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El Lliure recupera Premis i Càstigs, després de
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El Teatre Lliure de Montjuïc es torna a convertir en un espai d'assaig de teatre, amb la recuperació
de Premis i càstigs, dirigida per l'argentí Ciro Zorzoli. L'espectacle, programat al passat Festival
Grec, s'instal la Sala Gran -el lloc on es va estrenar- aquest cop per vora un mes: del 30 de
novembre al 25 d'octubre. És una gran producció amb 9 artistes a escena: Ivan Benet, Mamen
Duch, Carolina Morro, Marta Pérez, Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi Rico, Àgata Roca i Marc
Rodríguez.

A la presentació, Lluís Pasqual ha recordat els orígens del projecte, quan les integrants de T de
Teatre i ell mateix van quedar fascinats per la manera de fer de Zorzoli, després de veure a Madrid
Estado de ira: "Però les T de Teatre van córrer més!", ha dit. Amb tot, la idea de T de Teatre no
era interpretar el mateix text. Van sentir que havien de treballar directament amb Zorzoli, més
seduïdes per ell mateix que per l'obra. El van anar a trobar per intentar fer un taller o alguna cosa
que les illuminés en la seva forma de dirigir, tan peculiar. Van fer, no només dos cursos, sinó
també el muntatge d'aquest espectacle, un pojecte que va arrancar el 2013.

Podríem dir que l'argument de Premis i càstigs parteix romànticament- d'un conte rural de l'autor
Florencio Sánchez (Uruguay). Zorzoli va fer una dramatúrgia partint de la idea que una companyia
de teatre assaja aquesta peça. És, doncs, una proposta de creació total: "Vaig reflexionar sobre la
necessitat o no de portar una obra al teatre si avui, tot es pot veure en viu i en directe per la
televisió, sobre l'espai que li queda al teatre. I ens vam posar a treballar." El conte és dur i
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. "D'aquesta manera
l'espectador assisteix a les rutines diàries de preparació dels actors. El resultat no té la narrativa a
la que estem acostumats. La peça està construïda amb diferents estampes que desperten
diferents sentits", exposa el director.

Així, el públic és voyeur anònim de l'assaig d'un grup d'actors: observa què 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... I també les
dificultats que sorgeixen entre els actors, les tensions que els acompanyen i que arriben a posar
en perill el muntatge de l'obra... "Passen coses entre jugadors de futbol o en un back stage, no?
Doncs al teatre també! Hem fet una peça basada fonamentalment en la interpretació, però
convertida en un joc, en una trobada entre els actors i també entre ells i jo. I sobretot, amb molt
d'humor!" apunta Zorzoli.

ANEM AL PASSAT PER POSAR-HI DISTÀNCIA

Premis i càstigs està ambientada a principis del segle XX, "amb la idea de mostrar que hi ha coses
que transcendeixen i posar-hi distància. Per exemple, es veu un tracte entre homes i dones que
avui ja no és així, almenys aquí. També hi ha referències al racisme... Potser si es fes a l'Uruguai
no ens resultaria tan llunyà, " opina el director. La Marta Pérez confirma: "Hi ha moments en què
ens resulta surrealista el text, diu autèntiques barbaritats!"

Sobre el muntatge, Carme Pla, ha explicat que "hem fet un treball previ per arribar al punt que ell
volia i ha estat difícil i interessant a la vegada. Ell buscava aquell punt que mai volem ensenyar,



quan ens quedem en pilotes, quan mostrem les debilitats." Però els ha fet un regal, un espai per a
la improvisació: mentre uns actors diuen el text, fidels com una partitura, els altres improvisen
aconseguint quel'obra sigui diferent cada dia, estigui realment viva. "És un plus que anem fent:
cada dia ens posem en un lloc diferent. Gràcies a que hem fet el procés partint des de zero, ens
hem conegut bé i ho podem fer. És divertit, ens ho passem bé i, en el fons, és una mirada irònica i
amb molt d'amor a la professió," assegura Ivan Benet.

Pel que fa al títol, Zorzoli diu que no intenta explicar res. "És un plantejament binari. Si una cosa
és bona, es premia, no es dóna marge a l'error. Però és difícil assumir un risc sense por a l'error.
L'art ha de preservar espais de risc!"


