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ADAPTACIÓ LLIURE DE ‘LA GAVINA’

Veronese fa visible la matèria obscura de Txèkhov
ges txekhovians. Trenca amb testi-
monis la intimitat de les seves con-
fessions, verbalitza les tensions,
destapa odis, rebutjos, frustracions,
complicitats, amors, mentides. És
Txèkhov amb les cartes al desco-
bert, directe. Un vòmit alliberador.
La fase final d’un psicodrama
col·lectiu que a Los hijos se han dor-
mido –títol escollit per a apropiar-
se de La gavina– se celebra en una
sala de la finca familiar de l’actriu
Irina Arkadia.

Aquesta franquesa transforma el
temps –el gran personatge sense
nom de Txèkhov– i allibera la di-
mensió de la dramatúrgia invisible
perquè s’hi instal·lin uns altres cir-
cumloquis, uns altres sobreentesos,
unes altres connexions emocionals
nascudes i acumulades en els molts
mesos d’assaig. Una nova intimitat
que fa servir la brillant literatura
dramàtica de Txèkhov per premiar

el públic amb un incòmode però
captivador moment de veritat. Hi
ha alguna cosa impúdica en el teatre
que aconsegueix Veronese amb el
seu mètode de treball. L’espectador
no està preparat per assumir que el
seu paper de tafaner adquireix amb
aquesta companyia un insospitat
grau de realitat. Una violació de la
intimitat que provoca un plaer es-
pecial. Una intensitat que s’escapa
a la valoració habitual que pot gene-
rar un bon espectacle. Són muntat-
ges que creen addicció.

Intèrprets habituals i còmplices
També és cert que aquesta excepció
només sorgeix quan Veronese tre-
balla amb els seus intèrprets habi-
tuals –i còmplices– i amb els seus
generosos processos de creació
col·lectiva. Amb aquests tempos i
aquests dotats professionals, el tea-
tre es fa experiència.e

Veronese trenca amb testimonis la intimitat de les
confessions dels protagonistes. ALICIA ROJO

FESTIVAL TEMPORADA ALTA

Un genial Santos
sense colors

Adéu també als records personals,
a la pròpia història, en benefici
d’una mirada més global que esde-
vé reflexió involuntària sobre la
construcció de la societat europea.

Una metàfora de l’Europa actual
Schubert és l’excusa, el motiu per a
una al·lucinació que, sense buscar-
ho, té alguna cosa de metàfora del
nostremón(“Amplificarlesorinades
de tots els urinaris públics d’Europa
podria tenir conseqüències imprevi-
sibles, fins i tot musicalment par-
lant”) i redueix la vanitat de l’ésser
humà a les seves miccions (“Campa-
nars soterrats i urinaris al vent”) en
uns diàlegs que voregen l’escatologia
barrejada amb l’absurd (“Pots orinar
i cantar Schubert a la vegada”) recu-
perant part de l’esperit dadaista. O
dadifinista, que diria el Santos.

Un enorme altaveu és la icona, el
tòtem que presideix les clavegueres
de l’univers. El gran protagonista
que es menja una poma. I ho sen-
tim. Un altaveu amb veu pròpia que
dialoga amb l’enèrgica i atractiva
actriu (Queralt Albinyana), amb
l’expressiva violinista (Cati Reus),
amb la seriosa directora d’orques-
tra (Dolors Ricart) i amb el pianis-
ta (Carles Santos). La vagina sono-
ra que escup el so més culte, un im-
promptu de Schubert, però també
el joc lúdic de les sonoritats aleatò-
ries i que arriba a l’èxtasi en un or-
gasme final d’un erotisme pertor-
bador. Encara sort que ens queda el
sexe! Aquest és un espectacle de
Carles Santos que recupera amb
delit exercicis vocals de temps pre-
tèrits (Tramuntana-Tremens, Figa-
santos-Figatrop) per construir ju-
guesques sonores no exemptes

Santos recupera
exercicis vocals
dels seus primers
espectacles. F. MESEGUER

El músic de Vinaròs estrena ‘Schubertnacles humits’

Radical
De les obres
de Santos
en sorgeix
un paisatge
desmesurat
i provocador

‘Schubertnacleshumits’
TEATREDESALT
19denovembre

SANTI FONDEVILA

Cada estrena de Carles
Santos és una sorpresa.
Cada espectacle és una
aventura visual i sonora
a la qual el creador de Vi-

naròs ens convida des d’una lliber-
tat creativa, des d’una independèn-
cia imaginativa que només tenen
aquells que han estat tocats per la
genialitat i que no sucumbeixen,
com la resta, a les carícies enverina-
des del seu propi talent. Sovint es
parla –parlem– de creació en el món
de les arts escèniques convertint
l’artista en mag o demiürg tan sols
amb una paraula. I de vegades, com
és el cas, l’encertem.

El món de Carles Santos és el
paisatge de l’abstracció, l’univers
de la música escènica, el d’un cre-
ador renaixentista que dialoga amb
les arts i n’extreu els sucs necessa-
ris per aixecar una realitat fre-
qüentment desmesurada que re-
butja qualsevol intent d’explicació
racional, ni tan sols interpretativa,
però a la vegada és provocativa i ra-
dical. Schubertnacles humits és un
dels espectacles més ombrívols, lú-
gubres, d’un Santos que després
d’haver fet tant camí segueix tan in-
creïblement lliure com al principi.
Adéu ara a la lluminositat mediter-
rània i als vius colors que solien
treure el cap en el seus espectacles
amb més o menys protagonisme.

Crítica

‘Loshijossehandormido’
SALALAPLANETA(GIRONA)
19denovembre

JUAN CARLOS OLIVARES

L’ingredient secret de
Txèkhov és la matèria
fosca que omple el seu
univers dramàtic. Tot
el que senten però ca-

llen els seus protagonistes, però que
s’expandeix entre línies com un èter
d’emocions guardades. L’ingredient
secret de Daniel Veronese és subs-
tituir el subtext de Txèkhov pel seu.
Perquè els seus intèrprets ocupin
aquest espai de silencis que actuen
com intenses forces gravitatòries, el
director argentí fa explícits els sen-
timents submergits dels personat-

Crítica

d’una certa comicitat, i que dintre
de les ratxes vocals inclouen sen-
tències a la vegada complementàri-
es i contradictòries que assenyalen
els punts cardinals d’una geografia
cultural presumptuosa i estèril.
“Espero que els gossos pixin les me-
ues cantonades amb ganes i crite-
ri”, diu l’altaveu. Que així sigui.e


