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Sobre el perfil dels
llocs de Prisamata

l teatre de Prisamata, això vol dir
l’univers d’Ivan Morales, amb la
complicitat dels seus col·legues, se

situa en uns espais determinats però que
refugien uns personatges entre
romàntics i tràgics. Des d’allà
estant, es desenvoluparà l’esce-
na romàntica o tràgica. Prisa-
mata va despuntar com l’escu-
ma arran de la temporada a La
Seca de Sé de un lugar. Ara ar-
riba el moment de la consoli-
dació de públic amb Jo mai, al
Teatre Lliure de Gràcia fins al 2
de febrer, una peça que és radi-
calment més dura i intransi-
gent que la primera, però que
beu de la mateixa voluntat
d’explicar allò que commou
amb un format teatral que
trenca el discurs lineal i que
busca en l’enfrontament amb
el públic (trencant la quarta
paret) un revulsiu per a l’esce-
na.

Què passa amb els espais? A
Sé de un lugar, el guionista de-
cideix no sortir mai del pis, i
només puntualment rep la vi-
sita de la seva amiga i d’un veí
benefactor que li resol les ur-
gències domèstiques d’anar al
súper o tirar les escombraries.
Aquest protagonista que s’a-
maga en les seves quatre parets
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L’actor Ivan Morales, que consolida carrera d’autor i director
amb la companyia Prisamata, fa temporada al Lliure de Gràcia

està en una crisi creativa i també (ho vulgui
reconèixer o no) en una crisi emocional
per la falta de la seva amiga, que el segueix
visitant i li comenta la seva epopeia amoro-

sa. Ell és el far d’ella, sigui quin
sigui el moment vital de tots
dos. A Jo mai, l’espai principal
és el bar Amparo. És l’escenari
que els antics amics decidiran
reobrir, és on es va produir
una acció crucial que ajudarà a
entendre, a mitja funció, la re-
lació inseparable d’uns amics
que són com germans. El bar
és on es refugiaran tant ells
com altres víctimes de la vio-
lència, on arribaran a gaudir
de l’èxit fugisser. L’espai és
buit absolutament; ni una tau-
la, amb prou feines una cadira
i alguns gots que apareixen del
darrere d’un altaveu. És un es-
pai catàrtic perquè les seves
fustes, siguin velles (quan el
bar de preus populars el regen-
tava la mare d’en Frank) o no-
ves (en la nova època recon-
vertit en restaurant de moda
vegetarià) suportaran el pes de
la tragèdia. A Jo mai, aquest es-
pai sembla reviure cíclicament
el crim. Amb víctimes dife-
rents. Amb botxins que s’in-
tercanvien papers. L’obra té el
contrapunt de l’amic que ha

Teatre o
concert?
Morales avisa que el
públic va a veure teatre
però es troba un
concert.Efectivament, Jo
mai té una presència
musical contínua, a
vegades absoluta, sigui
coherent o no amb el
que succeeix a l’escena.
La música va per un
altre camí. Un cas
similar que s’ha vist
aquests dies és (A) Murs,
al Versus Teatre. Tot i ser
plantejat com un
musical amb una potent
coreografia i una
dramatúrgia concreta, la
força de la música de
Clara Peya acaba
desplaçant les altres
disciplines a ser un
complement. No és un
error, és una oportunitat.

L
Les
interpretacions
dels actors de
‘Jo mai’ juguen
amb una
densitat molt
mal·leable.
Es fan
entranyables
i odioses per
moments

Optimisme
en drama
de perdedors
El treball de Les Antonietes
transmet energia, tot i la
mirada desoladora de Txèkhov

CRÍTICA JORDI BORDES

es Antonietes tenen ja una em-
premta personal inconfusiblement
desacomplexada. Van començar

defensant un text escrit el 1929 en què els
protagonistes eren uns joves: El mal de jo-
ventut (2009), de Ferdinand Brückner. Més
tard, van atacar un text de finals del segle
XIX, amb uns personatges madurs com
són els de L’enemic del poble d’Ibsen (Stock-
man, 2013). Ara hi tornen amb L’oncle Và-
nia de Txèkhov (Vània, 2014). Tarrasón
reivindica amb aquest teatre la possibilitat
que col·lectius d’actors joves afrontin his-
tòries de personatges molt més madurs,
sense que això impliqui envellir-se. La seva
postura és radical: si és dolorós el final del
pobre Vània i de la seva neboda Sofia, des-

L enganyats de la buidor intel·lectual del pro-
fessor i trencat el cor en relacions de parella
impossible, més trencador és encara plan-
tejar que la peripècia es remunta vint anys
abans. El desconsol no arriba en la madu-
resa pròxima a la vellesa, sinó en plena efer-
vescència. Per contra, el treball de Les An-
tonietes sobta pel seu entusiasme, és d’un
optimisme que s’encomana.

A L’Espai Lliure, només cinc actors pivo-
ten sobre la trama central de l’obra de
Txèkhov. Però la seva versatilitat –juguen,
puntualment a doblar alguns personatges,
amb la complicitat del públic– cobra un ai-
re d’assaig obert. Tot és destapat. Els perso-
natges que no intervenen es mantenen al
marge de l’escenari, i donen focus a l’acció
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estat ingressat en un psiquiàtric. Les seves
excentricitats tenen un punt còmic indub-
table, tot i que els seus sorolls i les seves visi-
tes de verd fluorescent als abocadors donen
una sortida sòrdida final.

També és un cordó umbilical de Morales
el fil musical vital. La peripècia a Sé de un
lugar (títol d’un tema mític de Triana) està
a punt de provocar un desastre amorós in-
comprensible. A Jo mai, el so és molt més
punk, radical. En part, perquè són els ma-
teixos actors els que ataquen amb guitarres
elèctriques, baix, bateria i una veu forta,
amb què es genera una comunió inequívo-
ca (més enllà, fins i tot de la relació dels
personatges de la peça). També Bob Marley
i el seu Duppy Conqueror, que arrenca com
una anècdota però que acabarà sent una
mena de mantra, d’àngel negre que es ma-
terialitza en el desenllaç de l’obra.

Jo mai, doncs, és un punt i a part de la
dramatúrgia d’Ivan Morales. Té la capaci-
tat de commoure per moments, amb actors
que pugen per les escales i que narren el
pensament dels seus personatges de mane-
ra coral, escoltant-se per no avançar trama
a l’espectador, com si fossin músics amb
batuta. Però el compromís és molt més
fort, gens plaent. Perquè les escenes que
s’insinuen (més o menys explícitament)
són d’una duresa extrema. No són uns per-
sonatges violents, intransigents, sinó que
tots tenen moments de feblesa, de debilitat,
d’una fràgil humanitat que els converteix
en una ànima amb la qual es pot empatit-
zar. I costa de prendre partit per cap d’ells,
perquè tots tenen unes reaccions agressives
que no aconsegueixen dominar. Això, o sa-
ben que no estan bé del cap i que no són
gens de fiar perquè en qualsevol moment
poden sortir amb un estirabot. Les inter-
pretacions dels actors de Jo mai juguen
amb una densitat molt mal·leable. Es fan
entranyables i odiosos. Al Jo mai de Prisa-
mata tot es transforma i no existeix el punt
final. Els llocs, o la música, fins i tot, supu-
ren sordidesa en el moment menys sospi-
tat. ❋

La sorpresa
Anna Alarcón i Xavier
Sáez són els
personatges de Sé de
un lugar, la primera
aventura del nou
dramaturg que ara
reprèn amb Jo mai /
LA SECA

–sempre que la trama ho permet–. No hi
ha escenografia, sinó, en tot cas, elements
ambigus que tant són un mapa com un
llençol per protegir els mobles de la pols.

Les Antonietes, en realitat, van arrencar
de l’ombra literària de Jesús Moncada
(L’aigua, 2009) que també van traslladar
posteriorment al TNC (Mequinensa,
2012). Van construir un univers a partir de
la desapareguda Mequinensa, reivindicant
també el seu parlar característic. També ho
van fer a Molt soroll per no res, de Shakes-
peare, una comèdia que ja insinuava el seu
desacomplexament. Tot era volgudament
brut, divertidament exagerat. Ara, amb un
cert matís, traslladen aquestes eines al dra-
ma i... funciona! Eureka! ❋

VÀNIA
Les Antonietes

Adaptació i direcció:
Oriol Tarrasón

Intèrprets:
Annabel Castan, Bernat
Quintana, Pep Ambròs,
Mireia Illamola i Arnau
Puig

Data i lloc: dissabte,
11 de gener (fins al
26), a l’Espai Lliure

Políticament incorrecta
s tot un èxit a França. Fins al punt que hi ha

aplicacions per a mòbil per recollir rèpliques
hilarants d’aquesta comèdia negra i tan
políticament incorrecta com van ser capaços
d’escriure aquest col·lectiu d’actors als anys
vuitanta. Avui, aquest to tan àcid, seria difícil de
repetir-lo. A França, explica el director, traductor i
actor, el programen cada Nadal i sempre
aconsegueix una audiència notable. Mai s’ha fet
fora del país. Catalunya arrenca la possible
aventura internacional de les persones
desestructurades que tenen el suport d’una
Organització No Governamental.

EL PARE NOËL ÉS UN CABRÓ
Cia. Comuniants
Autors: Josiane Balasko, Marie-Anne Chazel, Christian
Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Bruno Moynot
Direcció i adaptació: Matthieu Duret
Intèrprets: Tony Cornillo, Núria Clemares, Matthieu Duret,
Cesc Gómez, Clara Galí i Pep Payo
Lloc i dies: Jove Teatre Regina, fins al 23 de febrer.

Fantasia i ombres, a Granollers
l treball que planteja Denise Duncan és

preciosista. Construeix un món sòrdid d’una
família prou desestructurada, però des dels ulls
d’infant de la néta. L’àvia no parla amb ningú,
sembla que hagi renunciat a la vida. Però, sigui en
secret o imaginat per la petita Zoe, manté un diàleg
constructiu que enamora, que diverteix i que juga.

LINDA ESTÁ LA MAR
La Pulpe Teatro
Autora i directora: Denise Duncan
Intèrprets: Meritxell Calvo, Aina Sánchez, Salvador
Miralles, Cinta Moreno, Marta Santandreu, Mercè Boher i
Dani Arrebola
Lloc i dies: Teatre de Ponent de Granollers, d’avui i demà
(21 h) i diumenge (19 h).

Una ‘performance’ i un te
es del Japó arriba MatchAtria, una original

“cerimònia del te” interpretada per la ballarina Yui
Kawaguchi amb la col·laboració del cineasta
Yoshimasa Ishibashi. La instal·lació combina
multimèdia i dansa, i convida l’espectador a
experimentar un contacte únic i personal amb
l’artista.

MATCHATRIA
Yui Kawaguchi + Yoshimasa Ishibashi
Lloc i dia: Quatre úniques funcions demà i diumenge a
Blueproject Foundation de Barcelona (Princesa, 57).
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AGENDAD’AUTOR J.B.

AULA DE TEATRE
FÒRUM I DEBAT
INTERCULTURAL
CASA ÀSIA

asa Àsia,
l’Ajuntament de
Barcelona i la Xixa
Teatre conviden a
participar
d’aquesta
experiència
creativa
intercultural.

Requisits: ser major
de 16 anys; cal
enviar, abans del 28
de gener, un correu a
illort@casaasia.es
amb les dades
personals i la
motivació per
participar en el
taller.

Sessions: dissabtes
del 8 de febrer al 5
d’abril de 10.30 a
13.30 a la seu de
Casa Àsia.
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Te en moviment. S’obre un nou espai amb una acció
performativa. JULIA VON VIETINGHOFF.


