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L’argentina 
Romina 
Paula torna 
a Girona 
amb ‘Fauna’

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

«Europa, per a nosaltres, és Girona 
i França». Pilar Gamboa, una de 
les actrius de la companyia argen-
tina El Silencio, expressa d’aques-
ta manera tan gràfica la rellevàn-
cia aconseguida al Temporada 
Alta per Romina Paula, la drama-
turga i directora d’aquest grup de 
Buenos Aires que presenta avui i 
demà al Canal de Salt la seva ter-
cera obra, Fauna.
	 Paula és una de les estrelles de 
la setmana de creació contempo-
rània del festival, amb 11 mun-
tatges des d’avui fins diumenge, 
en col·laboració amb l’Institut 
Ramon Llull. Com reconeix Sal-
vador Sunyer, director del festi-
val, exerceix d’esquer per atraure 
els programadors (uns 70 aquest 
any de 10 països), com ho seran 
Rodrigo García (que estrena a Es-
panya Daisy), Mariano Pensotti 

(Cineastas) o la bailaora Eva Yerba-
buena (Ay!). La dramaturga va en-
lluernar a Girona amb El	tiempo	
todo	entero fa dos anys. «En la me-
va opinió, una de les cinc millors 
obres en els 20 anys d’història del 
festival», sentencia Sunyer.

CICLE ‘#FF80’ / Ara presenta un text 
sobre una dona culta i salvatge, 
una poeta dels anys 20 que es diu 
Fauna, que va viure al litoral ar-
gentí. Per indagar en la seva histò-
ria, un director i una actriu con-
tacten amb els seus dos fills. 
Aquests quatre personatges ani-
ran més enllà del film i acabaran 
contagiats de l’esperit de  Fauna.
 Roger Bernat (Re-Presentació, 
dissabte a la Mercè), CaboSan 
Roque (Bestiari, dissabte al Teatre 
de Salt) i Jordi Galí (T, dissabte a 
La Planeta) també són en aquest 
variat cartell. El cicle #FF80	de 
dansa, per a artistes a la trente-
na amb formació a l’estranger i 
en col·laboració amb el Graner, 
és una altra gran pota de la set-
mana amb obres de Lali Aygua-
dé-Marcos Morau (Portland), Ro-
ser López Espinosa (Lowland), Gui-
do Sarli (Stuntman) i del col·lectiu 
El Conde Torrefiel, aquest sota un 
títol prometedor: Escenas	para	la	
conversación	después	del	visionado	de	
una	película	de	Michael	Haneke.	H

El festival convoca 
70 programadors 
de 10 països amb 
una oferta d’11 
obres fins diumengeIMMA FERNÁNDEZ

BARCELONA

El creador hispanoargentí (Buenos 
Aires, 1964), un dels enfants	terribles 
del teatre europeu, dispara avui 
la seva nova bala al Temporada Al-
ta (Teatre de Salt, 21.00 h). És Daisy, 
amb Gonzalo Cunill i Juan Loriente. 

–¿Qui és Daisy i què ha volgut trans-
metre en aquest nou muntatge?
–És un retorn a un teatre de text on 
la literatura té un pes potser exces-
siu, a diferència d’altres obres me-
ves. Com sempre, vaig anar escrivint 
mentre treballava amb els actors, no-
més que aquest cop se me’n va anar 
la mà, hauria estat millor que l’ordi-
nador s’hagués quedat sense bateria, 
que tallessin la llum al meu poble, 
no ho sé…  L’obra té bastant de cièn-
cia-ficció i alhora és plena de referèn-
cies a la quotidianitat. Com que la re-
alitat a cops és immenjable, s’ha de 
ficcionar i volar amb la imaginació 
perquè viure tingui interès.

–Els animals tornen a ser protago-
nistes. ¿Quin sentit tenen els esca-
rabats, que s’estenen com una pes-
ta negra? Apareixen també gossos, 
una tortuga...
–Els animals són protagonistes per a 
qui es fixa només en ells. Per a mi són 
altres éssers vius que ens acompa-
nyen. Cargols i tortugues són lents, 
porten una cuirassa, una protecció 
mòbil… i tenen misteri. Els escara-
bats són els animalons amb més ma-
la premsa del món, ningú se’ls es-

tima i ells estimen la foscor. S’ha 
d’entendre el meu zoològic com a 
matèria, matèria que un artista uti-
litza per crear la seva obra, per tro-
bar una poètica particular.

–Amb aquest bestiari, a Barcelona 
potser li tornaran a prohibir l’obra 
(com va passar amb Accidens. Ma-
tar para comer). ¿Té previst presen-
tar-la a la ciutat?
–Els animals a la meva obra no ho 
passen malament. En canvi veig 
molts actors que ho passen molt ma-
lament quan han de fer obres horri-
bles o al servei de directors tirànics, 
i el pitjor: al servei d’idees estúpides 
o condemnats a fer un teatre ana-
crònic i obsolet. Haurien de prohibir 
aquestes coses, no l’ús d’animals.

–En aquest muntatge es multipli-
quen les imprecacions. ¿Els temps 
que corren han augmentat la seva 
ràbia? ¿Què o qui n’hi causa més?
–És ingènua la ràbia al teatre. La rà-
bia que s’expressa com a ràbia. Jo 
faig humor amb la bilis. O poesia ne-
gra. Quan em pregunta per les cau-
ses puntuals del descontentament… 
¡són tantes i variades al llarg de la 
nostra vida! De què serveix que li 
parli d’una guerra, si ja n’hem viscut 
moltes i ens en esperen moltes més. 
De què serveix que li parli d’una de-
cepció política, si n’hem viscut tan-
tes i més que ens en queden per viu-
re. Val més tractar el descontenta-
ment com a inherent al fet de viure. 
Prefereixo bastir una filosofia del 

descontentament més que citar el 
que tothom sap pel telenotícies.

–Una de les seves crítiques és que 
internet està matant el llenguat- 
ge ¿Què en pensa de les xarxes so-
cials?
–Si el que les fa servir, utilitza al seu 
torn el cervell, ¡encara millor! Però 
no és comú. Generalment les xarxes 
socials són velocitat que conté velo-
citat. Aquesta velocitat transporta 
buit, la clofolla de nou sense res a 
dins. Sóc partidari de la slow–tecnolo-
gy,	m’ho acabo d’inventar. 
 
–També critica l’esquí nàutic. ¿Per 
què i contra què més càrrega?
–Vaig agafar l’esquí nàutic com un 
exemple d’una de les tantes coses 
que fem sense pensar gaire per què, 
i com veiem les coses tots d’una ma-
teixa manera. És una conducta in-
fantil que m’obligo a traslladar a les 
meves obres: quan algú diu blanc, jo 
he de dir negre. Si un diu horrorós, 
jo he de dir que és bonic. És perillós 
que tots pensem bé.

–¿El caos i la contradicció són la se-
va manera d’expressar la rebel·lia 
contra el que està establert?
–Daisy és molt ordenada, no la veig 
caòtica. La contradicció sí que viatja 
en la peça. Sóc un defensor de la vida 
i la vida, si li sóc sincer, no m’agrada. 
És la contradicció central de la meva 
feina. Viure feliç i en el fons estar fo-
tut perquè, si hagués pogut escollir, 
jo hauria escollit no-ser. H 

«Prefereixo bastir 
una filosofia del 
descontentament 
més que citar el 
que tothom sap 
pel telenotícies»

JOSEP GARCIA

«Jo faig humor amb la 
bilis. O poesia negra»

RODRIGO GARCÍA  Director i dramaturg

«Sóc un defensor 
de la vida i la vida, 
si li sóc sincer, no 
m’agrada. És la 
contradicció de 
tota la meva feina»
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