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33 L’actor, director i dramaturg argentí Nelson Valente, ahir a Barcelona.

FERRAN SENDRA

MARTA CERVERA 
BARCELONA 

–El loco y la camisa va triomfar l’es·
tiu passat a La Villarroel i ara s’instal·
la un mes al Romea. ¿Quins  canvis 
hi haurà?
–L’espai és més gran, tot i que es 
manté la distribució del públic a tres 

La companyia Banfield Teatro Ensam-
ble, de la qual és fundador, s’ha conver-
tit en un referent del teatre independent 
argentí. Torna a Barcelona, al Romea, 
amb el seu gran èxit ‘El loco y la camisa’.

Nelson Valente 
Director i dramaturg 

EN 3 MINUTS

  

«No pots viure  
dient la veritat»

bandes, i hi ha dos actors diferents. 
Tenim uns quants repartiments in-
terpretant-la. Aquesta producció ha 
tingut molt bona acollida. A Buenos 
Aires, a més a més de tenir-la en car-
tell a la nostra seu, fa tres anys que la 
programen ininterrompudament a 
la sala El Camarín de las Musas. 

–¿Per què connecta tant el públic?
–El boig i la camisa parla d’un tema 
universal com és la veritat, que està 
mig prohibida, i toca diversos temes 
socials. La reacció del públic ha es-
tat brutal. Els arriba tant el que pas-
sa que a alguns espectadors els agra-
daria pegar als personatges.

–¿Realment està mal vista la veritat? 
Si sembla que la societat és cada ve·
gada més permissiva...

Aquesta obra sorgeix de la trobada 
de cinc personatges arquetípics. Va 
més enllà de la família que només és 
una excusa per presentar el tema.

–¿Quina és la situació del teatre a 
l’Argentina? ¿Es pot comparar amb 
Espanya?
–No ho crec. A Buenos Aires un pot 
veure 300 espectacles diferents un 
dissabte. Hi ha una gran tradició i 
una gran diversitat d’espectacles. 
Nosaltres rebem un subsidi de l’Ins-
titut Nacional de Teatre que no arri-
ba ni per pagar la llum perquè la nos-
tra sala és de 1.200 metres quadrats, 
inclou escola de teatre, 20 actors i 
quatre directors. Però entre nosal-
tres ens fem càrrec de tot: taquilla, 
gestió, vestuari... 

–Ho diu amb un somriure.
–Tenim motius per estar contents: 
l’Argentina ja té Ministeri de Cultu-
ra. Al capdavant hi ha Teresa Parodi, 
una cantant de folklore. Abans no-
més hi havia una secretaria que de-
penia del Ministeri de l’Interior.  En-
cara que el canvi arribi tard és per a 
millor i això s’ha de celebrar. H 

–No penso igual. No tot està per-
mès en aquesta societat. Això pas-
sa únicament en aparença però la 
realitat és diferent. Queden molts 
temes, tant de petits com de grans, 
que són importants i que es tapen. 
Hi ha molts tabús per trencar. No es 
pot viure dient la veritat, tal com de-
mostra l’obra. 

–L’obra està protagonitzada per una 
família amb un fill considerat boig 
per la seva incapacitat de mentir. 
¿Quin va ser el punt de partida?
–Un taller que vam fer sobre la veri-
tat. Al principi va ser una peça breu 
de cafè concert. El meu treball amb 
els actors es nodreix de la improvi-
sació i del contacte amb el públic. 

PECULIAR ESTRENA A LA SALA PETITA DEL TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA

 Una trencadissa molt rendible 
que l’autor porta a debat. A l’escena-
ri, un catedràtic francès i una pro-
fessora belga discuteixen a la uni-
versitat d’una petita ciutat ubicada 
a la frontera entre França i Bèlgica 
al voltant de la manera de concep-
tualitzar la restauració de l’ecceho-

De l’eccehomo de Borja restaurat 
per Cecilia Giménez a les víctimes 
col·laterals de la corrupció pas-
sant per una emmurallada urba-
nització de luxe. Són els tres esce-
naris pels quals transiten els dra-
maturgs Rafael Spregelburd, Falk 
Richter i Lluïsa Cunillé en la trilo-
gia Fronteres que recala a la Sala Pe-
tita del TNC des d’avui fins al 8 de 
juny. Jordi Boixaderas, Lina Lam-
bert, Roser Batalla i Oriol Genís 
es reparteixen els papers de les 
obres.
 Va ser el director del gran teatre 
públic, Xavier Albertí, qui va en-
carregar als autors (un argentí, un 
alemany i una catalana), tres pe-
ces que reflexionessin al voltant de 
la frontera, l’eix temàtic de la seva 
primera temporada al capdavant 
del TNC, extensible a tota mena de 
qüestions i poètiques frontereres: 
geogràfiques, mentals, morals, se-
xuals, identitàries, espirituals...
 L’argentí Rafael Spregelburd 
obre el muntatge amb Santa Cecília 
de Borja a Saragossa, inspirat en 
aquell acte pictòric que va posar al 
mapa del món la protagonista i la 
petita localitat de la província de 
Saragossa. «Va ser objecte de bro·
mes a molts països», recorda l’au-
tor i director, però ha acabat resul-
tant un filó per al poble de Borja.
 L’obra ens trasllada a la fronte-
ra artística que, en opinió seva, va 
travessar l’octogenària Cecilia Gi-
ménez amb la seva «accidentada» 

restauració del celebèrrim ecceho-
mo. «El que va fer va ser un acte d’amor 
per conservar el quadro, no el va vo·
ler destruir però ho va fer. I la conse·
qüència és que la seva hecatombe 
ha generat una onada de pelegrins 
per veure un quadro que ara sembla 
tenir un valor que abans no tenia».

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Cruïlla de fronteres
Rafael Spregelburd, Falk Richter i Lluïsa Cunillé aborden en tres textos breus qüestions  
i poètiques frontereres H Un debat sobre el cas de l’eccehomo de Borja obre el muntatge

33 ‘Restauració’ pictòrica 8 Boixaderas, Genís, Batalla i Lambert, a ‘Santa Cecília de Borja a Saragossa’.

FRANCESC MESEGUER / TNC

Una metàfora sobre 
la lliure circulació 
de la UE i els danys 
de la corrupció 
completen l’obra

mo d’acord amb els cànons de l’art 
contemporani.
 El dramaturg alemany Falk 
Richter ha rescatat per al projecte 
Frontex, i l’ha adaptat a dos perso-
natges: un matrimoni (Roser Bata-
lla i Oriol Genís) que habita en una 
moderna urbanització, emmura-
llada i vigilada, per protegir-se dels 
perills de l’exterior. «Aquest espai 
metafòric representa la fal·làcia de 
la Unió Europea de la lliure circula·
ció que ha marginat, exclòs i sot·
mès sistemàticament les cultures 
forànies», diu la directora de la pe-
ça, Alícia Gorina, que va imaginar 
una posada en escena on negres i 
blancs han intercanviat els rols.

Atac al sistema

El text, un atac ferotge al sistema 
neoliberal, incideix en els perills 
de l’esclavitud laboral i com el po-
der ha eliminat els límits de la in-
timitat. «Les forces econòmiques 
penetren en els moments més ín·
tims dels personatges, cosa que 
els col·loca en una desoladora si·
tuació d’indefensió i vulnerabilitat 
que té nefastos efectes en les se·
ves relacions».
 La trilogia es tanca amb Geogra-
fia, la proposta de Lluïsa Cunillé, 
en què Boixaderas i Lambert inter-
preten un matrimoni que es dedi-
ca a evadir diners a Andorra. L’au-
tora examina els danys col·laterals 
de la corrupció, a través de la devas-
tació moral de la dona, perseguida 
per la culpa. Vol recuperar el sentit 
de la seva vida i de la seva feina com 
a mestra de geografia i història en 
un institut.
 El director, Xavier Martínez, 
ha vestit el muntatge amb l’estè-
tica pròpia del cine negre nord-
americà dels anys 40. «Aquelles 
pel·lícules servien per denunciar 
la corrupció del sistema i el teatre 
podria exercir avui la mateixa fun·
ció», argumenta. H


