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El sentit de la vida, 
per Oriol Tramvia
CRÒNICA El cantautor i actor convida a una 
irònica reflexió existencial al Círcol Maldà

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Oriol Tramvia i el sentit, o no, de la 
vida, en una peça musicoteatral re-
colzada en les vinyetes d’una pare-
lla desaparellada, amb membres 
que transiten per carrils separats. 
Un estiu amb Madonna planteja una 
interpretació tan lliure que, des-
prés de veure-la, els es-
pectadors són convidats 
a debatre’n el significat 
amb Tramvia a la barra 
del petit bar del Círcol 
Maldà. En aquest mini-
teatre s’escenifica l’obra 
els dimarts i dimecres 
d’aquest mes.
 Madonna no és l’es-
trella pop, sinó un per-
sonatge femení genèric 
assumit per Imma Bra-
cons. La seva interpre-
tació està gravada en ví-
deo i projectada en un teló que do-
mina l’escenari, igual que el paper 
masculí, registrat a títol pòstum per 
Norbert Ibero, mort l’abril passat. Les 
dues imatges estan separades, com 
dues illes. El quadro inclou Xavier 
Soler, el Doctor Soler, que decora les 
escenes tocant l’acordió. Tramvia és 

el narrador extern que, amb un estil 
de mestre de cerimònies a l’antiga, 
descriu els imprevisibles estats men-
tals dels personatges.

GUARDANS I BREL / La trama és difusa, 
si bé sabem que Ibero és un escrip-
tor que castiga una atrotinada mà-
quina de les d’abans mirant de su-

perar la seva tendència 
a l’apatia, i que ella sem-
bla no tenir rumb vital i 
realça les petiteses quo-
tidianes. Tramvia canta 
El príncep llum, de Jordi 
Guardans (que Ester For-
mosa va gravar en el seu 
disc Època), i aporta mo-
ments de subtilesa insi-
nuant, com quan des-
criu de quina manera La 
valse à mille temps, de Jac- 
ques Brel, transforma 
l’habitació en què co-

quetegen els dos personatges. 
 La desavinença no es resol, però, 
mentre ella s’esfuma no sabem si per 
sempre, ell troba un sentit a la seva 
vida quan li ve la inspiració. ¿La re-
dempció a través de la creació? Aquí 
podria començar perfectament una 
nova obra. H

33 Oriol Tramvia.

  

  

Immersió en
el costat fosc
CRÒNICA ‘Penumbra’ està lluny del nivell 
de passats muntatges del grup Animalario

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

T
ot comença en la penom-
bra d’una casa de platja sen-
se murs envoltada per un 
mar de plàstics blancs. Pe-

numbra és, a més del títol d’aquest 
text de Juan Mayorga i Juan Caves-
tany, la primera paraula que va sor-
gir al posar sobre el paper el resultat 
d’un taller d’Animalario. «¿Què és el 
que ens fa més mal?», es van pregun-
tar els components d’aquesta com-
panyia. I en el procés van aparèixer 
els somnis convertits en malsons i 
la possibilitat d’interpretar-los fent 
una immersió cap al costat més fosc 
de l’interior humà.
 La por és una de les claus d’aques-
ta pertorbadora obra, però no l’úni-
ca. El joc de preguntes i respostes 
dels estranys habitants d’aquesta 
casa en què transcorre un estiueig 

que potser només existeix en la seva 
imaginació ens acaba portant al riu 
sense retorn del temor a l’existèn-
cia, al dolor, a no sentir-se estimat o 
a ser marginat per la societat capita-
lista.
 Els fantasmes de la crisi són pre-
sents en aquest experiment que ens 
torna a l’Animalario més alternatiu 
dels seus orígens després de les seves 
exitoses incursions en un teatre re-
alista i social amb obres com Urtain 
i Alejandro y Ana i reinterpretacions 
de clàssics com Tito Andrónico i Marat-
Sade.

FLAIXOS / Però una cosa són les idees 
i una altra uns resultats que estan 
lluny de les seves últimes propostes. 
Els autors de l’obra, dirigida per An-
drés Lima, han renunciat a explicar 
una història a l’ús i a les possibili-
tats d’intriga que es dibuixen a l’ini-

ci del relat per oferir simples traços 
amb una idea comuna. Aquests flai-
xos no són suficients per mantenir 
la tensió i quan es fa evident que la 
funció s’ha estancat el millor hauria 
estat un tall abans d’arribar al final.
 Sí és original l’alternança entre 
el normal joc dramàtic i el dels ges-
tos mecànics dels actors en els mo-
ments en què es converteixen en ti-
telles manipulats pels fils de la vida. 

La història se centra en un matrimo-
ni (un sòlid Alberto San Juan i una 
rutilant Nathalie Poza) que viu amb 
el seu fill (un ninot que fa anar l’ac-
tor Luis Bermejo). En una caseta an-
nexa resideix l’àvia (Gloria Muñoz 
en off). Guillermo Toledo, en el seu 
retorn al teatre, dóna el to amb Pe-
numbra, la veu de la consciència i de 
la manifestació dels desitjos dels al-
tres. H

33 Luis Bermejo, l’actor que fa anar el ninot-fill, la mare (Nathalie Poza) i el pare (Alberto San Juan).

ANDRÉS DE GABRIEL

La renúncia a explicar 
una història a l’ús, en 
favor de simples traços 
d’una idea, fa que  
la funció s’estanqui


