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Intel·ligent aprenentatge

Premisicàstigs

Intèrprets:TdeTeatre
Creacióidirecció:CiroZorzoli
Llocidata:FestivalGrec,Teatre
Lliure (3/VII/2015)

J.A. BENACH

Enlaprimerasessióde treball ce
lebradaambeldirector i actorar
gentí Ciro Zorzoli i la companyia
TdeTeatre, que lihaviaproposat
fer un espectacle a les seves or
dres, vaquedarclarquees tracta
ria“d’explorarunesqüestionsre
lacionades amb la representació
escènica”. Ciro Zorzoli, un dels
professionals més sol∙licitats de
Llatinoamèrica, va concretar
aquell objectiu, òbviamentmassa
genèric: “Convido la companyia
catalanaasubmergirsedavantel
públicenelsmil iunplecsquege
nera la relació entre un actor i el
personatge que interpreta”. I és
així com va néixer Premis i càs-
tigs, uns exercicis d’“aprenentat
ge” de quatre actrius i quatre ac

tors que reflecteixen els gaudis
dels alumnes quan encerten la
justa coincidència entre la simu
lació i la realitat que es vol repre
sentar,ielseupatimentquanlasi
mulacióvaperunabanda i la rea
litatperunaltra.
L’hegemonia d’intèrprets fe

menines que sol enregistrar els
espectacles de T de Teatre,
aquesta vegada cedeix el reparti
ment a una equiparació de gène
res,demaneraqueMamenDuch,
Marta Pérez, Carme Pla i Àgata
Rocacomparteixen l’escena amb
Ivan Benet, Albert Ribalta, Jordi
Rico i Marc Rodríguez. L’assis
tent de direcció, CarolinaMorro,
téunesbreusintervencionscoma
auxiliarde l’acció.
L’obraésunaapostaenjogassa

da i enginyosa de teatre en el tea
tre, de la qual es fa partícip explí
citament l’espectador. Cada nou
episodi s’anuncia de cara al pú
blic, testimoni mut de l’actuació
decadaalumne.Sovint,ellesiells,
adrecen mirades més o menys
furtivesalaconcurrència, totcer
cant l’aprovaciótàcitapelseutre
ball.Ientreeljocescèniciaquesta

complicitatescreaunaatmosfera
cada copmés festiva. La diversió
dels espectadors es barreja amb
l’aparentexcitaciódelsintèrprets
i tot plegat s’instal∙la en un cres
cendo que deriva cap a una farsa
irrefrenable.
La proposta inicial d’uns exer

cicis clarament acadèmics –com
moure les mans, com cosir, com
caminar en escena, com caçar
amb dos dits una papallona...– es
va substituint per treballs cada
copmés complexos. I es parla de
què fa i com ho fa el pagès ric i
tambéelquèielcomdelpagèspo
bre, idecomésderidículalacom
postura d’un monsenyor mitrat
quecaminaambelbraçestèscer
cant les mostres d’humiliació de
la feligresia... I la gresca creix i
creix fins a representar, sempre
en el terreny de l’aprenentatge,
petits entremesosquese suposen
d’un gran voltatge dramàtic. I
aleshores, lapeçaés jaunadesca
radaparòdia, laqual,sibéveuafe
blir el segell original de l’autor i
directorargentí,assoleixlescotes
més altes d’hilaritat. Una esplèn
dida i intel∙ligentdiversió.!

Unadiversió frustrada

VIP

Autors:Ramon Fontserè
(director) i Martina Cabanes
Intèrprets: Joglars
Lloc i data:Barts (7/VII/2015)

JOAN-ANTON BENACH

Amb el seu últim espectacle,
Joglars, la companyia que co
manda Ramon Fontserè, s’ha
volgut mostrar cruelment sar
càstica amb la tolerància, la
condescendència i les aviciadu
res amb què els adults ens hem
acostumat a tractar els infants.
Des del primer dia de la seva
existència, i fora de les obliga
des atencions que reclama la
fragilitat del nadó, una criatura
–raona el grup sembla ferse
mereixedora dels privilegis i de
l’obsequiositat que socialment
es dispensa als personatges
que, gràcies a la seva valuosa
trajectòria personal i professio
nal, gaudeixen d’un prestigi in
discutible. Per això la seva pro
posta es titula VIP i el seu pro
tagonista és un ser estrafolari
dotat d’una prodigiosa capaci
tat de discrepar dels seus pro
genitors, de refusar el que se li
ofereix i de reclamar, en canvi,
els capricis més inesperats.
Aquesta estranya figura ha

nascut amb la parla, les dimen
sions i la motilitat d’una perso
na adulta, i el part que l’ha dut a
aquestmónhaestat ja unepiso
di extraordinàriament esbojar
rat. Com no podia ser d’una al
tra manera, la interpretació
d’un personatge tan singular
l’haviad’assumir l’autor i direc
tor de VIP, Ramon Fontserè,
actor, cal recordar, que si de ve
gades ha demostrat un domini
absolut dels registres naturalis
tes, en el terreny de la farsamés

extrema sap moure’s amb una
destresa excepcional i una in
qüestionable originalitat. Vet
aquí un dels poquíssims al∙li
cients de l’espectacle.
En les actituds rebels i les

respostes d’aquesta figura hi
hauria els eventuals efectes pe
dagògics de VIP, si no fos, es
clar, que la comèdia de Joglars
no sembla intentar res més que
unadiversió (?) a l’entorn d’una
temàtica inèdita enel camp tea
tral. El distanciament de l’argu
ment central respecte a un llen
guatge dramàtic a l’abast, Font
serè l’ha intentat combatre
mitjançant una representació

sorollosa, sovint amb l’acompa
nyament d’una forta percussió
instrumental i amb la cridòria
general dels intèrprets, mai,
que recordi, partidaris d’un di
àleg reposat. De fet, les decidi
des rèpliques del personatge
arbitrari, rebec de naixement,
esprodueixen sense capvocife
ració especial, per bé que la se
va formulaciódesvetlli totame
na d’esgarips i actuï com a mo
tor de l’acció.
De totamanera, l’èmfasi exa

gerat de què s’ha volgut dotar
l’acústica de l’espectacle té l’ai
re d’un remei d’última hora per
assegurar la capacitat de diver
tir de la proposta, francament
limitada. I alguns fragments de
música clàssica sembla que vul
guin posar un punt de distinció
als esdeveniments desballes
tats de l’escena. Crec que VIP
s’ha elaborat a partir d’una idea
ben intencionada, però preso
nera d’un guió molt i molt defi
cient que l’ha convertida en un
producte fallit.!

Lainterpretació
deRamonFontserè
ésundelspoquíssims
al∙licientsdelnou
espectacledeJoglars
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Una escena deVIP, el nou espectacle de Joglars
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CRÍTIQUES

• 30% de dte. en la carta (begudes no incloses)
Les millors hamburgueses de forquilla i ganivet de Barcelona.

• 2x1 en l’entrada
El parc aquàtic de la Costa Brava.

• 30% de dte. en l’entrada per a l’espectacle AMALUNA de
Cirque du Soleil a PortAventura

RESTAURANT FILBURG

WATERWORLD

AMALUNA

• 30% de dte. en les entrades de Classic 80’s Hits,
al Palau de la Música Catalana

27 de juliol a les 20:30 h
19, 25 i 31 d’agost a les 20:30 h

www.palaumusica.cat

CLASSIC 80’s HITS

www.filburg.com

www.waterworld.es
Tel. 972 36 86 13

2x1

30Dte.

30Dte.

30Dte.

www.portaventura.es
Tel. 902 20 22 20

CLUB SUBSCRIPTORS

Encara no ets Subscriptor? Tenim una oferta per a tu!
Truca al 902 53 53 00

Porta sempre la teva targeta de Subscriptor
I si no la tens, sol·licita-la a www.subscriptorsdelavanguardia.com

Avantatges exclusius


