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TEATRE

Estem fets
de la pols dels somnis

(Fauna –Paula– i Cineastas –Pen-
sotti–) es podria resumir en una
idea: el pes de l’acció escènica. Fau-
na, en la seva persecució d’una al-
ternativa que transcendeixi el dra-
ma naturalista –que remet a les ob-
sessions metateatrals de Strind-
berg– es fica en un laberint de
miralls que fragmenta i anul·la
l’anècdota argumental (la filmació
d’un biopic) per multiplicar la lite-
ratura sobre el conflicte de la iden-
titat de gènere i el clàssic realitat-
ficció. Un infinit que genera un ver-
tigen intel·lectual que gairebé ex-
pulsa l’espectador. El gairebé és
gràcies a l’aparició del personatge
de Santos com un anti deus ex ma-
china i la seva capacitat de distorsi-
onar la partida de bridge de tesi que
va multiplicant-se a l’escenari. I
gairebé és perquè Paula, amb una
única acció final (els braços i dits
que assenyalen i responen amb una
simple coreografia a una senzilla
pregunta), demostra que coneix el
sentit profund del teatre.

Pensotti duplica l’acció a Cineas-
tas. Divideix l’escenari en dos espais
superposats per recrear l’efecte

split screen. Una estructura escèni-
ca complexa, que evidencia l’estre-
ta col·laboració del director amb la
seva escenògrafa Mariana Tirantte,
tan essencial en el discurs dramà-
tic com en el tàndem Christoph
Marthaler - Anna Viebrock.

A baix, les vides de quatre direc-
tors de cinema i les seves penes per
portar la seva història a la pantalla;
a dalt, la traducció cinematogràfi-
ca del que s’ha dit o callat en el pla
inferior de la realitat. Una creació i

una estètica que comenta i comple-
ta el discurs dels creadors. Un reflex
del que són i del que han absorbit al
cinema. Com si la realitat fos in-
comprensible sense la ficció. Com si
la ficció fos aquesta veu en off que
descobreix la realitat de la realitat.

Dit amb una cita recollida pel
director a l’obra: “Jo vaig comen-
çar amb la ficció i vaig descobrir la
realitat, però darrere de la realitat
hi ha de nou la ficció” (Jean-Luc
Godard).e

Cineastas de Mariano Pensotti divideix la pantalla
entre realitat teatral i ficció cinematogràfica. T. ALTA

Romina Paula i Mariano Pensotti debaten
sobre ficció i realitat amb obres antagòniques

Una profitosa Setmana
dels Programadors
El Temporada Alta va tancar ahir
la Setmana de la Creació Contem-
porània, que, per tercer any, havia
convocat a Girona 70 programa-
dors estrangers per seguir una de-
sena d’estrenes concentrades en
quatre dies. Les noves obres de
Jordi Galí i El Conde de Torrefiel
van ser les que van aixecar més in-
terès als professionals. “Tenim la
sensació que ha sigut molt profi-
tós, tenint en compte que no és una
fira i no comptem els bolos que en
surten de manera directa”, expli-
cava ahir el coordinador, Narcís
Puig. L’objectiu és teixir aliances
estables a llarg termini i, fins i tot,
buscar coproductors. El Tempora-
da Alta va presentar un projecte de
Blaï Mateu i l’Odéon parisenc el
nou muntatge d’Angélica Liddell.

Pantalles
Per Pensotti
la realitat
no es pot
comprendre
sense la ficció

Anàlisi

JUAN CARLOS OLIVARES

Els argentins Romina Pau-
la i Mariano Pensotti han
coincidit aquests dies a
Girona. I han coincidit a
plantejar un joc dramàtic

que inclou el cinema dins el teatre
–un leitmotiv en aquesta edició del
Temporada Alta– sense usar la pan-
talla. Han coincidit a usar l’escena-
ri per reflexionar sobre ficció i reali-
tat. Han coincidit a desmarcar-se del
teatre domèstic (un nucli familiar i el
seu sofà-divan) que sembla equivo-
cadament unit a l’actual escena de
Buenos Aires. I han coincidit en l’ex-
hibició de talent interpretatiu. Aquí
acaben les coincidències. Comencen
les diferències.

Seria llarg detallar tot el que els
diferencia, però a partir dels mun-
tatges que han presentat al festival


