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La jove companyia La Virgueria presenta a la sala Beckett ‘Snorkel’, “una clatellada a la nostra manera de viure”

Lapenúltimacançóde la festa
JUSTO BARRANCO

Barcelona

L aVirgueria formapart
del boom de joves
companyies que ha
servit per repoblar la
soferta cartellera tea

tral barcelonina al llarg dels dar
rers anys de crisi. Un boomque la
companyia que dirigeix Aleix
Fauróhaprotagonitzatjuntament
ambuna llarga llistadegrupsamb
noms com La Calòrica, La Ruta
40, Sixto Paz, Prisamata o Arcà
dia.Estractad’unfenomennascut
tant perquè avui els teatres no te
nen els diners que tenien abans
perproduirelsseuspropisprojec
tes comperquèmolts joves actors
idirectorsvolenques’escolti lase
va veu. “El boom passarà, com
tots, però crec que perduraran
unes quantes companyies perquè
estan treballant ambmoltesganes
i demaneramolt professional per
fabricarhistòries”, diuFauró.
La seva companyia, La Virgue

ria, formada el 2009, en l’època
més dura de la dura crisi, amb els
actors Isis Martín, Marina Fita,
Òscar Llobet i Patrícia Bargalló,
estrena ara a la sala Beckett Snor-
kel, una obra que vol ser, diu Fau
ró, “una clatellada a la nostra ma
nera de viure, de relacionarnos
amb el planeta”. I a la comoditat
que ens acaba impedint canviar
res.Cinchistòriesambuntítol co

mú que ve, explica el director, del
que anomena “visió Snorkel”:
“Mirar la profunditat desde la su
perfície sensearribarmai al fons”.
Una peça que estarà en escena

finsal6dedesembre ipera laqual
La Virgueria s’ha associat amb el
dramaturg Albert Boronat, que,
així són les coses ara, també té la

seva pròpia companyia, Projecte
NISU, creada el 2010 amb Sergi
Torrecilla.Fauróexplicaquevoli
en treballar ambBoronat “perquè
té una veu molt personal, amb
molta ironia, sarcasme”. Iel resul
tat no els ha defraudat. Snorkel té
efectivament, diu, “un humor
molt gamberro, absurd, burleta”.

Pelmuntatgesurtendesdelmisti
cisme i lanaturalesadecapdeset
mana fins a les xarxes socials, on
sembla que vivim coses que en
realitat no vivim. I surten Brigitte
Bardot amb les foques, Angelina
Jolie salvant l’Àfrica i Leonardo
DiCaprio com l’última esperança
d’aturar el canvi climàtic.

Un escenari que sembla un es
trany càmping que es va transfor
mant progressivament és el lloc
on se succeeixen el monòleg ini
cial i les narracions a les quals els
actors aporten les sensacions i
emocions del que el text està ex
plicant. I el text de Boronat, re
marcaFauró, “qüestiona la nostra

manera de viure”. Parla, assenya
la, de les relacions entre els hu
mans. I dels humans amb el seu
planeta. Parla d’una societat de
consum que, malgrat que li han
anunciatque laseva formadevida
esgotaels recursos i s’acostaa la fi,
continua consumint igual, com
prant coses d’un sol ús i aconse
guint que els residus facin malbé
tota la Terra. D’una societat que
ha arribat tard a la festa a un local
on tot ja és enganxifósperòonen
cara queda un trosset de pastís
que es va menjant de gust. La co
moditat i l’immobilisme impedei
xen canviar res i amb elm’agrada
deFacebook, acabaFauró, non’hi
hauràprouper ferho.!
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Javier Beltrán, Isak Férriz,Marina Fita i IsisMartín en una escena de Snorkel, a la sala Beckett

Amb humor gamberro
i absurd ‘Snorkel’
qüestiona una societat
de consum incapaç
de canviar el rumb


