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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’
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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


