
http://www.teatral.net/ca/noticies/17223/largenti-claudio-tolcachir-ens-parla-de-dinamo-creacio-de--timbre-4

Secció: Teatro
07/10/2015

L'argentí Claudio Tolcachir ens parla de Dinamo,
creació de Timbre 4

Títol: Europa Espanya Català
Autor: Teresa Bruna Teatralnet

El festival Temporada Alta proposa ja aquest any la tercera edició del cicle Connexió Iberoamèrica,
un intercanvi molt celebrat que porta a Girona un ventall de creacions sorgides del considerat el
pol creatiu més interessant del planeta i, a canvi, allà se celebra una petita edició del Temporada
Alta, un dels més interessants del planeta, també. L'espectacle que inaugura el cicle aquesta
edició de 4 espectacles en total- és Dinamo, de la companyia Timbre 4 de la que el carismàtic
director i autor argentí Claudio Tolcachir n'és un dels creadors. Per posar-ho còmode i aprofitant
que Tolcachir acabava d'arribar a Barcelona no feia ni una hora, pobret!- ens van organitzar una
trobada amb ell intimista, de bon rotllo i amb cafetons. Va ser molt agradable parlar amb ell de
l'obra, de la companyia i... de teatre! Dinamo,es podrà veure els dies 9 i 10, al Teatre de Salt.
Detall: el dissabte ho fan a les 18 h perquè els de Barcelona hi puguem anar i tornar amb l'Ave!

Dinamo.és diferent del que estem acostumats amb Tolcachir. Per començar no és l'únic autor, en
són tres: Tolcachir, Lautaro Perotti i Melisa Hermida, companys de Timbre 4 "una companyia no
estable de gent que ens agrada estar junts. Amb els d'ara ens coneixem des de fa 20 anys!",
apunta Tolcachir. Però el que més la diferencia d'espectacles com La omisión de la família
Coleman o El viento en un violin és que, pràcticament, no hi ha text: "Feia temps que volia fer una
obra sense paraules, que la gent no sàpiga el que passa pel que diuen sinó pel que percep, que
endevini, que sospiti, que suposi... com un voyeur que no sent de lluny", explica. I reflexiona: "Ha
estat un repte, és molt difícil confiar en el cos, cal acompanyar-lo amb un univers poètic, un espai
que parli... Però després de tant viatjar pel món de les paraules, crec que puc dir que he trobat una
altra forma de investigació!"

UNA OBRA QUE FREGA EL SURRELISME EN UN ESPAI HIPEREALISTA

L'acció se situa en una caravana petita, habitada per tres dones, que interpreten Daniela Pal,
Marta Lubos i Paula Rasenberg. "Conviuen, però no se n'adonen. Són tres soledats paralleles.
Parla, doncs, de la soledat i de la comunicació. I també de la incomunicació." Les dones són una
tenista retirada des de fa 50 anys i que vol tornar a la professió; el que fa que li vagin sorgint les
pors antigues. Una altra havia estat música i rockera i és una rebel que no s'adapta a l'edat que té.
La tercera és una immigrant d'un país inventat, que parla una llengua inventada i que s'amaga de
les altres als llocs més estranys. Normalment, quan les altres marxen, ella surt i fa vida normal a la
rulot. És, també, vident.

"És una història que frega l'absurd, però en un ambient hiperrealista", diu Tolcachir, i adverteix que
"tot i que no hi ha paraules, no és ni dansa ni performance. Si cal una definició jo diria que és
cinematogràfica, ja que són tres dones vivint en parallel en un espai petit". L'espectacle
s'acompanya de música en viu, interpretada pel propi compositor, Joaquín Segade: "La música és
com una respiració. Està connectadíssima amb les actrius, acompanyant el que passa. Més que
música, són textures."

Tolcachir reconeix que Dinamo ha estat el procés més llarg que han fet fins ara. "Ha calgut
redescobrir com moure's, un nou ritme, l'humor callat... Timbre 4 se l'ha jugat una mica i em
sembla necessari. El resultat han estat molts desitjos de feina i de canvi que s'han ajuntat," exposa
Tolcachir tot aclarint que la intenció no és donar cap missatge: "De fet, quan la vam començar a



escriure sabíem ben poc de la història que explicaríem. Ha estat un any de treball, amb
improvisacions, creuament de idees i crear. No té un final d'aquells feliços en què les tres acaben
compartint una pizza, però estan menys soles, arriben a adaptar-se a les altres dues presències i
es recolzen." De fet, com que no es pot dir que sigui argumental, el final tampoc està resolt. El que
si passa és que comencen d'una manera i acaben d'una altra. Cada una fa la seva evolució i
aprenen a entendre's. L'immigrant acaba fent-se càrrec de les altres dues!

"Són tres vides que es creuen i generen una energia especial, per això hem optat pel títol de
Dinamo. Són tres universos extrems i absurds, històries que, de tant doloroses i patètiques, tenen
humor. Hem tingut converses amb el públic després i, normalment, la troben molt divertida.
Entenen coses que sorprenen. N'hi ha que diuen que les dones viuen en uns llimbs, entre els vius i
els morts."

I DESPRÉS D'AQUEST GENERADOR D'ENERGIA...?

"Ara no sé que vull fer! Dinamo es va endur tota la nostra sang, espero tornar a obrir els ulls aviat
per veure què m'excita. Necessito una història que em torni boig, no pots estar un o dos anys
creant gratis, com fem nosaltres, si no et torna boig!", exclama Tolcachir. I encara diu: "Crec que a
les meves obres, els meus personatges són fora del món i els busco una manera d'entrar. O, més
que fora, tenen el seu propi, un món aïllat que crea un ecosistema" I torna a Dinamo: "En aquest
cas, de tres realitats. L'obra està tan pensada i treballada per tot l'equip, que si un dia una d'elles
no la pot fer, s'haurà acabat. El text s'ha construït a partir dels seus cossos. El seu cos i la
temàtica, és la mateixa cosa."

Dinamo es va estrenar el mes de març a Buenos Aires i va estar escollida pel Festival d'Avinyó,
per formar part de la seva programació oficial el passat mes de juliol. Ha fet bolos per Europa, va
tornar a Buenos Aires i ara torna per ser estrenada a Catalunya, al Teatre de Salt.


