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La producció uruguaiana Bien-
venido a casa, de Roberto Suárez,
que ofereix una experiència teatral
que mostra a l'espectador dues
maneres de veure la mateixa histò-
ria, es pot veure avui i demà dins del
festival Temporada Alta.

L'argument és la història de qua-
tre amics que es reuneixen en un
apartament per cometre un acte ter-
rible que es veu truncat per l'apari-
ció de l'home elefant, d'una gran be-
llesa interior, però repudiat per tots,
que fa reflexionar el grup sobre el
significat de la bellesa, la lletgesa o
la misèria. 

Res és el que sembla en aquest
joc delirant que beu de l'estètica de
les pel·lícules de David Lynch, els cli-
mes enrarits d'Ingmar Bergman,
la fascinació pel món de la màgia o
el món de l'hipnotisme. 

Teatre de dos dies
La companyia teatral de Roberto
Suárez trenca els codis teatrals i

presenta una història dividida en
dues parts, que han de veure's en or-
dre natural però en dies diferents, i
que, per moments, es juxtaposen en
el temps i l'espai, fet que permet viu-
re l'obra des de dues perspectives di-
ferents. Encara que la història es di-
videixi en dues funcions, cada part
és una obra en si mateixa, la primera
és una «tragicomèdia» i la segona és,
en paraules d'Ignacio Fumero, pro-
ductor de l'obra, «més densa» i
aprofundeix en la misèria i l'enve-
ja.

Mitjançant aquesta fractura de
les estructures dramàtiques, es posa
de relleu la dificultat de discernir
què és i què no és real i la necessi-
tat d'accedir a diferents punts de vis-
ta per completar una història.  «Tot
és un joc, l'espectador sap que es-
tem jugant i, si vol, pot jugar amb
nosaltres», explica l'actor Gustavo
Suárez.

Els actors i els espectadors es tro-
ben en el mateix plànol, «aquesta és
la base de l'obra», va assenyalar

l'actriu Soledad Pelayo, «fet que
permet crear vincles entre un i un al-
tre» i enriqueix la trama ja que, du-
rant els dos dies, el públic i els actors
comparteixen la sensació de co-
nèixer-se i això genera complicitats
i un aire de festivitat.

L'espectacle vol sacsejar els
amants del teatre més contempo-
rani unint la relació entre especta-
dor i actor i generant vincles i em-
patia amb els actors i el seu entorn,
fet que permet desbaratar el sentit
del temps i involucrar el públic en
la ficció d'una forma més vivencial.
«Es tracta d'un joc d'amor i de lliu-
rar-se que, a vegades, trenca amb la
quarta paret entre personatges i
espectadors propiciant un diàleg en-
tre uns i altres», va explicar Suárez.

L'obra va tenir un procés de crea-
ció de dos anys al llarg dels quals tot
l'equip teatral, actors, productors,
tècnics i el director acudien con-
juntament a obres de teatre, cinema
o circ per poder parlar «des dels ma-
teixos codis teatrals».
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Roberto Suárez porta a
Girona el teatre de dos dies

Temporada Alta ofereix «Bienvenido a casa», que mostra dues
maneres de veure la mateixa història en dues funcions diferents


El conseller de Cultura, Ferran
Mascarell, va assegurar ahir que el
Gran Teatre de Liceu «està sortint
de la crisi», tot i que els partits de
l'oposició van coincidir a qualifi-
car aquest optimisme d'«allunyat
de la realitat». Mascarell va dir
que «la part més complicada» de
la crisi que ha patit la institució «ja
ha passat», tot i «la duríssima re-
tallada pressupostària de l'Estat»
en aquest equipament.

El conseller basa el seu opti-
misme en la confiança que li me-
reix en el nou director general, Ro-
ger Guasch, així com en certs «in-
dicadors positius», com el fet que
en l'últim any els ingressos en ta-
quilla hagin augmentat un 5% i el
mecenatge, un 3%. En aquest úl-
tim tema, Mascarell va anunciar
que espera «duplicar els ingressos
per patrocini i mecenatge en els
pròxims cinc anys», i «apunta-
lar»l'aportació de la Generalitat
amb la mateixa quantitat econò-
mica que l'any passat.
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Mascarell diu
que el Liceu està
sortint de la crisi
però l’oposició es
mostra escèptica

El canonge arxiver de la catedral
de Tortosa, Josep Alanyà i Roig, va
rebre al febrer del 2013 en secret de
confessió uns documents i objectes
que pertanyien a la capella de Sant
Jordi del Palau de la Generalitat, tro-
bats entre els béns d'una persona di-
funta. Entre els béns hi havia dos os-
sos del patró de Catalunya que for-
maven part del reliquiari de Sant Jor-
di de la capella del Palau.

Miquel Àngel Ramos Santiago,
arquitecte i subdirector d'Obres i
Serveis del Departament de la Pre-
sidència, ha remarcat que era un dia
important pel tresor del Palau de la
Generalitat perquè s'ha completat
el reliquiari de Sant Jordi de la ca-
pella del Palau amb dos ossos del
patró de Catalunya que van ser ro-
bats de la seu del Govern en data
desconeguda. El mateix Ramos ha
apuntat que podrien haver estat
robats als anys 40. El reliquiari de
Sant Jordi estava format per tres os-
sos, dos d'ells -els superiors- havien
desaparegut i ara han tornat. 
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Tornen a la
Generalitat dos
ossos de Sant
Jordi robats als
anys quaranta


