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TEMPORADA ALTA

paraula deixa de tenir autoria per flu-
ir amb una sorprenent naturalitat en-
tre els intèrprets, com si nasquessin en
aquell mateix moment d’emocions,
pensaments i conviccions molt profun-
des. Fins i tot en aquesta obra en què es
reflexiona constantment sobre el sen-
tit de les paraules.

Un ésser inhumà
Quatre intèrprets excel·lents (Esteban
Bigliardi, Esteban Lamothe, Susana
Pampín i Pilar Gamboa), i un personat-
ge que destaca per sobre de tots ells.
Lluny queda la Laura de Williams, el
corder sacrificat del drama. L’Antonia
de Paula és una altra cosa, una inquie-
tant profetessa, tancada en una casa-
oracle, centrada a ritualitzar el seu pe-
tit cercle humà. Ment privilegiada, sa-
cerdotessa que desmunta, amb la seva
renúncia a participar, els codis de su-
pervivència fixats per la societat, la va-
cuïtat dels pensaments prefabricats, la
cuirassa de la condescendència, la fal-
sedat de tot allò que sembla lògic.

Com totes les criatures tan admira-
des com temudes, l’Antonia ha mitifi-
cat la seva soledat com un temple inex-
pugnable. Per mantenir intacta la seva
religió, res pot canviar. Per això, quan
el germà marxa del recinte sagrat es
genera una crisi herètica que col·lap-
sa el personatge. Un ésser inhumà
–pervers i innocent a la vegada– que
exigeix una actriu que equilibri els
trets antagònics, que salti amb natura-
litat d’un estat anímic a un altre, que
sembli fràgil i dura al mateix temps, es-
tranya i familiar. I aquesta actriu és Pi-
lar Gamboa, una Cassandra esquinça-
da pel seu poder.e

L’actriu Pilar Gamboa és una Cassandra perversa i innocent alhora, fràgil i
dura, esquinçada pel seu propi poder. TEMPORADA ALTA

L’oracle del teatre argentí
torna a parlar i sentenciar

‘El tiempo todo entero’ és un superb i
emocionant muntatge arribat de Buenos Aires
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Els documents asseguren
que El tiempo todo entero de
Romina Paula està basat en
Figuretes de vidre. Un con-
sell al públic: no hi busquin

Tennessee Williams. És possible que
existeixi una mare obsedida a norma-
litzar el futur d’una filla asocial. És
possible que recordin un germà asfixi-
at per una situació claustrofòbica i un
pretendent que carrega la responsabi-
litat de desenredar el complex nus del
conflicte. Però aquí es talla el cordó
umbilical amb Williams. Quatre es-
quelets de personatge que la jove auto-
ra cobreix amb nova i magnífica carn.
Paula incorpora Frida Kahlo com el
gran personatge absent. Segona reco-
manació: no facin comparacions bio-
gràfiques entre la pintora simbolista i
el seu cos destrossat i Antonia, una sin-
gular hikikomori que parla castellà
amb accent argentí. Seria un exercici
excessiu per a una evocació que es des-
vela com un sofisticat MacGuffin.

Una vegada alliberats d’antece-
dents i referents, només queda gaudir
d’un altre superb exemple de l’enve-
jable capacitat del teatre argentí d’em-
motllar qualsevol text –propi, aliè o hí-
brid– i transformar-lo en un genuí
fang actoral. Com altres emocionants
muntatges arribats de Buenos Aires, la
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