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EDUARD MOLNER

Unade les escenesdeDías estupen-
dos, d'AlfredoSanzol, explica la pe-
tita història d'un matador de toros
quedecideix abandonar l'ofici per-
què ha atropellat un gat. L'home
anava amb cotxe i no va veure a
temps l'animaló que va finir sota
les seves rodes. La família, que viu
molt bé a costa de la professió es-
pectacular del parent, es desespe-
ra, però tots els seus còmics i patè-
tics intents de convèncer-lo de l'er-
ror de la seva decisió, seran en va.
Il·luminatper una llumdesconegu-
da fins aleshores, el matador està
convençut de tallar-se la cueta i
deixar les places.

Tota la peça s'organitza en esce-
nes independents comaquesta, no-
més relacionades entre elles per-
què totes tenen lloc a l'estiu i en
migd'unpaisatge demuntanyes ar-
càdic. Totes passen durant les va-
cances. Aparentment aquest són
els únics lligams, perquè els perso-
natges (sempre interpretats pels
mateixos actors) i les situacions,
són ben diferents. Però hi ha una
connexió profunda entre tots
aquests individus en escena i tot
allò que els passa: són Días estu-
pendos, que de debò tenen poc de
meravellosos, i per contra tenen
molt d'aquell record intangible

que ens ve de la infantesa, difícil
de qualificar com a feliç o trist, pe-
rò que sempre va associat a una
certa troballa.
Diu Sanzol, “ara que sóc pare

(d'un nen de vuit mesos), m'adono
que intento evitar que la criatura
agafimoltes coses (per evitar-li pe-
rills), i el nen es passa el dia donant
urpades a l'aire; jo he somiat mol-
tes vegadesquevolia córrer i nopo-
dia, im'imaginoquequanelnenco-

menci a córrer l'estarem també
agafant moltes vegades. Això que-
da, crec, enregistrat en algun lloc.
Els primers anys són preguntar-se
per la vida com si fóssim extrater-
restres acabats d'aterrar. Per po-
der entendre el present em cal ti-
rar d'aquesta zona fosca que és la
infantesa. De fet, quan escric,
m'agrada pensar que el que escric,
ja s'ha esdevingut”.
La circumstància del torero és

absurda i frega la inversemblança,
però el punt d'arribada no és un

punt d’arribada sense sentit. San-
zol llegeix Pinter i Beckett quan
s'estanca en l'escriptura; llegeix
mestres que van reflectir les impo-
tències del ser humà. Peròmalgrat
la transcendència de les influènci-
es, Sanzol no és solemne, “les co-
ses més serioses, són les que miro
amb sentit de l' humor, perquè és
unamanera demirar que et facilita
entendre-les, es veuen millor, es
contraresta el baf que no ens les
deixa veure bé”.
Continuem amb Días estupen-

dos. A lamateixa peçaunspares re-
benunacarta del fill que és de colò-
nies. En l'escrit els diu que vol de-
sertar, que prefereix ser adoptat
pels seus monitors. La carta fa riu-
re des de platea, però posa els po-
bres personatges dels pares contra
les cordes; enmig de les seves acu-
sacions creuades ens adonem que
el fill, més que un projecte de vida,
havia estat “l'etapa que calia com-
plir”, en un carrera vital de posses-
sions vàries.
Alfredo Sanzol (Pamplona,

1972) va estudiar Dret a Navarra i
després direcció d'escena a la Re-
saddeMadrid (Real Escuela Supe-
rior de Arte dramático). De l'esco-
la en va sortir ambun equip de tre-
ball, actors i actrius, que es conver-
tiria en la companyia de creixe-

ment artístic. Tots ells fan teatre
professional des de l'any 2000, pe-
rò han estat les peces de la trilogia,
Risas y destrucción (2006), Sí, pero
no lo soy (2008) i Días estupendos
(2010), les que els han fet coneguts
més enllà de Madrid.

Sanzol acaba d'impartir un curs
a l'Obrador de la Sala Beckett, amb
el títolNo saps com és i on és, però
saps que existeix, en el que, entre
altres coses, explica la seva expe-
riència particular, convertida en
mètodede treball. Un bondia es va
trobar col·lapsat davant del full en
blanc i va començar a buscar a in-
ternet, “Google em serveix com
una joguina per evitar la pàgina en
blanc, per començar a treballar
amb unmaterial que no he escollit
jo, quan no escullo a partir de què
començaré a escriure apareix el
que realment vull explicar, però
quan vaig a explicar directament
alguna cosa, apareix el clixé”.

L'estratègia del clown
Es tracta d'un teatre que arriba a
majories, gràcies a l'humor i a un
registre d'interpretació, que a par-
tir del naturalisme arriba a fregar
en determinats moments l'estratè-
gia del clown. El resultat és que
gairebé tots els personatges aca-
ben resultant estranyament entra-
nyables. Malgrat les situacions ex-
tremes que representen, absurdes
o inversemblants, en algun mo-
ment o altre s'estableix un fil entre
personatge i espectador a lamane-
ra de “aquest paio no el reconec,
però això que li passa, ho he viscut,
sentit o vist, en algun lloc en un al-
gun moment de la meva vida”.

Tampoc defuig el compromís.
Risas y destrucción, escrita i estre-
nada en mig del boom especulatiu
de la nostra economia, fa una re-
passada a tot el cretinisme
d'aquells dies. Personatges fasci-
nats per l'èxit entès únicament
com l'assoliment de diners i noto-
rietat. Homes i dones buits, mal-
grat el seu discurs, llarg i ben tra-
vat lingüísticament. Aquest és un
recurs força emprat en la drama-
túrgia de Sanzol, un home o una
donacapaçd'una verborrea aclapa-
radora, però ple de silenci, “hi ha
diàlegs que no són tal, que sónmo-
nòlegs, et toca escoltar i realment
està buit tot allò que s'està dient.
Quan el que emet un missatge no
està atent a la reacció de l'altre és
que no s'està dient res”.

Delicadas, que es va poder veure
en l'anterior festival Grec i després
va fer temporada a Madrid, està
construïda també a partir dels re-
cords d'infantesa (com Días estu-
pendos), però enaquest cas uname-
mòria que gira al voltant de l'àvia
de l'autor, i per aquí s'escola una
altra vegada el compromís, el reco-
neixement a una generació de do-
nes (sobretot), que va sobreviure i
va fer possible la vida al seu vol-
tant. El teatre de Sanzol és com
aquell menjar molt passador, però
que a més alimenta força. Tot en
un. |
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AlfredoSanzolÉsundels nousdramaturgsdemés èxit –i demés
reconeixement–en castellà, i hodemostra amb ‘Días estupendos’, l’obra que
presenta aLaVillarroel dins de la programaciódelGrecd’aquest any

Sanzol, tot enun

En la imatge, un
moment de l'obra
d'Alfredo Sanzol
que es pot veure a
La Villarroel: 'Días
estupendos'
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El seu teatre arriba
a majories, gràcies
a l’humor; però això
no significa que defugi
el compromís

Alfredo Sanzol
Días estupendos
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Text i direcció:
Alfredo Sanzol.
Del 6 al 31 de
juliol. Espectacle
integrat en la
programació del
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www.bcn.cat/grec
www.lavillarroel.cat


