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Una escena d’Emilia, escrita i dirigida per Claudio Tolcachir

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L
a família està plena
de misèries, secrets,
amors, codis interns.
De plaer i avorri-
ment, de felicitat i de

no suportar-se, tot junt”, declara-
va fa tres anys a aquest diari el
director, autor i actor argentí
Claudio Tolcachir per explicar el
seu repetit interès per la família
al seu teatre. Aleshores Tolca-
chir era una revelació: triomfava
a Barcelona amb l’humor i el do-
lor deLa omisión de la familia Co-
leman, un muntatge que va néi-
xer i es va començar a represen-

tar al seu pis de Buenos Aires i
que després ha visitat més de 30
països. Avui Tolcachir és una rea-
litat incontestable i des d’aquest
vespre i fins al dia 26 torna al Tea-
tre Lliure deMontjuïc amb la se-
va nova obra, Emilia, en la qual,
no cal dir!, torna a abordar les
complexes relacions humanes a
través del microcosmos d’una fa-
mília. “Emilia parla de la por de
perdre l’amor i de les moltes co-

ses que fem per no perdre’l”, va
sintetitzar ahir al Lliure.

Una peça que, per primera ve-
gada, va explicar, no neix del tre-
ball diari amb els actors sinó que
la va escriure sencera primer i des-
prés la va passar als intèrprets. I
sobretot, va rememorar, una obra
nascuda d’un particular retroba-
ment: després de molts anys va
tornar a veure la que va ser la seva
mainadera de petit, “una dona
molt important en la meva vida,
que vivia amb la meva família”.
Una dona que es deia Cecilia i de
la qual va acabar naixent una altra
mainadera anomenada Emilia,
des del punt de vista de la qual es
narra l’obra que arriba al Lliure.
Una Emilia a la qual dóna vida

l’actriu madrilenya Gloria Muñoz
perquè aquesta vegada l’elenc
amb què arriba Tolcachir és espa-
nyol i no argentí. I ve nodrit de ca-
res que ha fet popular la pantalla
petita: Malena Alterio (Aquí no
hay quien viva) és la mare de la fa-
mília i David Castillo (Aída), el
fill, mentre que Alfonso Lara dó-
na vida al pare i Daniel Grao al fac-
tor sorpresa, Gabriel.
Tolcachir explica que en retro-

bar-se amb la seva antiga mai-
nadera li va començar a explicar
sense parar moltes coses de la se-
va infantesa com si haguessin
succeït el dia anterior. “Era una si-
tuació entre el tràgic i el còmic,
perquè sentia que a aquesta dona
no li havien passat coses després
de nosaltres. Era commovedor i
estrany perquè em semblava que

estava penjada del record. I, en
canvi, jo no recordava gaires co-
ses. Sentia que era un amor desi-
gual, que nosaltres érem molt
més importants per a ella que al
revés”. I donant-li voltes a la idea
dels amors dessemblants va néi-
xer l’actual obra.
Una obra en la qual l’autor no

utilitza com habitualment l’hu-
mor per prendre distància. Una
obra que s’assembla perillosa-
ment a la vida mateixa i en la qual
la mainadera és una persona que
necessita estar donant contínua-
ment amor, i mentre uns la veuen
com una santa, per a d’altres és
una manipuladora; en la qual el
pare ho fa tot per ser estimat,

creu que ha de donar, pagar, per
aconseguir-ho, i això el fa a més
sentir-se l’amo; en la qual l’esposa
confon l’agraïment pel seu marit
amb l’amor; i en què el fill prova
de compensar la fràgil situació
amb amor per mantenir la família
unida. “A la casa ningú no és natu-
ral, són amors empesos, disfres-
sats perquè l’altre no pateixi. Tots
entenen l’amor d’una manera
complexa i estan atrapats pel des-
amor o per un amor per complir
amb una absència”, conclou Tol-
cachir, que diu que cada personat-
ge representa alguna de les seves
pors més grans, pors que en la vi-
da diària controla però que a l’es-
cenari estan desencadenades.c

Kylie Minogue

Lloc i data: Palau Sant Jordi
(14/X/2014)

DONAT PUTX

El temps dirà si la punxada de
Kylie Minogue a Barcelona

(5.000persones) ha estat anecdò-
tica o indica un camí de decadèn-
cia. En tot cas, la seva comparei-
xença no va ser memorable.
Ja sabíemque en el cas d’aques-

ta i altres presumptes “dives del
pop” la creativitat musical no és
exactament el primer. Les can-
çons estan ben soldades, són en-
ganxoses i rodonetes, però en la

seva manufactura hi pesen més
les estratègies dels productors
que la inspiració. Se suposa que
un pretès carisma/glamur, i el
xou en directe, reblen la jugada.
L'australiana va esfullar els

seus hits en un guió quadriculat
(tòpica pluja de confetti en els epi-
sodis finals), amb un cos de ball a
totamàquina: inquietant airemar-
cial algunes vegades, i aclamada
exhibició de múscul per part dels
ballarinsmasculins. Entre projec-
cions, jocs de llums i vestidets

(Kylie de Lolita, amb cuir negre o
com una drag-queen), sexualitat
moderada, acceptable, finalment
puritana.
Excel·lent feina tècnica (inclo-

ses les dues coristes que tapaven
els buits que la veu de Minogue
no podia omplir), ampul·lositat
sonora i visual, però, ai!, tediosa
previsibilitat. Kylie Minogue va
fer exactament el que s’esperava
d’ella, sense lloc per a la veritable
sorpresa, confiant-ho tot a la legí-
tima adoració dels seus fans.c

Els televisius David
Castillo i Malena
Alterio protagonitzen
l’obra amb Gloria
Muñoz i Alfonso Lara

L’Auditori
programa
uncicle
denova
creació

El director argentí Claudio Tolcachir porta el
Lliure ‘Emilia’, sobre la por de perdre l’amor

Elsamors
disfressats

LAURA ANDRÉS
Barcelona

L’Auditori va presentar ahir
el projecte Sampler Sèries,
una nova aproximació a la
música contemporània, que
promou la col·laboració inter-
nacional. Aquesta és la prime-
ra vegada que Barcelona tin-
drà una programació regular
de música de nova creació,
amb un total de deu concerts
fins al juny. Es vol aportar
una visió àmplia, incorporant
improvisació lliure en lloc de
música escrita. La inves-
tigació i el desenvolupament
constituiran un dels fils con-
ductors per continuar sent
pioners.
Joan Garrigosa, director

de Ll’Auditori, va exposar
que el món musical no viu
d’esquena a les noves tecnolo-
gies, per la qual cosa és neces-
sari no perdre la seva implan-
tació de vista. Sampler Sèries
es proposa d’aconseguir, se-
gons Robert Brufau, mànager
de producció de L’Auditori,
una nova experiència, que
eviti els prejudicis i permeti
que en cada concert es co-
menci de nou en el moment
d’escoltar-lo. La seva música
es traslladarà també a altres
espais emblemàtics de la ciu-
tat com el CCCB, elMacba, la
Fundació Miró i la Fundació
Tàpies.
El programa s’iniciarà amb

el circuit Huddersfield, que
rep el nomdel festival interna-
cional, ja que ve a ser una ver-
sió a petita escala que tindrà
lloc els pròxims 24 i 25 d’octu-
bre. Es faran sentir a Sampler
Sèries els belgues IctusEnsem-
ble; el trio referent del jazz
avantguardista TheLiving Ro-
om; Tristan Perich, amb una
instal·lació de petits altaveus;
els solvents Funktion; el vi-
brant Thomas Ankersmit;
Stokos, Cintes i Reactable, en
elMuseude laMúsica; el reno-
vador Nadar Ensemble; el pa-
re de la música dron Phill Ni-
block; la bcn216 homenatjant
Benet Casablancas, i la pianis-
ta Lluïsa Espigolé.c


