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Escenari|s

ElConde deTorrefiel La companyia de PabloGisbert i Tanya Beyeler presenta
un nou i arriscat espectacle sobre un futur imprevisible. Després de l’estrena a
Brussel∙les, Viena i altres ciutats europees arriba al Festival Grec

El present
del futur
VICTORIA SLAVUSKI
S’apaga amb els llums l’esplendor
barroca del teatre Akzent, seu de
les Festwochen de Viena, i quan
s’obre el teló es descobreix un es
cenari en penombra amb el terra
cobert d’un compost indiscernible
serpentejantdecolors i brillantors.
Passen minuts amb so de fons de
vibracions però sense canvi a l’es
cenari. Els espectadors s’inquie
ten. Alguns miren enrere, d’altres
apugen o inclinen el cap per veure
si a l’escenari hi ha algun canvi no
percebut. Però no n’hi ha i l’absèn
cia d’acció fa que l’espectador ex
pectant sigui retornat a si mateix,
una variació de l’efecte JohnCage.

Quan alguns s’estan incorporant
per reclamar, apareix un rètol llu
minós en funcions de veu en off
que informa l’espectador: “Estàs
assegut davant d’un escenari gai
rebé a les fosques. Estàs veient La
Plaza d’El Conde de Torrefiel: una
peça que succeeix al llarg de 365
dies... un espai negre, subtilment
il∙luminat... comaúnic element es
cenogràfic unpaisatgede flors i es
pelmes com un altar commemora
tiu.Ciutats tandistants comKyoto,
El Caire i d’altres s’han sumant
a aquesta proposta i participen”.
Així la veu del text ens introdueix
al món distòpic d’un presentfutur
en el qual, com ellamateixa antici

pa, “el teatre consistirà en repre
sentacions del nores, en silenci i,
principalment, sense presència
humana a l’escenari. Ningúno vol
drà escoltar històries ni idees.Nin
gúnovoldràveureningú”.Unmón
futur en què “la pena de mort tor
narà a instaurarse... les empreses
multinacionals finançaran els seus
propis països... i prendran el poder
polític al segle XXII... Alemanya
passarà a dirse BayerAlemanya,
els Estats Units... GoogleEUA...
així com Banc SantanderEspa
nya... VodafoneRegne Unit”.
El text continua, sempre en se

gona persona, i aquella veuperso
na va retratantse i retratant un

ciutadà que podria ser qualsevol
espectador víctima de la seva èpo
ca, enfrontat a la seva pròpia con
fusió, envelliment, falta d’empatia,
temps malgastat, i alhora cons
cient que percep els altres i el món
com a simples imatges. S’abaixa el
teló i a sobre s’hi reflecteix el text
lluminós engrandit que duplica la
realitat: “S’ha abaixat el teló, la pe
ça s’ha acabat”.
Aquesta duplicació, crea un joc

demirallsprodigiósque téunefec
te encisador i constitueix una tro
balla d’El Conde de Torrefiel, ja
que l’espectador del teatreAkzent,
il∙luminat ara per una llum alhora
potent i fantasmal, se sent intimat
a obeir el rètol lluminós que diu:
“Agafes la jaqueta i surts de la sa
la... tots els espectadors se’n van
cap a casa seva i es fonen en la ciu
tat. Tu també decideixes anarte’n
a casa”. Així es crea un instantmà
gic en què s’esborren els límits en
tre representació i realitat, i el pú
blic sembla que sent alleujat quan
de sobte s’obre el teló, s’apaguen
els llums de la sala, i l’escenari for
tament il∙luminat el rescata i el
convenç que l’obra no s’ha acabat,
reassegurat per un escenari poblat
enquè sí quehipassencoses, enca
ra que al principi només sigui la
immobilitat d’un soldat d’esquena
amb una metralleta en primerís
sim pla darrere del qual es passe
gen dones sense rostre de caps co
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berts que les revelenmusulmanes,
amb carretons i bosses d’anar a
comprar, i homes també musul
mans, configurant el que la veu llu
minosa enoff defineix com“l’esce
na més odiada d’Europa”, per co
mentar després que un amic ha
afirmat que el pròxim genocidi se
rà contra els àrabs.
A mesura que la veu escrita va

gabundeja per la ciutat segueixen
les escenes de carrer: la joventut
desorientada de les discoteques,
els grups de turistes, una dona ti
rada al carrer que evoca femi
nicidis...
La posada en escena sempremi

nimalista, amb detalls brillants
com resumir la idea de museu en
un triangle de llum vermella pro
jectat en una paret, contrasta amb
elmonòleg barroc enoff que es ne
ga a seduir l’espectador, commi
nantlo a la reflexió: “Ens gover
nen els morts. Donem suport a les
seves lleis inventades.Defensemel
que ells van decidir... continuem la
seva guerra i... repetim els seus
mateixoserrors”. I la idea llumino
sa d’una empatia universal a través
de la idea d’una sola cèl∙lula origi
nal que li fa dir: “En tots els rostres
anònims que veus cada dia pel car
rer, hi ets tu”. |

El Conde de Torrefiel
La Plaza
SANT ANDREU TEATRE. 5 I 6 DE JULIOL

Un carrer d’Ontinyent

ElCondedeTorrefiel,companyiains
tal∙ladaaBarcelona, fundadael2010per
TanyaBeyeler iPabloGisbert,haadquirit
unapresènciapreponderantals festivals
internacionalsmésimportantsatravésde
lessevesarriscadesproduccionsexperi
mentalsqueauscultenlescontradiccions
profundesdelanostraèpocai investiguen,
qüestionantfinsala base, larelacióesce
nari/espectador.

Lacompanyia
“LacompanyiasomlaTanyai jo–explica
Gisbert–, i treballemambdiferentstipus
d’artistessegonselprojecte.Ambalguns,
comDavidMallos,hicol∙laboremamb
freqüència.Portaaquestnompelcarrer
d’Ontinyentonvaignéixer.Sempreemva
agradarelseunomaristocràtic igrandilo
qüent,AvenidadelCondedeTorrefiel,que
contrastaamblarealitatperquèésun
carrermolt,moltatrotinat,quesurtdel
poble iacabaalcementiri.Tambéallàva
néixerMarcosMorau,elmeugranamic.
Finsarahemposatenescena:Lahistoria
delreyvencidoporelaburrimiento (2010);
Observencómoelcansancioderrotaal
pensamiento (2011);Escenasparauna
conversacióndespuésdelvisionadodeuna
películadeMichaelHaneke(2012);Lachica
delaagenciadeviajesnosdijoquehabía
piscinaenelapartamento(2013);Laposibi
lidadquedesaparecefrentealpaisaje
(2015);Guerrilla (2016) i LaPlaza (2018)”.

TanyaBeyeler
Demareespanyola,Beyeler(Lugano,
Suïssa,1980),diuquehaarribatal teatre
“molttard”.“ALuganoal’èpocanohi
haviaofertaculturalniuniversitària,no

méserapossible llegir.Desprésdetreba
llarenoficinesvaigentrarenunapetita
companyiateatral iaixòemvadecidira
canviardevida.VaiganaraValència ivaig
estudiarartdramàticenunaacadèmiaon
vaigconèixerMarcosMorau,queestudia
vacoreografia.Méstardelvaigretrobara
Barcelonaquanpreparavaelseutreballde
finaldecarreraal’InsitutdelTeatreiem

vaincloureenaquellaobraontambéactuava
enPablo,amésdefundarLaVeronal(en
honoralbarbitúrictriatperVirginiaWoolf
perasuïcidis fallits)ontambévamcoinci
dir”.

PabloGisbert
Comtants jovescercadors,PabloGisbert
(Ontinyent, 1982)vapassardelpobleauna
capital:València.“Vaigcomençaraestudiar
Filosofiaperòaviatvaigveurequenecessita
vapassardelpaperal’acció.Vaigseractivista
iemvaigficaral teatre.Del2000al2003vaig
compaginar laFilosofiaamblamevaactivitat
alTeatrodelosManantialesque,dirigitper
filòlegs,ballarines,gentdebellesarts ide
teatre, teniaunaprogramacióexquisidaa
càrrecdeXimoFlores.Johianavacadadia.
Devegadesnopasmésdevintpersones
vèiempecescomElañodeRicardod’Angéli
caLiddell,quedesprésvatenirtantd’èxita
Avinyó.Defilosofiavaigpassarallegir litera
turaivaigcomençaraescriureiaferpeces
onutilitzavaelsmeustextos,dirigia, iactua
va, fundantunaprotoversiód’ElCondede
Torrefiel.Treballàvemmesosimesosper
aparèixerdavantdelpúblicnomésunao
duesvegades.Desprésvaigestudiardrama
túrgia idireccióaMadridiel2011emvaig
llicenciarenDramatúrgiaal’Institutdel
TeatredeBarcelona.Peròlamevavisiódel
teatreesvaforjarfent–inoestudiant–teatre,
iaixònohacanviatmai”.

El treball
“Tenimunasèriedeprojectesengermen
–diuTanyaBeyeler–queanemdesenvolu
pant.Encaranosabemquèseguiràa La
Plaza.Engeneral treballemprimerl’acciói
elsmovimentsal’escenari, l’escenografia,
tot, inomésal finalenPabloestancaiatota
velocitatescriuels textos”.

L’esquizofrèniade lamàquinahumana
“M’agradamoltutilitzarenel teatrel’esqui
zofrèniaambquèfuncionem.Laseparació
entreelqueesdiu,elqueespensaielquees
fa(oesveu):unpotestarfent l’amoripen
santquehadecomprartomàquets,oananta
totavelocitatper lacarreteraipensantenun
menjarquefeia latevamare.Iaquestadisso
ciacióenquèelcosvaperunabandaiel
cervellperunaaltraemfascina.Perexem
ple,quanjugoabàsquetpensoenelteatre.
Potsersocunamicapsicòtic”.

Arspoètica
“LaPlaza–diuPabloGisbert–ésunaobrade
l’any2018,peraixòhihatragèdia,comèdia,
moros, turistes,morts,electrònicai temps
suspès.Ésunaobraqueemserveixpercon
tinuarpensantenmimateix;percontinuar
intentantsaberquèéstotaaquestabogeria.
Nobuscoimperiosamentqueli interessia
ningúperquènivullsermainstream,ni tenir
èxitniserric.Noésunaobraperatotsels
públics.Tampocnopassares”. V.S.

A dalt, un moment
de ‘La Plaza’,
l’última creació
d’El Conde de
Torrefiel. A la
dreta, el duo de
directors, de la
peça i de la compa
nyia, Tanya Beyeler
i Pablo Gisbert
FOTOS: LUISA GUTIÉRREZ

I REBECA PRAGA

Muntatgeminimalista,
amb instantsmàgics
que esborren els límits
entre representació
i realitat

‘La Plaza’ ens porta
a unmón distòpic
on “ningú no voldrà
escoltar històries”
ni “voldrà veure ningú”


