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La sempre benvinguda i enyorada companyia La Zaranda torna a Barcelona a sacsejar-nos
l'esperit amb el seu teatre punyent i personalíssim. Porten l'espectacle Ahora todo es noche, que
han creat per celebrar el seu 40è aniversari. També ho celebren amb un canvi de nom. Si bé fins
ara es deien La Zaranda. Teatro inestable de Andalucia la Baja, ara es diuen La Zaranda. Teatro
inestable de ninguna parte, perquè "després de voltar tants anys pels teatres del món, pensem
que ens defineix millor." I perquè al seu estil i sota diverses formes, La Zaranda explica la vida.
"Vam començant expressant el que som i el que sentim, però ara ens hem adonat que és el teatre
el que s'expressa a través nostre. Som el fil conductor que exposa el que el teatre ens dicta. I el
teatre és vida." Preneu nota doncs: avui, dia 21, estrena oficial al teatre Romea, on els podreu
disfrutar fins al 15 d'octubre.

A la resentació, el Paco de la Zaranda, actor i director de l'espectacle, ha dit que: "El teatre és una
finestra de l'ésser humà i nosaltres intentem obrir-la. El nostre teatre neix més d'un sentiment que
d'una idea. I ara que fem 40 anys el sentiment ens demana fer una mirada als nostres orígens.
Fem una autòpsia de nosaltres mateixos." Per reforçar la idea, a Ahora todo es noche mnomés
surten Gaspar Campuzano, Enrique Bustos i Francisco Sánchez (el Paco!), fundadors del grup
amb Juan de la Zaranda, mort l'any 2013 als 59 anys, a qui ja li han dedicat diversos espectacles i
sempre hi tenen un record en totes les rodes de premsa. En Paco diu que "l'obra és com un
inventari al que jo li dic Autofia de nosotros mismos. Ha sortit de mirar-nos més profundament que
mai, seguint les idees del poeta", que és com anomenen a l'autor dels textos, Eusebio Calonge. "A
l'inventari hem fet un reciclatge de la pulsió del nostre llenguatge, on la investigació és una
constant. Hem intentat desfer-nos de nosaltres mateixos per deixar entrar als personatges. Hi ha
moments novedosos, que som nosaltres, i altres moments, que són els personatges. Entrem i
sortim i al final ja no saps qui ets, hi ha una sensació de laberint. Però la idea és clamar que
només al teatre es poden assolir tots els nostres somnis!" explica l'Eusebio.

Vam veure un bocí de l'espectacle que no podem explicar perquè va ser, precisament, el final.
Però va ser una delícia, una declaració de principis i una porta oberta a la vida que continua, "Si
he après alguna cosa en aquests 40 anys és que és el públic el que acaba escrivint l'obra. A cada
lloc on anem ens adonem que tot canvia en funció del context, però d'una manera espontània. Ara
i aquí el títol és desolador i reflexa bé les sensacions del que ens envolta. Però això ha passat
sense preparar-ho, d'una manera natural. En un altre moment s'hagués entès d'una altra manera."

Ho expliquen a través de tres rodamons que no troben refugi, perquè només existeix al teatre i en
aquests moments, la cultura i l'art estan deixats de banda: "És una manera de despullar-nos, com
sempre, però aquest cop d'una manera dràstica. Tots som pidolaires d'alguna cosa, podem pidolar
amor, poesia... I parlem amb el pidolaire que portem dintre", diu l'Enrique. Al que Campuzanò
afegeix: "Als nostres treballs sempre hi ha esperança, tot i que mostrem la foscor. L'esperança és
l'albada, en la que vencerem els horrors del món. La poesia ens salvarà perquè sempre travessa
les turbulències. I a través de la seva llum, l'artista la va passant a les futures generacions perquè
mantenguin la flama encesa."

UN HOMENATGE AL TEATRE DE COMPANYIES



Carles Canut, director artístic del Romea, va dir a la presentació que amb la seva programació vol
fer un homenatge als grups històrics dels anys 60, com ara Joglars, Akelarre, La Fura dels Baus
(1979), Comediants (1971), el Corsario de Valladolid, l'Atalaya de Sevilla... que, amb el seu teatre
de repertori "haurien de ser patrimoni de la nostra cultura." En Paco afegeix una reflexió sobre la
companyia: "Per a nosaltres el teatre neix en una companyia, és un art collectiu. Estem oberts als
joves perquè és important motivar-los i inspirar-los llenguatges nous que neixin de la seva pròpia
llavor. Ara tenen molts dificultats, no hi ha espais d'assaig, no hi ha infraestructures... La
companyia ho suavitza perquè genera un esforç collectiu. És com una família que recorre el món
d'una manera nòmada. Però els joves han de competir amb actors que surten a serials o al
cinema, on és mes fàcil trobar feina. Per a mi l'actor neix i es fa al teatre, on no hi ha possibilitat de
trampa."

Després d'això, Canut tanca l'acte amb aquestes paraules: "La vostra flama és del més útil que hi
ha al teatre espanyol. Us animo a cuidar-la i a que no s'apagui mai.".

SOBRE LA COMPANYIA

La companyia Zaranda va néixer a Jerez fa 40 anys. El seu llenguatge particular ha estat
reconegut pel Ministerio de Cultura, que els va atorgar el Premio Nacional de Teatro 2010. Però
ells expliquen que, així com a Buenos Aires, Bogotá i altres llocs d'Europa i Amèrica tenen el
reconeixement del públic, a l'Estat espanyol no els van gaire bé les coses: "Nosaltres fem teatre
natural, volem expressar el que ens passa per la sang. Però la resta del mon té altres interessos.
La nostra companyia té 40 anys i encara hi ha llocs a Andalusia que no hem estat mai. Ho dic per
proximitat, no perquè pensem que fem teatre andalús", ens van confessar en una ocasió.
Catalunya és per a ells un referent. Molts dels nostres espectacles han nascut aquí," asseguren.


