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La Zaranda explica la
crisi a través dels porcs

La companyia independent anda-
lusa La Zaranda estrena nou es-
pectacle al festival Temporada Al-
ta aquest vespre. El régimen del pi-
enso critica el sistema productiu a
través d’una pandèmia porcina.

LAURA SERRA

BARCELONA. La Zaranda s’autode-
fineix com el Teatre Inestable d’An-
dalusia la Baixa”. En els últims anys,
aquesta companyia de Jerez –amb
35 anys de trajectòria i el Premio
Nacional del 2010 a l’esquena– ha
teixit lligams ferms amb el “teatre
inestable de Catalunya l’alta”, com
defineix el Temporada Alta el seu
director, Salvador Sunyer. “Són la
companyia més interessant de l’Es-
tat. En teatre, en art, s’han de buscar
veus pròpies. I La Zaranda no no-
més té una veu sinó un idioma pro-
pi”, afirma. És un teatre artesà, lli-
gat a la tradició, amb un rigor en la
creació i un compromís ètic inqües-
tionables, i una potència actoral i vi-
sual fora del comú. Aquest dissab-
te presenten al Teatre de Salt la se-
va nova creació, El régimen del pien-
so, un títol que en castellà es pot
desxifrar de moltes maneres, en
sentit alimentari i en sentit polític.

L’equívoc es pot intuir a través de
l’argument: quatre veterinaris han
de fer la necròpsia a uns porcs per
buscar l’origen d’una misteriosa
pandèmia porcina. Arriben a la con-
clusió que els animals moren per
culpa del pinso, però la qüestió és
saber si és que han menjat massa o
és que s’ha repartit malament l’ali-
ment. La malaltia, a més, sembla
que es pot acabar estenent als treba-
lladors de l’empresa, a qui espera el
mateix final que als porcs –com és
habitual, la mort hi és molt present,
és la seva manera d’acostar-se a la
transcendència. “La metàfora por-
cina és adient en uns temps en què
només ens importa el fang i no les

qüestions elevades, el sacrifici sen-
se cap horitzó, el rendiment en unes
feines que només es fan per omplir-
nos els budells i on tot acaba passant
per les tisores de l’escorxador”, diu
Eusebio Calonge, autor dels textos
de La Zaranda. “Fem una necròpsia
a una societat que pateix aquest mal
endèmic de la usurpació de l’esperit
creatiu de l’home per culpa dels me-
canismes productius, materials, ru-
tinaris als quals està subjecte”, arro-
doneix Paco de la Zaranda, director
del muntatge i actor.

La companyia andalusa predica
amb l’exemple. Tot i que fa tants
anys que treballen plegats i mante-

nen una “lluita desmesurada” con-
tra les adversitats –no reben diners
públics ni en demanen–, expliquen:
“Quan ens vam posar a treballar en
el nou muntatge la vitalitat del tea-
tre va mostrar una força abassega-
dora com feia temps que no teníem
i van sortir un cabal d’imatges pode-
roses que ens costava fins i tot con-
trolar argumentalment”, diu Calon-
ge. Potser es deu al fet que als actors
habituals (Gaspar Campuzano, Pa-
co de la Zaranda i Enrique Bustos)
s’hi va sumar un membre extern,
l’actor del Teatro Corsario de Valla-
dolid Javier Semprún. Van voler es-
polsar-se vicis i rutines i buscar una
nova humilitat i vitalitat.

La Zaranda refusa “el discurs de
la penúria”. Només volen parlar “del
teatre fondo”: “Per a qui té por són
temps foscos, per a qui no en té són
temps apassionants. A nosaltres el
Brasil ens ha salvat la temporada. El
món és més gran del que et pot donar
l’administració d’aquí”.e

La Zaranda aplica al seu teatre la teoria de treure el màxim rendiment
dels mínims objectes possibles. VÍCTOR IGLESIAS

La companyia andalusa estrena
‘El régimen del pienso’ al Temporada Alta

Valentia
“Per a qui té por són temps
foscos, per a qui no en té són
apassionants”, diu Calonge

Sánchez Navarro. Va començar tre-
ballant a Disney. Després va marxar
a la Industrial Light & Magic de Lu-
cas, on va crear Pixar, que es va in-
dependitzar amb l’ajuda de Steve
Jobs. I l’èxit del film Toy story, que
va dirigir el 1995, el va consolidar
com a renovador de l’animació fa-
miliar i com “un dels personatges
més influents de l’entreteniment”.

El poder transmèdia
Disney i Lucasfilm comparteixen el
caràcter transmèdia, cosa que fa en-
cara més lògica la fusió. “Disney va
ser pionera, ja als anys 30, a explo-
tar els seus personatges en els cò-
mics, i el 1955 va crear el primer
parc temàtic”, explica Sánchez Na-
varro. També va desenvolupar una
potent divisió digital amb jocs in-
teractius. Lucas va ser un mestre en
el marxandatge vinculat a un film,
i als anys 80, amb videojocs com
Monkey Island, va ser “un actor
molt important en la consolidació
de l’entreteniment digital, en què la
franquícia La guerra de les galàxi-
es té un paper molt destacat”, diu.
Lucas, a més, aporta a Disney l’actiu
d’Industrial Light & Magic, “tot un
gegant dels efectes especials a Ho-
llywood”, recorda Vall.e

Les quatre potes d’un gegant
Walt i Roy Disney i l’animador
Ub Iwerks van inventar l’entre-
teniment familiar de masses
l’any 1923. Des de la seu de Bur-
bank, Disney controla canals de
televisió, parcs temàtics, cò-
mics, llibres i portals d’internet.

Va començar sent una divisió de
Lucasfilm. Steve Jobs la va
comprar el 1986, i cinc anys des-
prés va començar la seva relació
amb Disney, que es va trencar el
2004. Finalment, Disney la va
adquirir a principis del 2006.

El món del còmic va canviar
quan Stan Lee i Jack Kirby van
crear Els 4 Fantàstics, primers
superherois de l’era pop. Des-
prés van arribar Hulk, Iron
Man, Spiderman..., herois amb
conflictes quotidians.

George Lucas va fundar Lucas-
film el 1971, vuit anys abans de
reinventar la indústria del cine-
ma amb La guerra de les galàxi-
es. També va engegar la franquí-
cia sobre Indiana Jones.

Entreteniment
per a totes les edats

Disney capta el primer públic
entre les criatures, com les que
han seguit les aventures de Bra-
ve (01), la primera producció de
Pixar que canvia el toc Disney
des de dins. Menys sort ha tin-
gut a l’hora de captar els fans de
la fantasia èpica, que no van res-
pondre a la crida de John Carter
(02). El públic juvenil, fins i tot
l’adult nostàlgic dels superhe-
rois, el té garantit amb Els ven-
jadors (03), una franquícia que
tot just ha començat. Amb la
compra de Lucasfilms sumarà
els seguidors de totes les edats
de La guerra de les galàxies (04)
i també els d’Indiana Jones.
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