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Catarsi amb 
Ernesto Collado 
a la FiraTàrrega
3L’actor i creador triomfa amb l’obra 
participativa ‘Si sabes lo que hay’

IMMA FERNÁNDEZ
TÀRREGA

«S
i saps què s’ha de fer 
per estar millor i no 
ho fas, llavors estàs 
pitjor». La sàvia refle-

xió penja projectada a la paret en 
l’última proposta del barceloní 
Ernesto Collado, un artista trenca-
dor que busca nous camins de comu-
nicació amb el públic, allunyats del 
teatre convencional. Ja en va fer de 
les seves a cop de martell a la Fira-
Tàrrega del 2014, llavors acompa-
nyat de Piero Steiner a Constructivo, i 
divendres hi va tornar amb Si sabes lo 
que hay, que es va programar en l’úl-
tim Grec. Es va presentar sol amb el 
seu irresistible poder escènic i un ob-
jectiu: que els assistents, més enllà 
del joc lúdic participatiu, pensessin 
«una altra manera d’estar junts».
 Amb els espectadors drets en un 
espai buit, Collado va començar la 
funció convidant el personal a cami-
nar, com «ja es feia al paleolític», i a 
mirar l’altre, per seguidament pro-
posar una tanda d’exercicis gimnàs-
tics que els presents van acceptar 
alegrement. «El públic és molt obe-
dient», va explicar després de la se-
va extenuant interpretació al capda-
vant d’un ritual en què a través del 
moviment va aconseguir portar els 
participants a una catarsi col·lectiva 
culminada amb el ball, cadascú a la 
seva manera, del Bolero de Ravel. Pel 
camí van quedar certeses, pregun-
tes, inquietuds i dards. Un vòmit de 
per riure (es va veure que el fluid sor-
tia d’un tetrabric de caldo), símpto-
ma que ell es troba molt malament 
en aquest món a la deriva, i altres 
accions que van disparar les rialles 
d’un públic entregat.

UNA OBSESSIÓ / El creador va explicar 
que el persegueix una obsessió que és 
l’origen d’aquesta i altres obres: 
«Com es veu en pel·lícules, sèries, lli-
bres..., ens imaginem de moltes ma-
neres l’arribada de la fi del món, però 
ningú es dedica a buscar solucions». 
Ho va dir amb el lema La felicitat no és 
una obligació estampat a la seva sa-
marreta negra.
 L’obra, que firma amb la seva 
companyia Fundació Collado-Van 
Hoestenberghe, forma part d’un sin-
gular i ambiciós projecte titulat Pra-
xis, exercicis en realisticisme. «L’any que 
ve volem passar 17 dies en una fur-
goneta viatjant per l’autopista cap al 
sol des de Brussel·les fins a Barcelona 
i fer parades a les estacions de servei 
per representar una versió d’aquest 
espectacle, amb l’ajuda d’altres col-

laboradors, tots els que trobem: ca-
mioners, turistes... I d’aquí en sor-
tirà l’exposició Qué hacer para estar, 
prevista per a l’Arts Santa Mònica», 
va explicar. «Almenys els exercicis 
els aniran bé als conductors per esti-
rar els músculs». Fliparan, segur.

PROPOSTA CIRCENSE DE SVALBARD / Tam-
bé van flipar els espectadors de la Fi-
raTàrrega amb propostes com la de 
la companyia circense sueca Sval-
bard, que ha col·laborat en peces 
d’Animal Religion com l’elogiada 
Chicken Legz. Amb el burgalès Santia-
go Ruiz Albalate i el català Quim Gi-
ron (fundador d’Animal Religion 
que ha substituït un altre membre 
del grup) entre el quartet d’artistes, 
la peça All genius all idiot va entusias-
mar especialment molts especta-
dors per la virtuosa tècnica dels acrò-
bates, al servei de l’exploració de 
l’animalitat en el comportament 
humà. En un to surrealista i gai («tot 
i que no ho som», van aclarir), els in-
tèrprets es van ficar a la pell de qua-

FESTIVAL DE TEATRE

33 Un moment de l’espectacle ‘Si sabes lo que hay’, d’Ernesto Collado, divendres, a Tàrrega.
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tre personatges que «surten de les es-
combraries en un món postapoca-
líptic» i travessen la prima línia que 
hi ha entre el geni i l’idiota; l’instint 
i l’intel·lecte. Hi va haver lluites, can-
vi de rols (dominador-dominat) i 
acrobàcies bestials, com les del mico 
Ruiz Albalate sobre la perxa xinesa, 
molt humor i música en directe en 
un muntatge que va acabar amb el 
públic dret després d’un apoteòsic in 
crescendo.
 Escarlata Circus arriba al cor del 
personal (avui encara es pot veure) 
amb l’entranyable Corroc, imagina-
tiva experiència poeticocientífica 
concebuda com una visita a una col-
lecció de pedres en forma d’aquell 
múscul cardíac símbol de l’amor, 
del qual Jordi Aspa i Bet Miralta ex-
pliquen històries i dades científi-
ques. La companyia italiana multi-
disciplinària Ondadurto Teatro, per 
la seva part, va recrear en Cafe Europa 
la mateixa història que Nicole Kid-
man ja va protagonitzar al film Do-
gville sota la direcció de Lars von Tri-
er. Amb menys cruesa, això sí, que a 
Tàrrega hi ha nens per tot arreu. H

Els assistents fan 
gimnàstica i ballen el 
‘Bolero’ de Ravel. El fi 
és que pensin «una altra 
manera d’estar junts»


