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4 dramaturges componen una Simfonia de silencis
dirigida per Bonnín

Títol: Europa Espanya Català

Del 5 al 8 de novembre es podrà veure a la sala Palau i Fabre de La Seca el resultat de la
residència de creació Simfonia de Silencis de Helena Codorniu, Marián de la Chica, Sabine
Dufrenoy i María José Lizarte, amb direcció de Hermann Bonnín i protagonitzada per Padi Padilla i
Carles Arquimbau.

Les quatre dramaturgues van coincidir a L'Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala
Beckett, a l'octubre de 2014, al taller Menys és més, impartit per Marc Rosich. Poc després, s'inicia
l'escriptura de la Simfonia de silencis. Els ressons d'un taller de Paco Zarzoso, Teatre i música al
gener de 2015, amb el projecte ja ben avançat, van facilitar més eines per afinar l'oïda.

PARLA EL DIRECTOR

"L'Helena, la Marián, la Sabine i la Maria José havien decidit escriure una simfonia de silencis.
Entreteixir quatre històries en les que música i teatre esdevinguessin llenguatges primigenis. Un
projecte en el que la música i la paraula caminessin en la mateixa direcció. Una dramatúrgia,
aquesta, oberta a la poètica del silenci. Dos actors. I quatre històries que, des del seus respectius
conflictes, ens expliquessin els batecs més profunds de l'ésser humà.

I jo, vet aquí que sense pensar-m'hi gens, els proposo dirigir l'espectacle com a una residència de
creació. Obrir un procés de tres setmanes de treball, d'exploració a fons dels llenguatges, en els
que la paraula viva esdevingui moviment. Una posada en escena a la recerca de l'essencial, des
de la nuesa, des de la coherència, des del no-lloc. Un apropament al concepte maeterlincknià de
"le tragique quotidien", és a dir, una interpretació exterior mínima i una tensió interior màxima que
evidenciï, això sí, el que hi ha de sorprenent, per bé i per mal, en el sol fet de viure. Un procés que
finalment culmini en cinc representacions públiques en les que l'espectador es converteixi en
l'indispensable mirall de l'espectacle.

Hermann Bonnín

SINOPSI

1r. moviment, Allegro - Helena Codorniu

Amb el mòbil a la mà. Ell xateja. Ella garla per telèfon. Esperen algú. I s'ignoren. En un baixador
de tren abandonat. No es coneixen. No s'han vist. Estan massa ocupats per dedicar un segon a
mirar el seu voltant. Fins que passa una desgràcia. Una catàstrofe. Ell es queda sense bateria.
Ella perd la cobertura. I es queden sols, desemparats, amenaçats pel silenci. Llavors, en tal
situació límit, presos pel pànic, s'atreveixen a llançar-se al buit i fer allò que ja pensaven que no
haurien de veure's obligats a fer mai més. Conversen.

2n. moviment, Adagio - Sabine Dufrenoy

Un retorn després d'una llarga absència. Ella, en la maduresa de la seva vida, acaba d'arribar en
aquest poble on mai més no havia tornat d'ençà d'aquell matí, quan va agafar aquell tren cap a
una nova vida. Per què torna després de tants anys? Per què busca aquell home, aquell amor
adolescent que no pensava tornar a veure mai més? Al poble, li han dit que el trobarà allà, en
aquell baixador de tren abandonat, que hi va sempre, cada dia. Ell, es va quedar al poble. Es va
casar. Una vida qualsevol, aparentment rutinària... Però ell no respon a les seves preguntes. Què



amaguen les seves no respostes?

3r. moviment, Scherzo - Marián de la Chica

Ell i ella. Es coneixen des de fa temps, encara que feia molt que no es veien. El taxista ha portat a
un d'ells a l'estació equivocada. A la cafeteria del poble, no li han donat la informació correcta a
l'altre. Total, que es troben. Sí, es retroben per aquelles casualitats de la vida. Quina coincidència,
oi? Aquí, a un baixador abandonat. Sembla una broma. Barreges la paraula "fugir" amb la paraula
"buscar" i aquí els tens, a tots dos, un davant de l'altre, envoltats per un immens espai obert, al bell
mig del no-res. Quina gràcia. Els seus cossos, impregnats d'incredulitat i desitjos, es mouen,
juguen, dansen sota un sol radiant de primavera.

4t. moviment, Finale - María José Lizarte

Ell és conscient que està desenvolupant el mateix Alzheimer que va sentenciar la seva mare. Sap
que tota la seva vida s'anirà desdibuixant i, conseqüentment, la seva identitat. Els records que té
més presents són els de la seva joventut quan va conèixer el seu gran amor a qui no ha tornat a
veure. Vol retrobar-se amb ella ara que ha pres la decisió d'ingressar en una residència per no ser
una càrrega per la seva dona. Per això l'ha citada en aquell baixador de tren, on es van veure per
darrer cop i on ara recordaran tot allò que no han viscut. És el seu comiat. Però després de tants
anys ja no són els mateixos. Si som en la mesura que recordem, qui som sense records? Com
construir la realitat sense memòria? En qui s'han convertit? Qui és ella?.


