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l’evidència a
l’estómac
Taaroa Teatre dóna veu a
unes vaques que saben la
seva fi en un escorxador

CRÍTICA JORDI BORDES

uresa a escena sense filtre. Sota
una pàtina còmica (unes vaques
expliquen com s’han escapat de

l’escorxador, proven d’arribar a la seva
muntanya somniada i lamenten, en tornar
a ser capturades, la seva sort). L’obra plan-
teja una realitat ben tapada: el sacrifici del
bestiar per a l’alimentació de la humanitat.
El so d’entrada, ja evoca màquines que es-
bocinen els cossos de les vaques. També
una punxada constant, mecànica, martelle-
ja el cap de l’espectador (més pel que s’in-
tueix què significa que per un volum exces-
siu). És un drama ben quotidià, però que
tothom prefereix obviar. L’obra, més que
qüestionar l’alimentació o mostrar la crue-
sa amb què s’executa el bestiar, el que busca

D és provocar una revolta (ni que sigui ínti-
ma) de l’espectador: si tres vaques poden
torçar el fil de la història momentània-
ment, de què podria ser capaç tot un poble?

Taaroa Teatre repesca un fet real (unes
vaques provoquen la sorpresa dels ciuta-
dans que veuen unes vaques corrent en es-
tampida, provant de salvar la pell) per fer
una veritable dissecció de la hipocresia hu-
mana. Que és carnívor però prefereix no
saber d’on surt aquell tall de carn que té al
plat. També denuncia el llenguatge quan
apunta que aquest assassinat programat de
ramats sencers es defineix de sacrifici. Un
element mecànic cobra un aire de ritual.
Probablement, per això, la dramaturga De-
nise Duncan, que fa pocs dies presentava a

Roland Schimmelpfennig Dramaturg
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oland Schimmelpfennig guarda
distàncies. És auster en paraules i
prefereix condensar bé el seu pen-

sament perquè no hi hagi dobles interpre-
tacions. La Sala Beckett va programar tres
espectacles seus el 2006. Ara, és el Teatre
Akadèmia el que presenta un aspre títol: El
drac d’or. Aquests dies, ha coincidit fent un
taller per a dramatúrgia a l’Obrador de la
Beckett, situat ja al Poblenou.
Què pretén amb el teatre: empatitzar, criticar,
entretenir, que s’identifiquin...
Que s’hi identifiquin [s’ho repensa]. En
realitat jo vull que la gent rigui i s’emocio-
ni, però sobretot que entrin a la història; els
vull seduir sense cap ànim pedagògic. Els
vull sotmetre a un repte: portar-los a un lí-
mit estètic de manera que el públic tingui
una experiència nova i valuosa.
Un escenari nou però que se serveix, sovint, de
claus tan artesanals com la rondalla, l’oralitat.
La veritat és que actualment l’ús de les ron-
dalles en el meu teatre d’ara està en un se-
gon pla. Però sí que les continuo conside-
rant molt importants. Per mi, és essencial
explicar una història.
El seu sostre són encara les 2.000 paraules
escrites diàries?
Sí, aquest és el meu límit. Però he d’aclarir
que treballo molt i dur.
Quan es va presentar el 2006 un cicle seu a la
Sala Beckett, defensava un món fantàstic.
Manté la fórmula?
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“El teatre ha
d’avançar-se
al cinema”

El meu món canvia constantment. Encara
no sé a quin lloc concret em dirigeixo. Mai
estic prou satisfet amb el que escric, ni amb
el teatre, en general. Espero tenir una mira-
da diferent.
Llavors deia que el món oníric li servia per di-
buixar la realitat.
Encara utilitzo elements surrealistes o fan-
tàstics, però sempre és quan no avanço en
la descripció d’una realitat dura. Però la
fantasia només és el marc pel qual transita
la història. Ara estic intentant fer una peça
molt realista, amb sofàs i taula, i m’adono
que he de treballar molt perquè el material
dramàtic no cedeixi a aquest món surrea-

lista. L’acció l’estic muntant amb salts de
temps.
El recurs de la fragmentació: el públic necessi-
ta tenir girs continus per continuar atent?
El públic té un nivell d’atenció molt bo per-
què ja viu en un món molt fragmentari. Es-
tà acostumat a interpretar tècniques molt
ràpides. Cal explicar una història en el tea-

tre més ràpid que al cinema; s’ha d’avançar.
El teatre contemporani és violent per la in-
fluència del cinema?
El teatre i la violència tenen molt a veure
des de sempre. Una de les imatges més an-
tigues és la d’Èdip arrencant-se els ulls, que
és de les més terribles que es podran esceni-
ficar mai. Quan ve una idea al cap, molts
pocs cops té a veure amb la violència, però
sovint, a mesura que avança la història, la
violència entra a les escenes. és el que ha
passat, per exemple, a El drac d’or. Parlar de
la prostitució i no remetre a una certa vio-
lència seria falsejar la història.
Quin va ser l’impuls per escriure aquesta peça,
que es va estrenar la setmana passada al Tea-
tre Akadèmia de Barcelona?
Tenia la necessitat que el públic, més que
conèixer aquest món –ja se’n pot fer una

U
“Utilitzo
elements
surrealistes o
fantàstics quan
no avanço en la
descripció d’una
realitat dura”

Violència i teatre
tenen a veure,
des que Èdip
s’arrencà els ulls
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ela Nau Ivanow i posteriorment al Teatre
de Ponent Está linda la mar, retorna lleu-
ment al seu referent catòlic i compara les
vaques de l’escorxador amb el mateix
Crist, pa i vi que purifica. En l’anterior pe-
ça, hi havia instants per a la reconciliació
amb escenes amoroses, tendres, que tras-
puaven emoció. A Vaques sagrades, tot és
fred com la llum d’un fluorescent, volgu-
dament. Hi ha punts còmics, amb l’evoca-
ció a les vaques (pel posat dels actors i pels
continus gestos de treure’s les mosques de
sobre) però hi ha un discurs molt contun-
dent, que gela el somriure. I remata amb
la barnilla de ferro que bloqueja el cervell:
un vídeo pla, neutre, que fereix l’especta-
dor i obre els ulls a la vegada. ❋

VAQUES SAGRADES
Taaroa Teatre
Dramatúrgia: Denise
Duncan
Direcció: Joan Arqué
Intèrprets: Pablo
Miranda, Magda Puig,
Lavinia Vila

Data i lloc: Dimecres,
23 de gener al Teatre
Almeria.

Demà i diumenge, fan
una breu estada al
Teatre de Ponent de
Granollers.

Goldoni mafiós, a l’Empordà
xtraordinari salt mortal. Resulta que Richard

Bean volia fer una peça per a un actor de primer
nivell i se li va acudir fer una versió d’Il servitore di
due padroni de Goldoni. L’adaptació imaginava
que aquests amos eren una mena de mafiosos de
pega. Tres anys més tard, arriba al Paral·lel una
versió del West End, però recupera una certa
mediterraneïtat i la ubica en un lloc inespecífic de
l’Empordà. Comèdia blanca 100%

UN JETA, DOS JEFES
Richard Bean (adaptació de Paco Mir)
Direcció: Alexander Herold
Intèrprets: Diego Molero, Mireia Aixalà, Jofre Borràs,
Josep Maria Gimeno, Toni González, Anna Gras, Maria
Lanau, Miner Montell, Miquel Ripeu, Xavier Serrat
Lloc i dia: Teatre Victòria (fins al 30 de març).

Humanitat i tecnologia
a humanitat està condemnada a entendre’s amb

la tecnologia, un recurs pràctic que ella mateixa ha
inventat però que, sovint, genera disfuncions gens
plaents. Una interessant aproximació és aquest
treball que imagina la convivència en una mena de
búnquer intel·ligent. Per expressar-ho hi ha molt
ús de vídeos i pistes musicals però també hi
compta, i molt, la interpretació de l’actriu tant en
la seva vessant d’actriu com de ballarina. La peça ja
va causar bones sensacions a Fira Tàrrega aquest
estiu. Ara s’emplaça al barri de la Ribera.

HARKET [PROTOCOLO]
Juan Pablo Mendiola
Intèrpret: Cristina Fernández
Lloc i dies: La Seca, fins el 16 de febrer.

Joc d’equilibris
n casament és, normalment, un moment de

felicitat perfecte on s’intercanvien somriures i
abraçades. Però i si en un dia, aparentment tan
idíl·lic, apareixen els fantasmes del passat i els
somriures es converteixen en retrets? La núvia, tal
com toca, ha convidat tota la colla de l’institut en
el dia més important de la seva vida. Entre els
assistents a la boda, però, hi ha algú cansat de la
falsa hipocresia. Què passa quan s’expliquen els
secrets i es trenquen les muralles de les aparences?
Es pot continuar sent amic després? Equilibristes
convida a ser honest amb un mateix i ser valent.

EQUILIBRISTES
Roger M. Puig i Mireia Izard
Intèrprets: Sergi Cervera, Núria Deulofeu, Ester Piera
Lloc i dia: Al Teatre Almeria, fins al 9 de febrer.
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AGENDAD’AUTOR J.B.

‘EL GRAN
DESPROPÒSIT’
Beca Desperta
2013

na proposta
desfasada que ja
es va poder veure
puntualment la
temporada
passada a la
mateixa Nau
Ivanow. Ara, té
una segona
oportunitat per
convèncer el
públic amb un
musical que
imagina una
societat
postnuclear en
què qui no
escolta música
en directe... li
rebenta el cap.
Comèdia gore.
Lloc i dies: Només
fins diumenge, a la
Nau Ivanow
(Hondures, 28).
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Minitemporada. Després d’una breu estada a la Nau
Ivanow, el projecte es trasllada al Teatre Almeria.

idea amb les informacions dels diaris–,
s’identifiquessin amb els personatges, que
ja no és gens habitual.
Què coneix de la dramatúrgia catalana. En
aquests moments es parla molt de la seva salut
i que està obrint portes. Però, què se’n diu al
centre d’Europa?
La veritat és que fa un any que m’he retirat
d’Alemanya. Ara visc a l’Havana i hi he
perdut la perspectiva. Sí que puc dir que,
d’un any ençà, hi havia la percepció d’una
refeta de la dramatúrgia catalana.
I l’alemanya, cap a on tira?
No hi ha una línia específica. Avui hi ha
molts bons joves autors, gràcies a la feina
de bones escoles de teatre. Pel que fa a la
meva generació, que ja estem per sobre dels
40 anys, no tenim res a veure els uns amb
els altres. ❋

Ulleres de pasta.
Roland
Schimmelpfennig
gasta ulleres de
pasta. Les de la foto
són de muntura
fosca, les que duia fa
uns dies eren
transparents. Res és
per sempre.
JUSTINDE DEL CORTE
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