-
ta al Lliure d’una manera de fer tea-

tre gens complaent i superficial, i sí 
artesanal i totalment allunyada de 
qualsevol moda després de 30 anys 
de carrera que no canviaran ni les 
distincions més altes.
 Futuros difuntos, com totes les seves 
peces, no és de digestió fàcil. Presen-
ta tres bojos, tres bufons, en un ma-
nicomi que esperen el nou «regent» 
després de la mort de l’anterior. A 
partir del que consideren una cri-
da de la llibertat, juguen a ser amos 
del seu destí en la seva lluita pel po-
der, amb un esperpèntic desplega-
ment en què tres extraordinaris ac-
tors (Gaspar Campuzano, Francisco 
Sánchez – Paco de la Zaranda, com  
firma la direcció– i Enrique Bustos) 

no deixen de moure’s en un continu 
fer i desfer de l’espai escènic. Mani-
pulen cadires de rodes, lliteres i al-
tres ginys del singular manicomi.
 El que es diu en els brillants jocs de 
paraules del text d’Eusebio Calonge 
i el que es veu remet, per exemple, a 
l’Espanya tenebrosa, a manera d’ac-
te sacramental amb mirades a Valle 
Inclán i amb imatges inspirades en  
Goya, Velázquez i El Greco. I música 
de passos de la Setmana Santa, i fins 
i tot taurina. Tot fruit d’un procés de 
treball detallista, d’una cocció len-
ta que pot durar uns dos anys abans 
d’estrenar.
 Però el discurs de La Zaranda no 
només apunta a referents pròxims. 
Va més enllà en una reflexió metafí-
sica sobre la misèria moral que atra-
pa aquests ingenus que es pensaven 
haver aconseguit la llibertat. Així 
són aquests bojos insubornables del 
Teatro de La Zaranda, l’autodenomi-
nat Teatro de la Andalucía Baja. H33 Paco de la Zaranda, a escena.
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reduït el text de Lorca, i hi trobem 
tant l’imaginari de l’autor com 
el dels seus protagonistes. «És un 
muntatge gamberro», diu, i el va 
assajar com un ritual per ajudar a 
la memorització del text.
 De les vuit dones, Rocío Monte-
ro (Bernarda) és el gran descobri-
ment. «Jo faig de Bernarda, però tu 
ets Bernarda Alba», li va dir quan la 
va veure a l’Español Nuria Espert, 
que feia el mateix paper en la ver-
sió de Lluís Pasqual. H

33 Energia natural 8 Les vuit gitanes interpreten les dones de la gran tragèdia de Lorca.

Al nord de la ciutat de Sevilla, just 
al costat d’un cementiri, s’escam-
pa El Vacie, l’assentament barra-
quista més antic d’Europa i un dels 
més mísers. Molt a prop d’allà, a pe-
nes a 200 metres, s’hi va instal·lar 
fa un parell d’anys el Centre TNT 
(Territori de Nous Temps), un labo-
ratori escènic amb ànim subversiu 
creat a l’aixopluc de la companyia 
Atalaya, Premio Nacional de Tea-
tro del 2008. Al cap de poc d’haver 
arribat, els seus responsables van 
auspiciar uns tallers teatrals amb 
dones i nens d’El Vacie. «Si no els 
doneu uns quants diners, no vin-
drà ningú», els van avisar.
 No hi va haver beques, però el que 
semblava que seria una estèril ini-
ciativa social va obtenir un èxit in-
esperat. Tant que d’aquells tallers 
va néixer el que els seus promotors 
van anomenar una «aventura im-
possible». Van seleccionar vuit gi-
tanes, de les quals només dues a 
penes sabien llegir, per muntar La 
casa de Bernarda Alba. Des de la se-
va estrena el novembre del 2009 al 
TNT, el muntatge s’ha convertit en 
un fenomen que ha fet gira espa-
nyola i que anirà a diversos països 
europeus l’any que ve.

Força titànica en escena

Aquestes dones, d’entre 18 i 55 anys 
que quasi no havien sortit mai d’El 
Vacie ni por descomptat havien 
agafat mai un avió, seran avui i de-
mà al Lliure de Montjuïc per repre-
sentar la tragèdia de García Lorca. 
El director del teatre, Àlex Rigola, 
va quedar captivat per una «tità-
nica força que remunta al misteri 
dels orígens del teatre i de la repre-
sentació» quan les va veure al Tea-

anar a assajar o a viatjar, fins al punt 
que gairebé les van obligar a tornar 
de Bilbao abans d’una funció. O que  
només volien assajar després de veu-
re el culebró de la tele. O que Cari-
na, avui embarassada de quatre me-
sos, està pendent d’entrar a la presó 
per robar ferralla. O la paradoxa que 
dos vigilants no les deixessin entrar 
al còctel dels premis de Cultura Gita-
na, en què havien estat distingides.
 Gamboa es va plantejar l’obra 
com «un treball professional» i no 
va voler anar a El Vacie, «com si fos 
un parc temàtic de la misèria», per 
inspirar-se. La seva dramatúrgia ha 
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Ànima gitana per a Lorca

TNT / EL VACIE

Vuit dones analfabetes d’unes barraques de Sevilla interpreten ‘La casa de Bernarda 
Alba’ H El centre TNT va impulsar el repte després de fer uns tallers amb les protagonistes

La casa de Bernarda Alba
3Lliure (Montjuïc) • Dv i ds • 20.30 • 25 €

Pepa Gamboa és 
la directora d’«una 
aventura impossible» 
que ha sorprès 
en la gira espanyola

tro Español de Madrid.
 Pepa Gamboa va ser la directora 
encarregada de pilotar aquella força 
titànica en un repte ple d’anècdotes 
entre la comicitat i la tragèdia. Com 
la resistència dels marits a deixar-les 

El díptic andalús del Lliure de Montjuïc                        LLL


