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a la mà d’una princesa que rebut-
ja el matrimoni fins que apareix 
Calaf i supera la prova. La trama 
s’enreda i arriba a la tortura amb 
un bambú i la mort de la dolça Liu 
(Ekaterina Scherbachenko), que 
també estimava el príncep.
 L’òpera acaba amb les paraules 
«Liu, poesia», que és on la va deixar 
Puccini abans de morir, i amb l’es-
pectacular florida de bambús ge-
gants mentre sonen les últimes no-
tes de l’autor, que havia deixat 36 
pàgines amb esbossos sobre el final. 
Padrissa afirma que moltes de les 
idees del muntatge les va extreure 
de la seva estada a la Xina, durant 
l’Expo de Xangai. «Apliquem l’es-
tètica de la que denominem meh-
tafura, fugint d’anteriors planteja-
ments escènics», explica després de 
recordar que amb aquesta produc-
ció, la Tetralogia i Tannhäusser de 
Wagner haurà completat 22 hores 
d’òpera amb el mestre. H

WILFRIED HÓSL

L’iris gegant, obra
de Roland Olbeter, 
amb la princesa 
Turandot al mig.

«El riure és el que ens 
uneix i ens posa d’acord»

MARTA CERVERA
BARCELONA 

Després de l’èxit del seu primer es-
pectacle Non Solum, en què el català 
Sergi López actuava i el valencià Jor-
ge Picó dirigia, el duo torna avui a 
Temporada Alta (Teatre de Salt) amb 
30/40 Livingstone, un nou experiment 
surrealista d’aquesta estranya pare-
lla creat, dirigit i interpretat a qua-
tre mans.

–Es coneixen des de fa molts anys. 
¿Segueixen el seu instint a l’hora de 
crear?
Sergi López: Evidentment, tot i que 
la part intel·lectual apareix. És inevi-
table. A l’escola de teatre de Jacques 
Lecoq, on ens vam conèixer el Jorge i 
jo, l’anàlisi és la base de tot.
–Jorge Picó: Jo diria que el Sergi és 
més l’instint, la rauxa. Jo sóc dels que 
tot ho filtren a través del cervell.

–Al muntatge, un (López) parla i l’al-
tre (Picó) interpreta un animal no-
més amb llenguatge gestual.
–S. L.: Part de la gràcia és que no te-
nim gaire cosa en comú. Som dos 
temperaments diferents i aques-
ta diferència és el que ens fa avan-
çar. No entenem on radica el miste-
ri d’aquest engranatge però ens ho 
passem bé treballant junts. Ens en-
tenem gràcies a l’humor.
–J. P.: És així. Amb el Sergi ric un 
munt i, d’alguna manera, ell tam-
bé amb mi. Riure és el que ens po-
sa d’acord.

–30/40 Livingstone és una reflexió 
sobre l’ésser humà d’avui. ¿L’obra 
està plantejada en positiu?
–S. L.: És un espectacle carregat d’es-
perança malgrat el dolor i la crueltat 
que afloren en alguns passatges. Po-
dríem dir que, d’alguna forma, és un 
homenatge a l’esperit explorador de 
l’ésser humà, per això  citem el doc-
tor Livingstone al títol.
–J. P.: Fa tres setmanes s’acabava de 
forma més pessimista però l’hem 
canviat. El final ara és menys dur, 
més ingenu. 

–¿És gaire diferent 30/40 Livingsto-
ne del seu aclamat Non Solum?

–S. L.: Non Solum, que per cert la conti-
nuaré fent, era la història d’un únic 
actor en escena. Era més com un cali-
doscopi amb escenes molt diferents. 
Aquí hi ha una història, això sí, d’un 
marcianisme militant. Aquesta no-
va proposta és una suma d’humor, 
antropologia i tennis. ¿Per què ten-
nis? Perquè és un món ple de regles 
i la qüestió és: ¿per a què serveixen? 
¿qui les imposa? 
–J. P.: Té alguns punts de contacte 

amb Non Solum. A 30/40 també ju-
guem amb el doble sentit de les pa-
raules.

–¿Els ha afectat gaire la crisi?
–S. L.: Des que faig teatre que sento 
això que està en crisi. El que té de bo 
la crisi és que incentiva les idees. Un 
bon espectacle no es basa en els di-
ners sinó en les idees. Nosaltres no 
necessitem decorats de marbre ni 
una orquestra simfònica... La gràcia 
del teatre és fer-lo de la forma més 
pura possible, a través d’aquesta 
magnífica convenció que fa que 
quan s’apaguen els llums el públic 
accepta com a veritats coses que són 
mentida. 
–J. P.: La crisi és una forma de go-
vernar. La que estem vivint s’hau-
ria pogut evitar. Si no s’ha fet és per-
què existeixen determinats interes-
sos. Algú s’ha beneficiat del que està 
passant. Hi ha uns culpables, també 
uns que pateixen i d’altres que n’es-

tan pagant totes les conseqüències. 
Les crisis són cícliques, es van repe-
tint i tornaran a aparèixer si no és 
que el sistema canvia. Ara mateix 
estem en match point, 30/40, com en 
el tennis.

–¿Qui guanyarà la partida?
–J. P.: És una bona pregunta. La res-
posta dependrà del nivell d’esperan-
ça que un tingui dipositada en l’és-
ser humà.

–¿Quan veurem l’espectacle a 
Barcelona?
–J. P.: Primer haurem d’esperar a 
l’estrena i veure si funciona.
–S. L.: Non Solum no va arribar a la ciu-
tat fins tres anys després de la seva 
creació. No tenim pressa, com lla-
vors, el nostre pla és mostrar-lo pri-
mer en altres localitats, com Olot, 
Mataró, Vilanova i la Geltrú i moltes 
més. Es pot consultar la gira a la web 
de Temporada Alta. H

  
entrevista  serGi LÓPeZ / JOrGe PiCÓ 3 Actors 

33 Sergi López (dreta) i Jorge Picó, aquesta mateixa setmana, a Barcelona.
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«L’espectacle suma 
antropologia, humor i 
tennis. I es pregunta, 
¿per a què serveixen 
les regles?»


