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L’èpica acompanya la trajectòria
imparable de la companyia argen-
tina Timbre 4, liderada per Clau-
dio Tolcachir, que fa temporada a
Barcelona per primer cop. El mi-
llor teatre argentí és al Borràs.

quan el país estava abocat a la mi-
sèria i, qui tenia l’oportunitat, en fu-
gia cames ajudeu-me. Allò també va
transformar el famós teatre argen-
tí. “Als 90, tant culturalment com
socialment, nosaltres volíem ser
Europa, teníem aquest problemet,
els argentins. I el 2001 vam caure al
fons de les escombraries. Ens vam
adonar d’un dia a l’altre que, lluny
de ser europeus, érem llatinoameri-
cans, i que els nostres germans eren
Bolívia, Paraguai, Brasil, Xile... I ens
havíem de mirar en ells perquè són
la nostra història. I així va tornar el
teatre de textos argentins i perso-
natges particulars de la nostra so-
cietat. Vam començar a fer un tea-
tre que sortia de nosaltres i, de cop,
el món va començar a veure el nos-
tre teatre”, reflexiona l’actor.

Tolcachir i companyia van assa-
jar els Coleman durant nou mesos
–a Barcelona la mitjana es conside-
ra que són dos mesos d’assaig– i,
per descomptat, de franc. “Tothom
tenia altres feines i assajàvem des
de mitjanit fins a les quatre de la
matinada. I amb l’aspiració de fer
dos mesos de funció! Imagina’t si
en teníem, de ganes!” Però l’èxit de
l’estrena a l’Argentina, l’any 2005,
els va catapultar primer a l’Amèri-
ca Llatina i, més tard, arreu del
món –han comptat una trentena de
països, des dels Estats Units a Sara-
jevo passant per França i, fins i tot,
Anglaterra, un mercat difícil que
no està acostumat al doblatge tea-
tral–. Els premis, els han deixat de
comptar.

Tolcachir, emocionat, es desfà en
elogis als seus excepcionals actors:
“Som amics des dels 14 anys! El que
més m’emociona és que ens hagi to-
catviureaixòjunts.Iveure’lssaludar,
a aquests tontos que jo veia amb els
cabells llargs pollosos al col·legi...
Som els mateixos que ens moríem de
gana junts i, de cop, ara podem viat-
jar i organitzar la nostra vida millor”.
Perònoelshacrescutl’ego.Quanhan
fet temporada a París, actuant cada
nitalteatreRond-Point,alcostatdels
Camps Elisis, han llogat una caseta
per a tots, amb habitacions compar-

tides. La seva ambició es limita al te-
atre. L’èxit dels Coleman els ha donat
rèdit fins ara, que faran temporada al
Borràs (del 9 de febrer al 6 de març),
però també els ha donat l’oportuni-
tat de muntar nous espectacles, una
espècie de trilogia Tolcachir que es
completa amb Tercer Cuerpo (2009)
i El viento en un violín (2010), estre-
nades al festival gironí Temporada
Alta, on vam descobrir aquest prodi-
gi de companyia el 2007. El seu nou
repte: obrir un teatre de veritat, amb
200 butaques, a Buenos Aires. No-
més esperem que tornin. e

LAURA SERRA

BARCELONA. Perquè una compa-
nyia argentina de nou artistes –vuit
actors i un director– s’atreveixin a
fer temporada a Barcelona amb risc
de taquilla és que han d’estar molt
segurs que ompliran cada nit, du-
rant un mes, el Teatre Borràs. Però
és que la història d’èxit que prece-
deix la seva obra talismà, l’excepci-
onal La omisión de la familia Cole-
man, els ha convertit en un feno-
men. L’última capital que s’ha ren-
dit als seus peus ha estat París, on el
diari Le Monde els ha citat com “els
triomfadors del festival de tardor”.

El camí fins aquí no ha estat bufar
i fer ampolles. Si retrocedíssim una
dècada, trobaríem la companyia
Timbre 4 assajant al menjador de ca-
sa de l’actor Claudio Tolcachir, al
barri porteny de Boedo. Al cap d’un
temps es van poder traslladar a un
espai veí, del Timbre 13 al Timbre 4,
un teatret amb cinquanta localitats
que encara ocupa aquesta compa-
nyia-escola-teatre. L’actor Claudio
Tolcachir, ara reconvertit en un dra-
maturg i director d’èxit, arran de la
primera obra, La omisión de la fami-
lia Coleman, recorda: “La creació del
grup va tenir a veure amb el fet
d’adonar-me que, com a actor, depe-
nia dels altres. Esperes, esperes, es-
peres, perquè et surti un capítol en
una sèrie de porqueria. No sóc actor
per a això! Vaig adonar-me que la
salvació seria l’autogestió”.

Van fundar la companyia –que és
realment una cooperativa– en ple-
na hecatombe argentina, el 2001,

CLAUDIO TOLCACHIR
Aquest actor va decidir llançar-se a la dramatúrgia i a la direcció

tip d’esperar trucades de feina que no li arribaven: “La salvació va
ser l’autogestió”. COLECTIVO ANGUILA

TEATRE ARGENTÍ A BARCELONA

El llarg viatge de
la família Coleman

D’assajar al menjador d’una casa particular
a menjar-se els escenaris de tot el món

La família Coleman. Són vuit actors impecables amb una tragèdia
entre mans que, de tan domèstica, és invisible: la infelicitat. TIMBRE 4

Teatre pobre de producció, però ric en matisos
A l’escenari només hi ha quatre
mobles tinyosos –típic del teatre
pobre argentí–, quatre focus i vuit
actors meravellosos: una àvia que
intenta treure ferro als problemes,
una mare infantiloide, un fill autis-
ta, una filla pija adoptada per un
altre pare, un fill enigmàtic i vio-
lent i una filla que ha hagut d’assu-
mir el rol de cap de família. Són
personatges malaltissos i desequi-
librats, però “no són dolents, són
egoistes per desesperació, perquè
no poden veure més enllà del mi-
nut de després; per això acaben en-
fonsats en la dissolució, en un cam-
pi qui pugui llastimós i terrible, i
deixen un integrant desvalgut”,
diu Claudio Tolcachir. “Vaig in-

cloure a La omisión de la familia
Coleman tot el que m’irritava de
les persones: l’egoisme, no fer-se
càrrec de les coses, conviure amb
situacions que es desfan i no fer-hi
res, fer-se el tonto com si fos un pe-
cat menor ser tonto”, enumera
l’argentí. El resultat és un divertit
tractat psicològic que indaga en la
necessitat de ser estimat, de tenir
una xarxa social, un projecte vital
compartit, encara que no hi hagi
vincles de sang –com la família que
han format a Timbre 4–. Aquesta
serà la segona vegada que els Cole-
man passen per Barcelona: el 2009
van ser quatre dies al Teatre Lliu-
re i van exhaurir localitats a l’acte.
N’hi ha per a això i per a molt més.

Una obra sobre la família

Una cooperativa teatral
”Assajàvem de mitjanit a les 4
de la matinada. I amb l’aspiració
de fer dos mesos de funció!”


