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Hausson tanca l’EspaiBrossa amb ‘Bye, bye’
]L’Espai Brossa tanca. Però
tanca per créixer. Al setem-
bre, l’espai comandat per
Hermann Bonnín i Jesús
Julve –el mag Hausson– es
trasllada al nou equipament
cultural de La Seca, on dis-
posarà de més espai. Per
tant toca acomiadar-se. I
tant Bonnín com Julve han
volgut acabar com van co-
mençar: amb la màgia de
Hausson. Fa 14 anys, el mag
va obrir l’Espai Brossa amb
Poemància, una peça teatral
que Brossa va escriure per a
ell. Ara, el tancarà amb Bye,

bye, una recopilació dels
millors números que ha
ofert durant aquests anys al
teatre –hi haurà manipula-
ció de cartes, monedes i fins
i tot boles de billar–, més
tres de nous que inclouen la
conversió de cervesa en vi.
En l’obra, que serà a la car-
tellera fins al 24 de juliol, la
companya del mag li diu
que n’està farta i que se’n
va, de manera que els co-
miats es van sumant. I, per
tancar bé el cercle, el final
de Bye, bye serà l’inici de
Poemància.

Tom Brooke i Jack Laskey a I am the wind, dirigida per Chéreau
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E
l Grec arriba a la seva
tercera setmana amb
èpica íntima, secrets
de família i dos pesos
pesants de la direcció

teatral. Un, de consagrat, tant, que
es dedica més al cinema i a l’òpera
que al teatre, que no abordava des
de feia set anys: Patrice Chéreau

(Lézigné, 1944), el director de
pel·lícules com La reina Margot o
Intimidad. L’altre, al contrari, és
una de les esperances blanques
del teatre actual i ha triomfat a
mig món amb La omisión de la fa-
milia Coleman, una obra nascuda
–i representada durant molt de
temps– al seu propi pis de Buenos
Aires: Claudio Tolcachir (1975).

I tots dos s’atreveixen amb
grans noms de l’escriptura tea-
tral. Chéreau, amb el noruec Jon
Fosse, les obres del qual, somriu,
“es representen a tot Europa
menys a Anglaterra, bé, però això
no és del tot Europa...”. D’ell adap-
ta I am thewind (Sóc el vent), una
obra que des d’avui i fins diu-
menge es representa al Lliure de
Montjuïc i que mostra el viatge
de dos homes –amics, amants?– a

bord d’una barca en alta mar. Per
la seva banda, Tolcachir s’atre-
veix amb un clàssic com Arthur
Miller, i ho fa tant, que ha
condensat la seva obra Todos
eranmis hijos, atapeïda de secrets
de família, i l’ha deixada a la mei-
tat de durada: com es podrà veu-
re al Poliorama durant tot un
mes, fins al 31 de juliol, ha quedat
en una hora i mitja.
De totes maneres, el treball de

Chéreau és encara
més curt, gairebé 65
minuts, i per això el di-
rector va fer broma
ahir del fet que, per la
poca estona que dura,
potser seria més fàcil
representar-lo per a la
premsa que donar-ne
explicacions. Sobretot
perquè Chéreau es va
resistir amb dents i un-
gles –unes dents, això
sí, emmarcades per un
somriure– a revelar el
sentit que per ell té
l’obra, per assenyalar
finalment que, mal-
grat el perill de resu-
mir què passa durant
el viatge pel mar que
fan els dos protagonis-
tes, “parla de moltes
maneres alhora de la
por de la mort. I ja em
penedeixo de dir això

perquè parla de bastants altres co-
ses”, va somriure.
Coses que el deuen haver atret,

perquè Chéreau ha dirigit conse-
cutivament dues obres de Jon
Fosse: d’una bandaRêve d’autom-
ne i, per l’altra, al Young Vic de
Londres, I am the wind, el primer
cop que dirigeix en anglès. I que
dirigeix dos actors britànics, Tom

Brooke i Jack Laskey, que donen
vida a dos homes que durant la
nit es van endinsant, entre conver-
ses còmiques, àpats i parades en
cales, en alta mar amb una barca
ben fràgil. Un periple en el qual
un d’aquests dos –que, com si es
tractés d’una obra de Samuel Bec-
kett, es diuenUn i L’Altre–decidi-
rà deixar-se caure a l’aigua. “Un
viatge a l’interior de dues vides
entrellaçades, una odissea, un ca-
mí paradoxal de l’apaivagament”,
assenyala Chéreau.
I si Chéreau ha dirigit per pri-

mera vegada en anglès, Tolcachir
ha dirigit per primera vegada un
elenc espanyol a Todos eran mis
hijos, un repartiment coral en
què figurenCarlosHipólito i, sor-
presa, Fran Perea, més conegut

per la seva discografia però que
des del 2007 no para de fer tea-
tre. L’obra, reduïda a la meitat i
sense la informació necessària
per al seu temps però no per a
una societat habituada als mit-
jans audiovisuals, i que preserva,
assegura Tolcachir, l’esperit, està
ambientada a la postguerramun-
dial imostra els secrets de la famí-
lia Keller, plena de remordi-
ments perquè 21 soldats van mo-
rir per unes peces defectuoses
que van vendre ells. Una obra
que oscil·la entre la comèdia, el
thriller i el drama i que, com al-
tres obres del mateix Tolcachir,
torna a insistir en un tema que el
preocupa especialment: l’indivi-
dualisme i la nostra responsabili-
tat cap als altres.c

Carlos Hipólito i Fran Perea a Todos eran mis hijos, dirigida per Tolcachir
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“‘I am the wind’
parla de moltes
maneres alhora
de la por de la mort”,
afirma Chéreau

L’èpica íntima d’‘I am the wind’, dirigida per Patrice Chéreau, i la
versió de Claudio Tolcachir de ‘Todos eranmis hijos’ arriben al Grec
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