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Les integrants de T de Teatre, després de veure a Madrid Estado de ira, del director i autor argentí
Ciro Zorzoli, van quedar tan fascinades que van resoldre que havien de fer alguna cosa amb ell.
"La seva manera peculiar de dirigir ens va seduir i el vam anar a veure. Li vam demanar si podíem
fer algun curs o taller, per tal que ens anés ensenyant la seva manera de treballar. Vam fer un curs
la primavera del 2014 i un altre el gener del 2015. Va ser tot un luxe!", ha explicat avui Àgata
Roca, a la presentació de Premis i càstigs, la peça de creació que han compartit amb Zorzoli i que
anirà al Lliure de Montjuïc del 2 al 5 de juliol, dins del programa del Grec. L'interpreten Ivan Benet,
Mamen Duch, Carolina Morro, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico, Àgata Roca i
Marc Rodríguez: "Com veieu, les T de Teatre hem tornat a incorporar homes. Ha estat un encontre
molt positiu!", apunta.

"Estado de ira reflexionava sobre els camins per on passava l'actor fins arribar a l'escenari i quin
sentit té reunir-se dalt l'escenari davant algú que ve a mirar. Si asseguts al sofà de casa veiem
morts en directe, quin valor té la farsa? Són preguntes que vam traslladar a la dramatúrgia", ha dit
Zorzoli, intentant treure mèrits a aquesta suposada manera peculiar de dirigir que tan ha fascinat
les T de Teatre. "No tinc cap mètode de treball en concret, vaig fent i ho vaig entenent segons
avança...Jo vinc del treball actoral i vaig anar a la direcció per explorar coses que m'interessaven
com actor. Per a mi, l'actor és l'eix de qualsevol obra."

Premis i càstigs' mostra el treball d'un grup d'actors que s'està preparant: tots els detalls que cal
dominar per moure's a escena, com expressar-se amb les mans, com mostrar el dolor davant la
mort, com caminar per un prat, com actuen els personatges pobres, les víctimes amb gana...
"L'objectiu és investigar per on passa la veritat fins arribar al públic, tenint en compte la dificultat de
posar-se a la pell d'un altre, sense sentir, realment, les seves penes o dolors. És molt difícil
entendre una dificultat extrema si no l'has viscut!" expressa el director. I continua: "D'aquesta
manera l'espectador assisteix a les rutines diàries de preparació dels actors. M'agradaria que
notessin quan l'actuació no és del tot veritat o quan és realista, i el treball que significa per a un
actor arribar a aquesta veritat que no és la seva."

Un esplèndid homenatge a la professió que, a més, han fet en clau d'humor: "Hi ha molt d'humor,
crec que és necessari i sempre em surt, parli del que parli. Afortunadament hem coincidit amb les
T de Teatre, que també treballen sobre una base d'humor. I és que el sentit de l'humor transforma
les coses que ens passen, fins i tot si no són broma. Amb les T de Teatre, l'humor ens ha unit!"


