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LA ZARANDA TORNA A MOSTRAR-NOS EL SEU INDESTRUCTIBLE COMPROMÍS AMB UNA FORMA

DE FER TEATRE QUE FA COINCIDIR L’HUMOR MÉS NEGRE AMB LA LUCIDESA MÉS DESOLADORA

Aquesta colla demorts es nega
amorir-se com els està manat

No diuen que mentre hi ha
vida hi ha esperança? I de
fet, qui ho diu que l’esperan-
ça s’ha d’acabar per culpa
d’un simple certificat de
defunció? Els metges que
pensin el que vulguin: per
molts certificats que els en-
senyin, els morts –o gaire-

bé– del més recent espec-
tacle de La Zaranda no es
mostren gens disposats a
assumir la nova condició de
cadàvers que tothom qui re-
sideix a l’altre món, al món
dels vius que es senten tan
vius que ni tan sols creuen
encara en la possibilitat de
la mort (pobres il·lusos!),
s’entossudeix a assignar-los.

De fet, en això aquests per-
sonatges s’assemblen unami-
ca a lamateixa companyia
que els ha creat; una formació
nascuda a Jerez de la Fron-
tera fa ja més de trenta-set
anys que coneixem amb el
nom de La Zaranda, Teatro
Inestable de Andalucía la Ba-
ja. I que al llarg de tot aquest
temps s’hamostrat fidel a una

manera d’entendre el teatre
en la qual no hi caben les con-
cessions a la recerca de l’a-
plaudiment fàcil: amb La Za-
randa, tot és rigor.
I tot és fidelitat a un estil

alhora sobri i cridanerament
expressionista, farcit de co-
micitat i alhora poblat per
personatges que no poden ni
volen negar la seva condició
demarginals, i que sovint
vénen a representar les dei-
xalles d’un sistema que no té
lloc per a ells. Com els morts
d’aquest muntatge que va co-
mençar a gestar-se a la Bien-
nal de Venècia de fa un parell
d’anys, quanÀlexRigola va
convidar la companyia a fer
una residència artística a la
tan prestigiosamostra.

Aquests trossos de carn,
no els volem ni regalats
I és que en el cas de La Za-
randa el rigor i la fidelitat a
un estil han sigut sempre ben
recompensats pel reconeixe-
ment internacional. En can-
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vi, veure’ls a Barcelona ha
resultat una tasca forçamés
feixuga: quan la formació es
va presentar al Lliure amb
Futuros difuntos el 2010 –el
mateix any que va guanyar el
Premio Nacional de Teatro–
ja feia anys que no teníem no-
tícies de la seva feina.
I com des de llavors, i mal-

grat les seva presència al
TemporadaAlta (precisa-
ment a la darrera edició es va
estrenar també aquesta pro-
posta coproduïda pel festi-
val), la capital catalana no ha
tornat a tenir l’ocasió d’aplau-
dir la companyia, és cosa
de no deixar passar de llarg
aquesta visita que ens condui-
rà de cap fins almés inqui-
etant dels espais: aquell a
què van a parar els cossos que
ja no serveixen per a res. Un
magatzem de cadàvers amb
un fil de vida que ja no són
aprofitables per a ningú, sacs
d’òrgans que no resulten útils
ni per a aquells altres cossos
que necessiten ser reparats
amb un trasplantament.
Sembla clar que, amb

aquests quasi difunts, La Za-
randa vol reflectir un cop
més la crueltat amb què el
món es deslliura de tot allò
–humans inclosos– que ha
deixat de complir la seva
missió i ja no resulta ren-
dible. Però, i si resulta que
aquests cossos no tan morts
decideixen anar a buscar la
font de l’eterna joventut?

Els personatges creats per La Zaranda resideixen en un magatzem que és l’avantsala de la mort. FOTO: LA ZARANDA
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