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«La Cuadra
ha influït en
el teatre català»

Entrevista Salvador Távora

Távora porta aquesta
nit la seva adaptació
de ‘Yerma’, un clàssic
del teatre de Lorca, al
festival de Peralada
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CRISTINA SAVALL
BARCELONA

LLOC DE NAIXEMENT I EDAT
SEVILLA, 70 ANYS
PROFESSIÓ DIRECTOR

TEATRAL
OBRES DESTACADES ‘QUEJÍO’,
‘CARMEN’, ‘CARMINA BURANA’

Salvador Távora té un alfa-
bet propi amb què com-

pon una singular cal.ligrafia teatral.
El director de La Cuadra de Sevilla
crea ara un nou univers lorquià al
voltant de Yerma.

–És la quarta vegada que La Cua-
dra de Sevilla actua a Peralada.
Carmen, Don Juan de los ruedos i
Imágenes andaluzas para Carmina
Burana precedeixen Yerma, máter.
–La meva relació amb Catalunya
sempre és intensa. Tot i la polèmica
dels toros que va envoltar l’estrena
de Carmen, els nostres atreviments
teatrals han estat ben acollits i han
influït en el teatre català.

–¿En quins aspectes?
–Vam portar un nou concepte d’es-
pectacle sense paraules i vam pujar
màquines i eines a escena. Quan el
1972 vam estrenar Quejío a la sala
Capsa, ens vam avançar al teatre ri-
tual i al concepte de companyia in-
dependent. El suport de la crítica ca-
talana, de Gonzalo Pérez de Olaguer
i de Joan de Sagarra, sempre com-
promesos, ha sigut vital.

–La dona andalusa és una icona en
la vida recent de La Cuadra.
–El debat de la dona pels seus drets
és un gran tema de la nostra època.
La dona andalusa externament té al-
tres signes, però internament sent la
mateixa necessitat de llibertat.

–¿Què és per vostè la llibertat?
–No condicionar la capacitat creati-
va, ni la de moviment, ni la de pen-
sament a cap imposició. No hi pot
haver mai llibertat per matar.

–¿Què té d’especial Yerma, obra en
què Lorca explora el conflicte intern
d’una dona rural casada que anhela
i busca infructuosament ser mare?
–Lorca estava presoner, en el sentit
estructural, de la seva companyia.
Havia de compondre papers per a
tots. L’essència de l’obra està en qua-

tre personatges. Així m’aproximo a
l’essència, m’acosto més al Federico
poeta que al dramaturg. Poètica-
ment té una unitat total.

–¿Com intueix Yerma?
–La Yerma de Lorca va ser un crit del
seu temps contra la mordassa que
tenia la dona. Avui l’hem de veure
amb altres ulls. Al nostre espectacle,
Yerma té una filla. La mateixa que

va voler tenir Lorca. Per això l’ano-
meno Libertad.

–¿Canviar el final és un acte de va-
lentia o d’atreviment?
–És un acte de respecte perquè la
millor forma de ser fidel a un autor
és saltant-se l’estructura i la manera.
Revisc Lorca, cosa que és molt més
complexa que recrear-lo.

–Lorca aprofundeix en les pres-
sions socials que suportava la dona
que vivia a principis del segle XX.
¿Quin és per vostè el gran tema de
l’obra?
–El poder de la paraula de Lorca,
que sempre va al mateix lloc: a gua-
nyar la llibertat. Per això, en la nos-
tra adaptació hi apareix un colom
engabiat, un discurs visual que par-
la per si sol. No és un espectacle de

diàlegs, sinó de paraules. Tot està
sintetitzat.

–La Cuadra té una proposta per
emprendre una gira per Anglaterra.
¿Adaptaria Shakespeare?
–Em sobra admiració per la seva
obra però em falta atracció per les
formes. Em falta l’arrel, l’impuls vi-
tal. No tinc el concepte de la vida
que tenia ell.

–¿El teatre nodreix la raó?
–No pot donar solucions, però en
canvi pot ajudar a donar-les sense
convertir-se en un totxo pedagògic.
El teatre no és per dormir sinó per
despertar.

–¿A què diu que no?
–A un encàrrec. En l’art, un encàrrec
encotilla el pensament.<

33 Salvador Távora, fa dos anys, al festival de Peralada.
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L’enfocament
«REVISC LORCA,
COSA QUE ÉS MOLT
MÉS COMPLEXA
QUE RECREAR-LO»

La mostra planeja portar Plácido Domingo, Dylan i Van Morrison el 2006

Cap Roig tanca amb Carreras i
un balanç del 95% d’ocupació
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El tenor Josep Carreras
clausurarà avui el Festival

Jardins de Cap Roig de Calella de Pa-
lafrugell (Baix Empordà). Amb totes
les localitats venudes i la vista posa-
da al cel per por de la pluja, el con-
cert d’aquesta nit (22.00 hores) pre-
senta un programa de peces catala-
nes i italianes. Els organitzadors van
donar ahir les xifres d’assistència a
al certamen: prop de 25.000 perso-
nes han assistit als 16 espectacles
que s’han portat a terme.

Josep Carreras actuarà acompa-
nyat per l’Orquestra Simfònica del
Vallès, que comptarà amb la direc-
ció de David Giménez. En la primera

part, interpretarà cançons d’Eduard
Toldrà i Enric Morera, mentre que
en la part final entonarà peces napo-
litanes. «Carreras és un conegut i
estimat amic d’aquest festival –va
confessar Arcadi Calzada, el presi-
dent de la Fundació Caixa de Giro-
na–. Ell en va inaugurar la primera
edició i ara tanca aquesta tempora-
da ja consolidada».

q DIVERSITAT D’OFERTA
Calzada va assegurar que la clau de
l’èxit que ha tingut el cinquè Festi-
val de Cap Roig ha estat la progra-
mació i el lloc. Hi han actuat la diva
del soul Diana Ross, els incombusti-
bles Ana Belén i Víctor Manuel i el
guitarrista flamenc Paco de Lucía, a
més a més d’estrelles del ballet i la

dansa com Igor Yebra o Sara Baras.
«La diversitat de l’oferta ha atret
públic de tota mena, amb sensibili-
tats molt diferents», va assenyalar el
responsable de la fundació.

Els 25.000 espectadors han supo-
sat una ocupació del 95%. Molts dels
concerts havien esgotat les entrades
fa setmanes. La majoria dels assis-
tents són estiuejants de la Costa Bra-
va, «que els encanta arribar a unes
grades des d’on es veu el mar, en
plena naturalesa», va descriure.

q AMPLIAR L’AFORAMENT
El festival ha obtingut una «òptima
sonoritat» gràcies a la disposició de
l’amfiteatre que s’ha estrenat aquest
any. Una altra de les millores que es-
tudien els promotors de cara a l’es-
tiu que ve és redissenyar la zona de
tribuna i ampliar d’aquesta manera
l’aforament, que passaria de 1.700
butaques a unes 2.000. Calzada va
revelar que entre els artistes amb
qui es mantenen converses per al
pròxim certamen hi ha Plácido Do-
mingo, Bob Dylan i Van Morrison.<33 Josep Carreras.

CRÍTICA DE DANSAb
‘D. Q. PASAJERO EN
TRÁNSITO’, visió
delirant del ‘Quixot’
de Rafael Amargo
MUNTATGE Rafael Amargo i Carles
Padrissa ESPAI Auditori de
Peralada DIA 18 d’agost

No se li pot negar a Rafael Amar-
go valentia a l’hora de prendre
riscos i saltar-se fronteres i codis
quan deixa desbocar-se els seus
deliris de grandesa tan artístics
com escènics.

Si a Enramblao l’artista va beu-
re dels personatges que adornen
la rambla barcelonina per perme-
tre’s un còctel d’estils sense solta
ni volta, al Quixot Amargo troba
el salconduit per transitar per les
aventures i els somnis del gentil
cavaller.

L’artista recorre al món ci-
bernètic i als videojocs per entrar
al túnel del temps i desenvolupar
un muntatge histriònic i grandi-
loqüent en què col.labora de ma-
nera intensa Carlos Padrissa,
component de La Fura, i Juan
Estelrich, responsable, junta-
ment amb Franc Aleu, de la crea-
ció audiovisual.

Dos nois japonesos addictes als
videojocs es veuen transportats a
un món on la realitat es confon
amb la imaginació. D’aquesta
manera, es converteixen en pro-
tagonistes d’aventures de cavalle-
ries en un constant anar i venir
per l’espai i temps.

D. Q. Pasajero en tránsito comp-
ta amb elements tan dispars com
ara el ball folklòric, el flamenc, el
rock, el breakdance, la dansa con-
temporània i un espectacular des-
plegament audiovisual. Tot ple-
gat per obtenir un espectacle mu-
sical que per la falta de cohesió i
consistència de les parts que l’in-
tegren, cau en un producte alta-
ment efectista.

L’exageració i el caos regnen
per sobre de tot. Sota un to desor-
bitat es desenvolupen escenes on
el segell furer es menja el coreo-
gràfic, que s’arriba a veure reduït
fins a un segon o tercer pla engo-
lit per unes imatges delirants, a
la vegada que recreen unes aber-
rants figures de Rafael Amargo i
Fran Fernández en els seus rols
de Don Quixot/Bidanshi i San-
cho/Akira, respectivament.

Amargo ni tan sols és rigorós a
l’hora de defensar el seu perso-
natge i per això entra i surt del
seu rol quan i com li ve de gust
sense preocupar-se gaire de la
ruptura que això produeix en la
globalitat de l’espectacle.

D’aquest muntatge d’alt pres-
supost se salva un elenc de balla-
rins que van proporcionar plaer a
l’hora d’executar, de manera im-
pecable, fragments de folklore es-
panyol. Pel seu costat, d’entre
tanta dispersió, també pren un
protagonisme rellevant el quadro
de músics i cantaores flamencs.
Tant un grup d’artistes com l’al-
tre fan que entre tanta volada
gratuïta hi hagi una mica de dig-
nitat i rigor.<
MONTSE G. OTZET

La creació audiovisual
engoleix la part coreogràfica
i narrativa de l’obra


