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David Selvas, Ramon Pujol, Josep Maria Pou i Lluís Homar
protagonitzen Terra de ningú a la Sala Petita del TNC. MAY / ZIRCUS-TNC

‘Montserrat’ treu a la llum
misteris i mentides familiars

El col·lectiu Lagartijas Tiradas al
Sol presenta al festival Temporada
Alta Montserrat. L’obra teatralitza
la descoberta d’un secret d’impacte:
l’acta de defunció de la teva mare
era falsa. Una pista a seguir.

LAURA SERRA

BARCELONA. El mexicà Gabino Ro-
dríguez té 30 anys i als 7 va perdre la
mare. A casa sempre li van dir que
havia mort. Ell ni tan sols era cons-
cient de tenir cap record d’infante-
sa amb ella. Era un fantasma. Un dia
va descobrir una carta de la seva ma-
re, Montserrat –era filla de català i
costa-riquenya–, dirigida al pare, i li
va semblar que no era pròpia d’al-
gú que estava a punt de morir. El noi
va començar una recerca detecti-
vesca per aclarir el seu passat fami-
liar, i va acabar descobrint que l’ac-
ta de defunció de la dona era falsa.
No havia mort. S’havien conxorxat
per inventar-s’ho.

El mexicà Gabino Rodríguez és
un dels integrants de Lagartijas Ti-
radas al Sol, un col·lectiu de creadors
de Mèxic DF que van deixar l’esco-
la de teatre per unir-se en una com-
panyia més democràtica que la dels
directors-gurus. El 2011 van presen-
tar al Temporada Alta El rumor del
incendio. A Montserrat, la seva últi-
ma obra, no tan sols trenquen amb
les categories professionals (l’autor
és director i intèrpret d’una creació
col·legiada), sinó que també tren-
quen amb els gèneres. Montserrat
no és ficció, perquè narra fets reals,
però tampoc és real perquè és una
reconstrucció teatral. L’obra explo-
ra la difusa frontera entre documen-
tal i ficció. “Creiem que som el que
som gràcies a les històries que ens
expliquem”, diu Rodríguez. El que
li van explicar a ell, sens dubte, el va
marcar. “Montserrat qüestiona els
relats que constitueixen les nostres

Gabino Rodríguez és protagonista de Montserrat i
fill real de la Montserrat del títol. TEMPORADA ALTA

vides i també qüestiona la mentida
escènica documental”, diu Luisa
Pardo, ajudant de direcció. “El for-
mat del documental ens fa creure
que el contingut és verídic quan, en
realitat, és una construcció de ficció.
Passa el mateix en un informatiu”,
defensa Rodríguez.

Aquest vespre, a la sala La Plane-
ta i en la primera funció de Montser-
rat a Europa, els espectadors es cap-
bussaran en un monòleg parlat, ba-
llat i projectat en una pantalla que
posa al descobert detalls de la vida
d’una família. Gabino Rodríguez,
d’entrada, els demana perdó per ha-
ver revelat els seus secrets. Però és
que creuen en el poder del teatre: “El
fet teatral no és simbòlic. Incideix en
com ens plantegem la vida. Explicar
la història d’una manera canvia
aquesta història”, defensen.e

Els mexicans Lagartijas Tiradas al Sol actuen a Girona
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Harold Pinter,
paraula de xaman

Moviment Pànic, de Jodorowsky i
Raval. Pinter no es troba entre ells,
però en canvi Terra de ningú ex-
pel·leix l’energia còsmica de la llui-
ta de forces oposades que es dispu-
ten l’ànima del senyor Hirst: la fos-
cor (l’oblit) representada pels dos
servents, i la llum (la memòria) re-
presentada pel poeta (Spooner) que
teixeix una teranyina de sentències,
paràboles, aforismes, preguntes re-
tòriques, en què intenta atrapar el
seu amfitrió per despertar-li la cu-
riositat i els records. Un salvavides
elaborat només de paraules.

Xavier Albertí deixa que aquest
sortilegi literari escrit per Pinter
s’expandeixi i respiri lliurement
per l’escenari central de la Sala Pe-
tita del TNC. El quartet d’ex-
cel·lents intèrprets surt convençut
de la transcendència oculta dels
seus personatges, amb un realisme
que és aparença calculada. Hi ha al-
guna cosa en l’impecable treball de
tots que transmet la brutalitat d’un
combat subterrani a mort. Intens el
de David Selvas i Ramon Pujol, i re-
verencial el de Lluís Homar (Spo-
oner) i Josep Maria Pou (Hirst).
Gran davant del seu abisme.e

‘Terra de ningú’
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JUAN CARLOS OLIVARES

La puresa és difícil de dige-
rir. Terra de ningú és tea-
tre en estat pur. Teatre en
el seu sentit més primige-
ni: la paraula del xaman.

Britànic i del segle XX. En aquest
magistral text de Harold Pinter im-
porta tant el que es diu com el que
queda sense dir. La matèria fosca de
l’Univers. És una obra sobre la me-
mòria insistint en el present. És una
comèdia filosòfica i filològica que
tensa l’estómac per la nuesa emo-
cional dels seus personatges cen-
trals. Una suma de paradoxes que la
fa irresistible sense obligar-te a
comprendre-la. El xaman crea rea-
litats, obre estats de consciència, no
sentencia dogmes.

Potser tot això sona poc pinterià,
i sembla una reflexió més pròpia del

Crítica

Ficció
“Som el que
som gràcies
a les històries
que ens
expliquem”,
diu el director


