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ROBERT MUR

Aquest viatge a Timbre 4, la com-
panyia més internacional del tea-
tre independent argentí, dura 24
hores i té origen i final al carrer
Corrientes. Paradoxalment, epi-
centre del teatre comercial i ofici-
al de Buenos Aires. Claudio Tol-
cachir està assegut en la foscor
del Teatro San Martín, on en una
estona mil espectadors veuran de
franc una funció especial de La
omisión de la familiaColeman, pri-
mera obra original del dramaturg,
que compleix deu anys de la seva
estrena. “Abuela, sentate en la
silla donde te desmayás”, crida
Tolcachirmentre els tècnics ajus-
ten llums i so d’aquest muntatge
sobre una família còmicament
desestructurada i incomunicada.
Elnenprodigi pèl-roigde l’esce-

na alternativa argentina coneix bé
el San Martín, teatre municipal
emblemàtic on va ser actor als
anys 90, igual que en el circuit co-
mercial. Abans de fer-se una selfie

i desitjar “merda” als actors, Tol-
cachir es confessa a Cultura/s
menjant unes empanades al bar.
“Jo era un noi extremadament

tímid, gairebé patològic, i els
meus pares estaven molt preocu-
pats; alhora volia ser actor, i era
molt difícil per a ells entendre-ho
sent tan tímid”, explica Tolcachir,
nascut el 1975 i el menor de tres
germans criats al barri d’Almagro
a Buenos Aires. L’angoixa va fina-
litzar quan els pares el van apun-
tar a una acadèmia artística per a
nois. “Van veure que allà era molt
feliç i que en aquell món sí que hi
encaixava”. Amb la precocitat ac-
toral confirmada, als 12 anys el
van portar a l’escola de teatre
d’Alejandra Boero, una de les fun-
dadoresdel teatre independent lo-
cal, al costat d’Héctor Alterio. Va
acabar la secundària com va po-
der, no sense abans convèncer al-
guns companys de muntar un
grup de teatre i utilitzar-los com a
conillets d’Índies en els seus pri-

mers muntatges. Després vindria
la feina i l’aprenentatge constant
sota la direcció de figures com
Boero, Norma Aleandro, Sergio
Renán, Roberto Villanueva, Da-
niel Veronese o Javier Daulte.
“Em van tocar tots els directors
amb qui un podia somiar actuar”,
assegura. “Era una esponja”, però
encara no pensava a escriure.
L’endemà, segon acte d’aquesta

entrevista enmig d’un assaig. Un
finestral il·luminauna sala del pri-
mer pis de Timbre 4. Silenci. Una
actriu amb un telèfon mòbil a la
mà arrossega unamaleta amb una
raqueta de tennis. “No hi ha nin-
gú?”, pregunta. Tolcachir obser-
va. És la primera escena de Dina-
mo, la pròxima obra de l’autor,
que s’estrenarà al març, encara
que només està escrita la meitat.
Igual que a La omisión de la fami-
lia Coleman, Tercer cuerpo i El
viento en un violín –no així a Emi-
lia, la seva quartapeça–, l’escriptu-
ra definitiva de Dinamo, ja esbos-

sada, es basa en els assajos i impro-
visacions amb els actors.
Una neboda extennista visita

una tieta exrockera a qui no co-
neix. De nou, les relacions famili-
ars, encara que Tolcachir insis-
teix que no li interessa especial-
ment parlar de la família. El dra-
maturg sosté que la constant a les
seves obres són “personatges per-
duts, incapaços, històries de gent
patètica; per bé que després po-
den tenir l’engranatge familiar,
m’interessa cada personatge en si,
els vincles amorosos”. Assumeix
que persegueix la identificació de
l’espectador, la qual cosa genera
incomoditat. “Intento que els per-
sonatges que escric tinguinundo-
ble joc entrepatètic i dolorós”, ex-
plica, sense oblidar-se de l’humor
corrosiu. “M’agradamolt l’humor
patètic, col·locar un personatge
que en una situació és tràgic i en
una altra és còmic, per la incapaci-
tat que demostra”, aclareix.
Sota l’espai d’assaig hi ha la sala

principal de Timbre 4. Per anar a
la sala menor cal sortir al carrer
México, girar la cantonada i en-
trar per una porta de l’avinguda
Boedo en el que antigament era el
passadís on quatre habitatges se
succeïen fins al fons de la finca, el
que a Buenos Aires es coneix com
a PH o propietat horitzontal. En
el PH del fons, al timbre número
4, hi viviaTolcachir quan va escla-
tar la crisi econòmica de desem-
bre del 2001. I allà va néixer la
companyia i sala teatral.
“Enmig de les caceroladas nos-

altres vam armar una sala; va ser
una reacció, comdir: o em suïcido
o m’entrego a mirar noticiaris i
morir, o m’invento un projecte, ja
que el país no té projectes”, recor-
da. El 2002 ja havien estrenat allà
el cabaret Jamón del diablo, la pri-
mera vegadaque el director s’atre-
via a escriure, adaptant lliure-
ment 300 millones, de Roberto
Arlt. L’obra discorria fins i tot pel
saló de la casa de Tolcachir, que
continuava convivint amb els
seus tres veïns. A poc a poc el
grup es va fer amb els altres tres
PH, on avui funcionen també ta-
llers d’interpretació, per on han
passat milers d’alumnes de tot el
món i amb els quals la companyia
es retroalimenta a les seves pro-
duccions.
Tolcachir manté un pacte amb

els actors de les obres de la seva
autoria pel qual, mentre l’obra
continuï de gira, no cedeix els
drets, “perquè la seva font de tre-
ball no es vegi malaguanyada”,
aclareix, i revela a Cultura/s que

TeatreTrobada aBuenosAires ambClaudioTolcachir, que estrena la sevanovaobra al Lliure

Elpatètic timbredeCT
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Walter colpeja insistentment una taula con-
tra elmarcde la porta. La taulamaino entra-
rà a la sala principal de Timbre 4 però la so-
rollosa escena serveix per elevar encaramés
la sorda violència intrafamiliar que viuen els
cinc personatges d’Emilia, la primera obra
deClaudioTolcachir que es desdobla en dos
elencs, un d’argentí i un altre espanyol. Es-
trenada l’abril del 2013 a BuenosAires, on es
continua representant els caps de setmana,
elmuntatge va debutar aAvilés el novembre
passat, el gener aMadrid, i ara podrà veure’s
al Teatre Lliure de Barcelona. Tolcachir es

desfà en elogis a l’elenc espanyol, format per
Gloria Muñoz (Emilia), Alfonso Lara (Wal-
ter), Malena Alterio (Caro), David Castillo
(Leo) i Daniel Grao (Gabriel). “Es va cons-
truir una obra molt diferent: no és una ver-
sió d’una obra argentina, és una obra es-
panyola, totalment d’ells”, adverteix l’autor i
director.
Com els seus tres textos originals anteri-

ors, la història és crua i patètica i té el seu
origen en el retrobament de Tolcachir amb
la sevamainadera fa tres anys. “Ellam’expli-
cava sense parar moltes anècdotes i detalls

de lameva infantesa i em van impactar dues
coses: com ella ho recordava tot amb tanta
precisió, com si fos ahir, hi havia un amor en
aquest record i una presència en el passat
que teniapresència enel present d’ella; i d’al-
tra banda, jo no recordava totes les coses
que m’explicava i la veritat és que em vaig
sentir malament”, relata el dramaturg, que
va decidir aprofundir en aquest contrast
afectiu.
“Tota l’obra està creada a partir de vincles

desaparellats, de diferentsmaneres d’enten-
dre l’amor”, continua. “Emilia entén l’amor
des de l’entrega absoluta a l’altre, el sacrifici;
Walter ho entén com a possessió, l’amor és
el que jo tinc a partir del que dono; Leo en-
tén l’amor des de la culpa, de no danyar, de
poder agrair tot el que li estan donant; i Caro
potser entén l’amor amb por de no perdre el
poc que té, encara que això no la faci feliç”,
explica Tolcachir, que il·lustra aquesta dis-
paritat emocional: “Hi ha un moment en
què un dels personatges diu ‘jo t’estimo’, i
l’altre li contesta ‘jo t’ho agraeixo molt’; en-
tre l’amor i l’agraïment hi ha un abisme, en
el qual està immersa l’obra”.
El text va ser el primer que Claudio Tol-

cachir va escriure “en solitud”, sense la feina
d’improvisació prèvia amb els actors comen
els seus muntatges anteriors. “Com que
l’obra tambéparla de la solitud, la incomuni-
cació i la por de no ser volgut, va ser un pro-
cés bastant dolorós perquè no tenia amb qui
compartir-ho, però era el que volia experi-
mentar”, conclou. R.M.

A l’esquerra,
Tolcachir foto-
grafiat durant
una visita a
Barcelona el
2011. A dalt a
la dreta, una
escena de
l’obra ‘Emilia’
FOTOS: X. CERVERA /
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hihaundirector espanyol interes-
sat a portar al cinema El viento en
un violín. Precisament, Tolcachir
està fent cada vegadaméspel·lícu-
les com a actor i ara té en cartelle-
ra dues cintes de directors argen-
tins: el western El ardor, de Pablo
Fendrik, on és el dolent i s’enfron-
ta al mexicà Gael García Bernal, i
el thrillerArrebato, de SandraGu-
gliotta.
La companyiamanté amés una

especial relació amb Catalunya i
fa dues edicions que organitza
una setmana catalana amb Tem-
porada Alta cada febrer.
L’últim acte d’aquesta entrevis-

ta té lloc al petit cotxe de Tolca-
chir, a punt d’entrar al pàrquing
del Paseo La Plaza, un multisales
comercial del carrer Corrientes
on es representa els Coleman des
de faunsmesos. El dramaturg atu-
ra el cotxe per permetre que dues
senyores baixin d’un taxi. “Mira
aquesta calza, amb aquest cabell,
això és per a mi lo más rico del
mundo”, ens diu Tolcachir.
“Aquesta dona és gran, juga a ser
jove, té un estil terrible, amb 70
anys, una calza fúcsia, cabell te-
nyit”, continua. “Miralo, aquest

homevad’adolescent dequaranta
anys”, diu assenyalant un indivi-
du que passa per la vorera. “Tots
aquests personatges em fascinen,
divertint-nos del nostre propi
patetisme, que és el pitjor”. I aca-
ba la confessió: “Jo sóc tots
aquests personatges, els entenc bé
i els puc sostenir des de la meva
pròpia experiència: busco histò-
ries per poder explicar aquests
personatges que ami em commo-
uen”. |

Com els seus textos anteriors,
la història és crua i patètica,
però aquesta vegada està
escrita sense la feina prèvia
d’improvisació amb els actors

Una ‘versió’ espanyola

‘Emilia’ o l’amor
desaparellat


