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Tolcachir torna a exposar la família.
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AMB ‘EMILIA’, EL CREADOR ARGENTÍ CLAUDIO TOLCACHIR ES PREGUNTA SI L’AMOR ÉS UN REFUGI O UNA PERDICIÓ

Lamainadera i els secretsmésmal guardats

Un bon dia, sona el timbre
de casa i et trobes que és la
teva infància la que ha tru-
cat a la porta. D’una mane-
ra o altra, la teva infància la
portes sempre al damunt.
Però aquesta presència, més
o menys patent o latent, aga-
fa una altra dimensió quan
és un testimoni directe d’a-
quella etapa de la vida que
se’t presenta al davant per
fer-te memòria, potser, fins
i tot d’allò que voldries tenir
ben oblidat. Pot passar. I a en
Walter li ha passat. En Wal-
ter és un dels cinc protago-
nistes d’un drama familiar
que ens permetrà retrobar-
nos amb Claudio Tolcachir,
el molt notable autor i direc-
tor argentí que vam conèixer
en companyia d’una altra fa-
mília teatral d’aquelles que,
un cop conegudes, ja no te

les pots treure del cap: la que
va fer de l’espectacle La omi-
sión de la familia Coleman un
enorme èxit a escala interna-
cional. I va deixar molt clar
que Tolcachir era un dels jo-
ves valors més notables d’a-
quell teatre d’emergència fet
amb un mínim de recursos i
amb un màxim d’inspiració
i talent interpretatiu nas-
cut a l’Argentina després de
l’esclat d’aquell corralito tan
traumàtic, econòmicament.
Un teatre que sovint es va
apropiar d’interiors domès-
tics per reconvertir-los en
espais de representació: si
la companyia de Tolcachir
porta el nom de Timbre 4 és,
precisament, perquè aquest
és el número de la porta del
domicili particular que el
creador va acabar reconver-
tint en espai escènic i escola
teatral. Partint d’uns espais
tan impregnats de vibraci-

ons familiars, a qui li pot es-
tranyar que la família hagi
esdevingut un tema central

tant de l’obra de Tolcachir
com de la de molts dels seus
companys generacionals?
Com s’acostuma a dir, hi ha

coses que no es poden pagar
amb diners, fins i tot enca-
ra que qui te les doni estigui
cobrant un sou. Això és, pre-
cisament, el que en Walter
podrà sentir quan es trobi
en presència de l’Emilia, la
mainadera que en va tenir
cura quan era petit (aquesta
era la seva obligació laboral,
per dir-ho d’alguna manera)
i que també li va regalar els
vincles afectius que li nega-
ven els que eren de la seva
pròpia sang (i aquí és on l’E-
milia va demostrar la seva

devoció). Per cert, que l’au-
tor de la també força notable,
tot i que un xic irregular, El
viento en un violín ha partit,
per crear la figura de l’Emi-
lia, d’un record ben perso-
nal. Quan el seu germà va
fer quaranta anys, tots dos
es van trobar amb qui havia
estat la seva mainadera. I en
Claudio va poder compro-
var que ella recordava tots
els ets i uts de situacions que
a ell no li havien deixat cap
mena de rastre de memòria.
Llavors es va sentir molt des-
agraït. I potser per això ma-
teix, el tema de la solidaritat
pren, en aquest text, un pro-
tagonisme notable.

R. OLIVER

EMILIA

TEXT I DIR.: CLAUDIO TOLCACHIR. INT.: GLORIA MUÑOZ, ALFONSO LARA, MALENA
ALTERIO, DAVID CASTILLO, DANIEL GRAO. DATA: FINS AL 26/10. LLOC: TEATRE
LLIURE MONTJUÏC. PG. DE SANTA MADRONA, 40. METRO: POBLE SEC (L3). TEL.:
932 892 770. PREU: 15 - 29 €. HORARI: DE DT. A DV., 20.30 H; DS., 21 H; DG., 18 H.


