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Gran Txékhov per a gurmets i 
‘connaisseurs’

dor, l’angoixant impotència emoci-
onal de tots plegats. Un quadre ter-
rible en què no hi ha lloc per a la 
tendresa amb la qual Txékhov trac-
tava els seus personatges posteri-
ors, malgrat ells mateixos.   

La posada en escena de Perceval 
té els ingredients del teatre de 
Txékhov, certament, en un relat for-
mal però que trenca radicalment 
amb qualsevol tradició. És una ver-
sió que s’inscriu dintre d’un teatre 
contemporani que ressegueix els 
trencaments que els pintors i els 
músics van realitzar al segle passat 
i que, a la fi, impliquen l’absoluta ne-
cessitat d’una informació prèvia 

tant de l’obra com del context 
per accedir a la propos-

ta i esbiaixar el des-
concert que el des-

coneixement de 
ben segur produ-
eix, com passa da-
vant d’una obra, 
per exemple, de 

Kazimir Màlevitx 
(1878-1935). Per-

ceval aconsegueix, 
no obstant, fer aflorar 

la tensió interior dels per-
sonatges en una posada en esce-

na tremendament simbolista i de 
gran força interpretativa marcada 
per un superb pianista i vocalista. 
Deliciós espectacle per a gurmets te-
atrals que ens indica un dels camins 
del teatre europeu.e

‘Platonov’ TEATRE LLIURE 22 DE JULIOL 

Platonov és la primera 
obra del mestre 
Txékhov, escrita entre 
els 18 i els 21 anys. Una 
obra que va refusar i 

trencar i que només es va recuperar 
gràcies a una còpia guardada en una 
caixa forta. Sorprèn la mirada de-
vastadora i trista, insostenible, d’un 
noi de 18 anys sobre uns perso-
natges que n’anuncien molts 
altres d’obres posteriors 
amb absoluta nitidesa. 
Un llarg text que origi-
nalment té quatre ho-
res i que ens ha arri-
bat en una versió del 
belga Luk Perceval 
que concentra l’essèn-
cia del malviure d’una 
petita comunitat rural 
poblada d’infinites soli-
tuds, d’éssers incapaços d’ar-
ticular sentiments autèntics i veri-
tables. Una desconstrucció que po-
tencia el desolador paisatge de figu-
retes amb un protagonista que es 
rebutja a si mateix i projecta el seu 
fracàs com a persona a la resta de 
personatges, accentuant així la bui-
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A la recerca de la 
identitat perduda

objectes compromesos esperant 
que la dictadura durés poc. Vuit 
anys després, torna a buscar-los i no 
aconsegueix recordar exactament 
on estaven enterrats. “Allò es va 
convertir en un relat mític, a la fa-
mília –recorda el director–, i jo es-
tava fascinat per com la memòria 
fins i tot anava canviant els objec-
tes”. Fa dos anys, el nou amo de la 
casa va voler construir una piscina 
i va trobar la famosa bossa. A dins hi 
havia una agenda, una arma, re-
vistes... i un element desconegut. La 
recerca de l’origen d’aquest objec-
te és el disparador de Cuando vuel-
va a casa voy a ser otro (al Teatre 
Lliure, del 25 al 27 de juliol). L’obra 
és una ficció que ocorre en l’actu-
alitat, en la qual es creuen diferents 
personatges, com en “un pentagra-
ma d’escenes en moviment”, que 
van a la recerca de la seva identitat. 
Pensotti reflexiona sobre “com ens 
transformem en el doble de nosal-
tres mateixos, com els mites fami-
liars formen part de la nostra iden-
titat i els objectes del passat cons-
titueixen part de la nostra història”.  

Roberto G. Alonso també es ba-
sa en personatges reals a La fragili-
tat dels verbs transitius (al Mercat 
de les Flors, del 26 al 28 de juliol). La 
companyia s’ha submergit en l’uni-
vers de la transsexualitat, “un món 
que sovint associem a marginalitat, 
si bé això ha començat a canviar”, 
afirma, per fer sortir a la llum la si-
tuació d’aquestes persones “valen-
tes” que “volen ser, viure” i, sovint, 
“passar desapercebudes”. L’obra 
vol mostrar tot el “ventall de possi-
bilitats” que hi pot haver en la iden-
titat sexual “més enllà de les pautes 

de masculinitat i feminitat que mar-
ca la societat”, diu el director, i ho fa 
a través de quatre personatges: un 
nen de 12 anys en procés de canvi de 
sexe, un jove de 22, una transsexu-
al que fa 15 anys que és dona i una al-
tra de 65 anys. La dramatúrgia, cre-
ada per Marc Rosich, Helena Tor-
nero i Carlos Be, no converteix els 
casos reals que han conegut en tea-
tre document sinó en teatre senti-
ment, en el qual els actors-ballarins 
“expressen emocions que tots po-
dem haver viscut”, afirma Roberto 
G. Alonso.e

Cuando vuelva 
a casa voy a ser 
otro, de 
Pensotti, es va 
estrenar al 
Festival 
d’Avinyó el 
2015. 
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Mariano Pensotti s’enfronta al passat, i 
Roberto G. Alonso, als estereotips socials

Segur que a tothom li ha passat: mi-
rar-se al mirall i no reconèixer-se. 
Potser perquè l’edat i els seus acci-
dents han deixat empremta i no et 
veus com t’imagines. Potser perquè 
en realitat mai t’has sentit com et 
mostra el reflex del mirall. El festi-
val Grec s’endinsa en la recerca de la 
identitat a través de dos espectacles 
radicalment diferents. L’argentí 
Mariano Pensotti aborda a Cuando 
vuelva a casa voy a ser otro la idea del 
doble, de com deixem de ser qui som 
i, amb els anys, ens convertim en un 
altre. Mentrestant, la companyia de 
dansa de Roberto G. Alonso explora 
la transsexualitat a La fragilitat dels 
verbs transitius.  

Ficcions sobre realitats 
Mariano Pensotti parteix d’una 
anècdota real i personal. El seu pa-
re, un militant polític a l’Argentina 
dels anys 70, va enterrar al jardí de 
casa els seus pares una bossa amb 
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