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Des de la sala independent Tim-
bre 4 de Buenos Aires, avui sala 
teatral i escola, Claudio Tocalc-
hir s ’ ha convertit  en un dels 
abanderats de la nova dramatúr-
gia argentina. «El suport fona-
mental són els actors meravello-
sos amb els quals treballo», ad-
dueix. Ells són Miriam Odorico, 
Inda Lavalle, Támara Kiper, Ara-
celi Dvoskin i Gonzalo Ruis.

Amb ells aconsegueix un realisme 
que comparteixen molts altres ar-
tistes argentins. «Crec que es trac-
ta d’un accident arquitectònic. Les 
nostres sales són tan petites i el 
públic està tan a prop que obliga 
els actors a treballar d’una mane-
ra molt crua i sincera. Si hi sumem 
la pobresa de producció habitual, 
tan sols ens queden actors i un 
text. Res més. A l’escenari a gua-
nyar-se el lloc i tocar el públic». 

El seu antídot davant la crisi és 
«no permetre que destrueixin el 
que s’ha adquirit i no perdre la il-
lusió. Treballar, somiar i concre-
tar. Inventiva i tossuderia, i arris-
car amb totes les pors que es  
tenen». 

«El suport són els 
actors meravellosos  
amb qui treballo»

LA COMPANYIA

El pèl-roig Claudio Tolcachir, al centre, envoltat dels membres de la seva companyia Timbre 4. 
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	 Tolcachir	encara	no	ha	debutat	
en	la	paternitat,	però	ha	portat	el	
seu	desig	a	la	ficció.	«Invento	històri-
es	que	em	commoguin	i	em	divertei-
xin	i	que	també	estan	plenes	de	les	
meves	obsessions	i	desitjos	perso-
nals,	no	de	la	meva	biografia».	
S’identifica,	diu,	amb	la	major	part	
de	les	incapacitats,	malapteses	i	mi-
sèries	dels	seus	personatges.	«El	tea-
tre	és	l’ocasió	per	mirar	en	un	mirall	
deformat	totes	les	debilitats,	extre-
mar-les	i	fer-les	sortir	a	la	llum».	

A un pas del que és patètic

A	aquest	malabarista	de	les	emoci-
ons	li	interessa	caminar	a	«un	pas	
del	que	resulta	patètic»,	també	en	la	
vida	real,	«on	un	no	sap	ben	bé	com	
reaccionar	davant	determinades	
circumstàncies:	si	riure	o	plorar,	
acostar-se	o	escapar».	El	teatre,	sos-
té,	té	sentit	quan	aquests	senti-
ments	apareixen.	
	 A	El viento en un violín	afloren	tam-
bé	els	límits	de	l’amor,	que	ell	situa	
en	el	dolor	i	el	patiment.	Dibuixa,	
una	vegada	més,	uns	éssers	margi-
nals	–«socialment,	familiarment	o	
professionalment»–	abocats	a	for-
çar	la	realitat	«a	límits	absurds	per	
intentar	entrar	en	el	cercle	virtuós	
dels	que	pertanyen	a	la	societat».	Les	
seves	criatures	es	tornen	llavors	ir-
racionals,	maldestres,	violentes,	
egoistes.	«Però	tot	ho	fan	per	amor	a	
un	altre»,	els	defensa	el	seu	pare	dra-
matúrgic,	que	els	condueix	a	«ac-
ceptar	ser	qui	són».

Té	el	do	d’emocionar	el	
públic	amb	les	seves	
«comèdies	patètiques».	
Drames	que	disparen	el	

riure	i	després	el	congelen.	Ho	va	
fer	amb	aquella	meravella,	La 
omisión de la familia Coleman,	que	el	
va	posar	al	mapa.	Claudio	Tolca-	
chir	torna	amb	una	altra	simfonia	
de	realisme	portat	a	l’extrem:	El vi-
ento en un violín, presentada	al	Tem-
porada	Alta	2010,	que	recala	al	Ro-
mea	des	d’avui	fins	dissabte.	Aques-
ta	vegada,	l’autor	i	director	argentí	
salta	a	escena	amb	els	seus:	la	fan-
tàstica	troupe	de	Timbre	4.
	 «És	una	història	que	parla	de	
l’amor	en	molts	sentits»,	resumeix	
el	dramaturg,	que	entrellaça	dos	
nuclis	familiars.	L’amor	entre	du-
es	noies	que	busquen	el	seu	fill	de	
forma	desesperada	i	violenta;	i	el	
d’una	mare	disposada	a	tot	pel	seu	
fill,	que	en	aquesta	gira	encarna	
Tolcachir.	«És	un	noi	perdut,	sense	
interessos,	fins	que	després	de	ser	
obligat,	a	punta	de	ganivet,	a	con-
cebre	un	fill	descobreix	que	desitja	
ser	pare»,	avança.	
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	 A	Tolcachir	el	sacsegen	les	àni-
mes	desemparades,	incapaces,	i	
per	això	neixen	aquestes	famílies	
desestructurades	de	les	seves	obres.	
«No	he	escrit	mai	un	personatge	
exemplar	i	exitós.	M’avorriria.	Es-
criure	em	permet	treure	tots	els	
fantasmes,	els	malsons,	i	deixar	
que	visquin	el	que	jo	prefereixo	no	
viure.	Que	sentin	el	que	prefereixo	
no	sentir.	En	els	meus	personatges	
em	permeto	un	sense	límit	que	en	
la	vida	trio	dominar	per	intentar	
una	certa	felicitat».	
	 Crea	personatges	que	l’enamo-
ren	i	alhora	l’irriten,	i	disfruta	com-
plicant-los	l’existència.	Però	no	
se’n	riu.	«No	treballem	mai	bus-
cant	l’humor.	Sabent	que	les	situa-
cions	són	patètiques	o	absurdes,	
les	juguem	de	la	manera	més	ho-
nesta	i	compromesa».	
	 L’obra	és	també	una	història	so-
bre	la	diferència.	«No	tan	sols	per	
elecció	sexual,	sinó	perquè	cadas-
cú	pugui	triar	quina	família	vol	
crear.	I	si	és	feliç,	benvingut	sigui».	
La	inclusió	de	dues	lesbianes	en	la	
trama	li	va	ocasionar	a	l’Argentina	
algun	inesperat	rebuig.	«Hi	va	ha-
ver	espectadors	que	es	van	incomo-
dar	quan	la	peça	no	té	intenció	pro-
vocadora,	és	una	història	d’amor.	
El	més	notable	és	que	els	provocava	
més	que	elles	poguessin	besar-se	
que	la	violació	que	fan».	Tot	i	així,	
admet	una	evolució	en	la	societat.	
«S’accepten	moltes	coses	abans	im-
pensables,	tot	i	que	s’ha	de	treba-
llar	per	més	drets	i	dignitat». H

Simfonia d’emocions al límit
CLAUDIO TOLCACHIR, el creador de l’excel·lent ‘La omisión de la familia Coleman’, torna amb ‘El viento en un 
violín’, una altra «comèdia patètica» sobre uns personatges desemparats i maldestres abocats a l’absurd per amor
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