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L’actor Joseba Apaolaza coprotagonitza l’espectacle de Tanttaka.

Potser aquest no és el millor
lloc per fer-ho, però cal apro-
fitar l’avinentesa per felici-
tar els guanyadors dels Pre-
mis Max que es van atorgar
fa uns pocs dies. Cal felicitar,
doncs, Juan Diego Botto, tri-
omfador indiscutible gràci-
es al seu notable –i, des del
meu punt de vista, sobrevalo-
rat– Un trozo invisible de este
mundo. I naturalment, Emma
Vilarasau (no us perdeu la
seva creació a Els dies feliços)
i Pere Riera, per l’estupen-
da Barcelona. I la gent de Dei
Furbi (La flauta màgica) o el
gran Israel Galván (Lo real).
Però, i atès que ara parlarem
justament del seu especta-
cle, cal felicitar de manera
especial Tanttaka Teatroa, la
prestigiosa companyia bas-
ca que s’acaba d’emportar el
premi a la millor productora
gràcies precisament a aquest
muntatge i al de l’obra Ko-
munikazioa-Inkomunikazi-
ona. Posats a recordar fites
molt significatives de la seva
trajectòria, cal recordar que
estem parlant de la matei-
xa formació que va convertir
El florido pensil en un enor-

me èxit per tot l’Estat i que
després va repetir la jugada
triomfal amb la seva versió
de Novecento, el pianista del
océano d’Alessandro Baric-
co. Cal dir alhora que Tant-
taka Teatroa ha aconseguit
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que per primer cop en la seva
història els tres grans tea-
tres de les tres grans capitals
d’Euskadi ajuntessin esfor-
ços per aixecar una produc-
ció que converteix en realitat
escènica una novel·la amb
quelcom de retrat èpic de
l’Euskadi d’aquestes darreres
quatre dècades.

Quan botxins i víctimes

intercanvien rols

Són els mateixos Fernando
Bernués (director de l’espec-
tacle i de la companyia) i Pat-
xo Telleria (adaptador del
text) els qui afirmen que al
teatre basc li manquen clàs-
sics, i que el text d’Atxaga té
molts ingredients per donar
lloc a un espectacle capaç
d’entrar en aquesta catego-
ria. L’obra original abasta
un període històric que, de
fet, arrenca durant els dies
de la guerra civil. I que, com
no podia ser d’altra manera,

atorga un gran protagonis-
me a tot el que ETA ha signi-
ficat al llarg d’aquest perío-
de i a les terribles i doloroses
contradiccions a què ha do-
nat origen l’existència de la
banda terrorista. ¿O potser,
en lloc de terrorisme, caldria
parlar de lluita armada? Sens
dubte, aquests haurien sigut
els termes amb què s’haurien
expressat el David i en Jose-
ba, els dos amics inseparables
que protagonitzen la histò-
ria, quan es van fer membres
d’ETA a la dècada dels setan-
ta. Amb el temps, però, les
seves posicions ideològiques
s’han anat distanciant tant
com els seus escenaris vi-
tals i fins i tot geogràfics: des
de la plujosa i rural població
d’Obaba en què tots dos van
compartir joventut fins a l’as-
solellada Califòrnia en la qual
el David s’ha establert un cop
abandonada ETA, i a la qual
tard o d’hora acabarà anant-
lo a buscar en Joseba, hi ha
un tros llarg. En canvi, i tal
com ho veu Atxaga, entre la
violència exercida pels feixis-
tes i la que van acabar exer-
cint algunes de les seves víc-
times hi ha un tros més curt
del que pugui semblar.




