
S
empre hi ha algú que volta pels
carrers de la Mariola, ni que sigui
un dilluns d’agost a les quatre
de la tarda. El sol abasta fins i
tot els racons més ombrívols i

una persiana mig alçada deixa entreveure
la porta d’un local. De les seues entra-
nyes, en surten música i algun crit sobre-
escrit, però ningú que passa pel davant
no hi presta cap mena d’interès. A dins, al
fons, en la penombra d’una llum escassa
i al ritme d’una banda sonora de nit fes-
tiva, quatre joves s’arremolinen al voltant
d’una taula baixa fumant, ballant, bevent,
rient, esnifant i explorant sense reserves
els camins més obscurs dels seus perso-
natges.

Cap de les escenes que desenvolupen,
sempre sota la conducció del dramaturg
barceloní Ivan Morales, inclou substàn-
cies que alterin la seua percepció de la
realitat ni formen part de l’obra que assa-
gen. “Wasted està protagonitzada per tres
amics, que sovint fan referències a un quart
que és mort, el qual és molt important en-
cara que no surti”, apunta Morales, “i avui
els he sorprès amb la presència d’un actor
de Barcelona que ha pujat expressament
per donar-li vida”. A tres setmanes de l’es-
trena, els actors se saben el paper fins a
l’última coma, però “amb aquest tipus d’exer-
cicis volem comprendre millor la realitat dels
personatges per donar-los versemblança
i proximitat”, en paraules de Sandra Pujol.

Aquests són, probablement, dos dels
adjectius que millor defineixen les inten-
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Teatre de prop
Text: Jaume Barrull Castellví

ÍNTIMS PRODUCCIONS

La jove companyia lleidatana Íntims Produccions estrena ‘Wasted’, una peça
original de l’escriptora anglesa Kate Tempest, dins el marc de la propera Fira de
Teatre de Tàrrega. L’obra, adaptada a la realitat lleidatana per fer-la més
versemblant i propera, és dirigida pel dramaturg barceloní Ivan Morales.
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cions dels íntims a l’hora de fer teatre. “Was-
ted és una obra ambientada en una barri-
ada de Londres, i malgrat que com a joves
ens podem sentir identificats amb les idees,
els somnis i les frustracions que transme-
ten, per fer-la més autèntica vam pensar
que el millor era dur-la a la nostra realitat
lleidatana”, explica en Xavier Teixidó. “Per
traduir el text ens vam posar en contacte
amb l’escriptor i músic barceloní Martí Sales,
i plegats vam treballar-lo fins a aconse-
guir que ens hi sentíssim còmodes, que tin-
guéssim la sensació que podien ser per-
fectament uns amics nostres”, diu Oriol
Esquerda. “El tipus de teatre que ens mo-
tiva és aquell que parla de personatges nor-
mals, fins i tot mediocres, que tenen vides
previsibles; ens interessa fer obres que de-
fugen els grans herois i que tampoc no
cauen en protagonistes excessius i extrems
com ara prostitutes addictes a l’heroïna que
estan traumatitzades perquè el seu pare
les violava quan eren petites i els han de-
gollat els fills.” Al món, per sort i per desgrà-
cia, hi ha de tot, però ells s’identifiquen amb
un tipus de teatre que parla de persones
que poden entendre, un teatre de discurs

proper i actuació a tocar de l’espectador.
“Ens agraden les sales que pràcticament
posen el públic físicament dins l’obra, es-
pais en els quals després és possible par-
lar tranquil·lament amb la gent i comentar
l’obra”, explica el Xavi Teixidó, que actua a
Wasted. Íntims, com a companyia, es va ges-
tar fa tres temporades a l’escola d’art dra-
màtic de l’Aula de Teatre de Lleida. “En el
darrer curs els alumnes han de crear un es-
pectacle des de zero i l’Aula inverteix en
la producció el 50% del pressupost”, ex-
plica el Marc Cartanyà, membre dels Íntims.
“Els sis companys de classes teníem les
mateixes inquietuds i, a més a més, la ma-
joria ens coneixíem de feia molts anys. Vam
decidir fer el projecte plegats, crear una
companyia i trobar un director que escrivís,
i dirigís, una peça exclusiva per a nosaltres:
érem i som cinc nois i una noia.” A la seua
edat, pedalant pels voltants de la vintena
en una ciutat com Lleida, són molts els
qui s’aturen davant l’estació de trens i com-
pren un bitllet a Barcelona sense data de
retorn. “Nosaltres hi anem sovint, ja sigui
per veure obres que ens interessen i que
no arriben mai fins aquí, o per participar
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Petit format. Tant ‘El lloc’ com l’obra que estrenaran la

setmana que ve estan pensades per a sales xiques, espais

en què el públic les viu amb una proximitat colpidora.
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Íntims són ambiciosos, per això contacten i contracten els
professionals que creuen més adequats per a cada projecte

en tallers i seminaris de teatre; però de mo-
ment estem molt bé a Lleida i pensem que
és des d’aquí que hem de treballar i expli-
car les nostres històries”, confessa l’Isaac
Baró. Atents als moviments de la nova dra-
matúrgia, per aquell primer espectacle van
posar-se en contacte amb el barceloní Jorge
Yamam-Serrano, que va acceptar l’encàr-
rec i va escriure El lloc, una obra en la qual
es porta l’amistat de quatre amics al límit
en el moment que decideixen tancar-se en
un local davant l’amenaça d’un desallotja-
ment imminent. Des del primer moment els
responsables de la Fira de Tàrrega també
van involucrar-se en la producció de l’obra
a través del programa de Suport a la Cre-
ació. Jordi Duran, director artístic de la Fira,
afirmava aleshores que “són una compa-
nyia que desprèn molta energia i que té
ganes de fer coses diferents a les que s’han
fet històricament a Lleida”. Per saber si són
realment bons haurem d’esperar unes quan-
tes obres i una llarga llista de representa-
cions, “però la seua vocació és absoluta i
m’agraden perquè són frescos i fidels a les
seues idees; no estan gens contaminats
dels prejudicis i els vicis que sovint t’impreg-

nen quan formes part de l’escena barce-
lonina”, reconeix Morales. El lloc estava es-
crit amb la idea que els sis hi poguessin par-
ticipar, però quan el Marc Cartanyà va posar
el guió de Wasted sobre la taula “vam as-
sumir que aquesta vegada seria diferent i
ens hauríem de repartir les responsabi-
litats d’una altra manera”. El Rafa Rodríguez
es va descartar ell mateix perquè “prefe-
reixo la direcció i vam acordar que aju-
daria l’Ivan en aquesta tasca”; i el paper
de la noia només podia recaure en la San-
dra. Durant setmanes, a la primavera, van
treballar l’obra del cap i del revés, van flir-
tejar amb totes les cares vistoses i els an-
gles morts dels tres protagonistes, van crear
mons paral·lels per viure i veure com in-
teraccionaven i van adonar-se “que a par-
tir d’un mateix text l’obra podia decantar-
se més al drama o la comèdia”, recorda
Esquerda. “Aquest és un dels atractius del
teatre contemporani que ens agrada i que
volem fer”, afegeix, “un teatre que assumeix
la possibilitat que un mateix tema i conflicte
tant et fa plorar com et fa riure”.

Íntims no busquen excuses ni es venen
els somnis per una bossa de patates.
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Íntims estrenarà Wasted (de la britànica Kate Tempest) a la Fira de Tàrrega, la qual ha participat en la
seua producció. S’han programat sis funcions els dies 11, 12 i 13 de setembre a l’espai l’Amagatall
(firatarrega.cat). Després de les últimes actuacions de divendres i dissabte els integrants de la
companyia convidaran el públic a compartir les sensacions en una trobada informal amenitzada amb la
música de Ponent Roots. Íntims també durà l’obra a Lleida ciutat els dies 26 i 27 del mateix mes, al
Teatre de l’Escorxador. Més informació a intimsproduccions.com

Altra volta a la Fira de
Teatre de Tàrrega
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