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NOVA TEMPORADA DEL PROJECTE T6 A LA SALA TALLERS 

Les interioritats de les festes de 
Gràcia inspiren una obra del TNC

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

T
eatre de la quotidianitat, de 
les petites coses i gent que 
esdevenen grans. Així defi-
neix Sergi Belbel, director 

del TNC, la dramatúrgia de Cristi-
na Clemente, que inaugurarà el prò-

Cristina Clemente 
ficciona el concurs 
de carrers a l’obra 
‘Vimbodí vs. Praga’

xim 20 de gener, amb Vimbodí vs. Pra-
ga, la temporada del projecte T6, el 
cicle que el teatre públic destina a la 
promoció de joves autors catalans. 
Les festes de Gràcia i, més concreta-
ment, els esforços i picabaralles veï-
nals per engalanar els carrers, han 
inspirat la nova obra de Clemen-
te, que també assumeix la direcció 
d’un muntatge amb nou actors que 
es representarà a la Sala Tallers fins 
al 13 de febrer. 
 «Sempre he admirat la gent que 
dedica el seu temps i energia a de-
corar els carrers», va declarar ahir 

l’autora, que a l’abordar el projecte 
es va entrevistar amb veïns del car-
rer Joan Blanques per conèixer les 
interioritats de la festa. Recorda es-
pecialment el comentari que va fer 
un d’ells: «Et passes tot l’any prepa-
rant una festa i quan arriba no la 
pots disfrutar perquè és quan més 
feina tens servint en una barra o ve-
nent samarretes».
 Clemente ha volgut reflectir l’es-
perit d’aquestes festes però saltant-
se el guió de les normatives que les 
regeixen. En la seva ficció, dos grups 
de veïns: els del carrer de Praga i els 
del passatge de Vimbodí, liderats 
tots dos per dues dones (Maria Mo-
lins i Anna Moliner), treballen de 
valent –sent creatives amb el reci-
clatge– per guanyar el concurs artís-
tic. L’escenografia remet al local que 
comparteixen, ja que els primers, 
que solen ocupar el segon lloc al po-
di d’honor, han cedit molt generosa-
ment l’espai als principiants del pas-
satge de Vimbodí, que es presenten 
per primer cop. Després arribaran 
les sorpreses, els drames personals i 
l’aferrissada lluita pel triomf. 
 
ART EFÍMER / La jove dramaturga veu 
un gran paral·lelisme entre aquells 
decoradors de carrers i la gent del te-
atre: «El que els passa a aquelles per-
sones que s’ajunten i formen com 
una família per poder adornar els 
carrers és similar als grups d’actors, 
director, tècnics... que s’uneixen per 
crear un espectacle  teatral. En els 
dos casos és una activitat artística i 
efímera».
 Per a aquest muntatge, la com-
panyia del T6, creada la temporada 
passada, s’amplia amb tres incorpo-
racions: Maria Molins, Mercè Boher 
i Oriol Genís, que s’afegeixen a Ro-
sa Boladeras, Òscar Castellví, Joan 
Negrié, Anna Moliner, Àngels Poch 
i David Vert. La majoria, excepte les 
actrius que interpreten les dues lí-
ders, duplica els personatges en un 
espectacle molt coral que homenat-
ja, segons Clemente, «totes aquelles 
persones que dediquen la vida a cau-
ses efímeres». H 

33 Una escena de ‘Vimbodí vs. Praga’, el primer muntatge de la nova temporada del projecte T6 de joves dramaturgs catalans. 
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màfies, terres i picabaralles que 
passa en un poble del Pirineu. Una 
història que, afegeix el director 
del TNC, manté una certa conne-
xió amb els successos que van te-
nir lloc a Tor (Lleida), on després de 
dècades de disputes, des del 1980 
han mort tres persones enmig de 
continus litigis per la propietat de 
la muntanya. 

33 La temporada del projecte T6 
continuarà el 24 de març amb l’obra 
Gang Bang, de Josep Maria Miró, 
en què un jove deixa de ser verge en 
un local de sexe en grup coincidint 
amb la visita del Papa a Barcelona. 
Tancarà el curs, al juny, Una histò-
ria catalana, de Jordi Casanovas, 
un «western català», segons Sergi 
Belbel, que embasta una trama de 

Sexe en la visita papal i un ‘western’
ALTRES MUNTATGES

COMÈDIA DRAMÀTICA

‘El bosc’ explora a la Beckett 
com sobreviure a la violència 

I. F.
BARCELONA

L’actriu i dramaturga catalana Dani-
ela Feixas debuta a la sala Beckett 
amb El bosc, una història de violència 
i desemparament que furga en les 
armes i mecanismes de defensa que 
cada víctima fa servir per superar els 
traumes i adversitats. Sota la direc-
ció de Ramon Simó, la mateixa au-
tora i Montse Esteve interpreten les 
dues protagonistes: dues germanes 
que es retroben dues dècades des-
prés de la seva separació a la caba-
nya del bosc on viu la petita d’elles, 
Adela (Feixas). 
 La fraternal trobada afavoreix la 

Ramon Simó dirigeix  
Montse Esteve i Daniela 
Feixas, autora del text

catarsi i desenterra els episodis trà-
gics que han marcat les seves vides: 
abusos, un suïcidi, morts... Traumes 
i secrets que van sortint a la llum al 
llarg d’una nit en una narrativa que 
es presenta amb l’embolcall d’una 
comèdia dramàtica. I és que el cos-
tat més fosc i destructiu d’Adela con-
trasta amb l’humor i l’optimisme 
que utilitza la seva germana Judit 
(Esteve) com a màscares per evitar el 
dolorós passat. 
 
TESTIMONIS MUTS / L’autora explica 
que a l’endinsar-se en la temàtica de 
la violència per embastar la seva his-
tòria, es va topar amb el fet que molt 
sovint, en la vida real, al binomi víc-
tima-monstre s’hi afegia un tercer 
element: el testimoni. «Vaig veure 
que hi havia una cosa pitjor que pa-
tir un abús: i és que la gent del teu 

voltant, de vegades la teva mateixa 
família, miri cap a un altre costat». 
A parer seu, aquesta indiferència és 
un altre tipus de violència: «La de qui 
veu i no actua i condemna la víctima 
a un forat del qual és molt difícil sor-
tir perquè ningú la reconeix». 
 La soledat i el desemparament 
dels personatges mostren una altra 
de les qüestions capitals que aborda 
aquesta ficció: la necessitat de l’ésser 
humà de trobar algú que l’escolti; al-
gú amb qui compartir les pors i el do-
lor. «L’obra parteix de la soledat con-
temporània i de l’impuls dels perso-
natges per ser capaços de reconèixer 
que es necessiten», opina el director 
i escenògraf, per a qui El bosc és a més 
una història sobre la «resiliència», la 
capacitat de les persones de sobre-
posar-se a les experiències traumàti-
ques i refer les seves vides.  

 Simó valora la «particular teatra-
litat» que emana d’una dramatur-
ga que té com a referents icones ci-
nematogràfiques com David Lynch 
i que barreja els gèneres, tragèdia i 
comèdia, i provoca «una muntanya 
russa d’emocions». «A Feixas no li fa 
por el supens, ni els comportaments 

patològics, ni el joc amb un especta-
dor que busqui reconèixer  en els ex-
cessos de la seva imaginació alguna 
cosa de la seva pròpia vida quotidia-
nitat», afirma. H

33 Daniela Feixas i Montse Esteve (amb l’escopeta), a ‘El bosc’.
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