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Si li preguntem a una autora tan 
especial com Romina Paula si 
creu que la vida és un somni i que 
el teatre –el seu teatre– és un bon 
lloc per demostrar-ho, ens pot 
respondre una cosa tan certa i 
brillant com aquesta: “No sé què 
és la vida, és a dir, la percepció de 
la realitat i el teatre és un bon lloc 
per tenir menys por a la incertesa 
i crear altres petits mons que 
relativitzin la pregunta sobre què 
és real i què no ho és”. I si, tot 
pensant que ella ha fet créixer el 
teatre argentí, de Txékhov a 
Bergman, li demanem que triï, se 
surt per la tangent amb 
delicadesa i afirma que la 
commou que hagin existit autors 
com aquests que “han sumat 
bellesa al món”.

Tot això no serveix per 
explicar què és Fauna, la tercera 
obra de la nova heroïna de 
Temporada Alta, que l’any 
passat va fer posar el públic de 
genolls amb El Tiempo todo 
entero. Però també hem de dir 
que la nova proposta té alguna 
cosa bergmaniana, amb dos 
germans (un home i una dona) 
que viuen en algun lloc del litoral 
argentí i reben una actriu i un 
director de cinema, l’objectiu dels 

quals és fer una pel·lícula sobre la 
mare dels germans, que “va ser 
una dona mítica, escriptora i 
salvatge”, ens apunta Paula. 

Podríem pensar, doncs, que 
estarem davant d’una obra 
cinematogràfica. Doncs, ens 
equivocaríem. “Tots els recursos 
són purament escènics i de fet 
força clàssics, austers”, matisa la 
dramaturga i directora, encara 
que el món del cinema va estar 
sempre al seu cap quan 
preparava el muntatge.

Mariano Pensotti ha pensat 
més en el cinema, però tampoc no 
ha fet servir cap recurs 
cinematogràfic a l’hora de 
construir Cineastas, l’altra 
proposta argentina que arriba a 
Temporada Alta durant la 
troncal  Setmana de la Creació 
Contemporània. Ell ‘només’ ha 
partit l’escena en dos nivells per 
explicar la vida de quatre 
directors de cine. “La idea és 
veure de quina manera les seves 
vides personals es van filtrant en 

les ficcions i alhora com la 
realització  d’aquestes ficcions va 
modificant les seves vides”. Ell, 
de fet, el que busca és trencar 
aquesta cosa de “fixar el temps” 
tan pròpia del cinema.

I si li preguntem quin lloc 
ocupa la ficció en les nostres 
vides, és gairebé tan brillant com 
la seva compatriota: “Vivim 
inventant històries. I també 
vivim com les ficcions ens han 
ensenyat a viure. M’interessa 
molt com les nostres vides 
privades influeixen en les 
ficcions que creem, però encara 
més de quina manera les nostres 
vides han estat creades a partir 
de les ficcions. D’alguna manera 
som com les pel·lícules, els llibres 
i la televisió ens han fet ser”.

Pensotti i Paula són dos dels 
creadors escènics més 
interessants sorgits a Buenos 
Aires en els últims anys. I tots 
dos reivindiquen el caràcter local 
del seu teatre –“el primer 
interlocutor per a les obres que 
fem amb la Compañía sempre és 
el porteño”, diu Paula– i l’esperit 
punk i el fes-ho tu mateix que ha 
fet de la capital argentina un dels 
pols mundials del teatre. Han 
deixat de mirar-s’ho amb 
romanticisme, però la veritat és 
que el resultat –el que ens han 
aportat– és excel·lent.

FAUNA
El Canal (Salt). Dj. 21 i dv. 22 
CINEASTAS
El Canal (Salt). Dg. 24

A dalt, l’austeritat escènica de Fauna. A baix, Cineastas, no pas European House.
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Amb el suport de Codorníu

Tan argentí com real
Romina Paula i Mariano Pensotti ens regalen dues petites joies amb 
el cinema com a tema. Andreu Gomila vol tornar a Buenos Aires
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