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Un ‘thriller’ negre en què el públic posa el final

nant que ho fa esclatar tot és la rea-
parició d’en Beltrán (Patrick Cria-
do), que havia desaparegut quan te-
nia 12 anys i que torna a casa fet un 
home. La mare, interpretada per 
Machi, és una dona aclaparada pel 
dolor que “ha quedat en una mena 
de pausa i ha deixat de conviure amb 
el seu entorn”, assenyala l’actriu.  

En la constel·lació familiar pro-
fundament marcada per l’absència, 
Perotti imagina també la tieta i el co-
sí del desaparegut, que encarnen Pi-
lar Castro i Santi Marín. “Ella viu per 
l’acceptació dels altres i té una rela-

ció excessivament fraternal amb el 
seu fill –avança Castro–. És un per-
sonatge naïf i lluminós, que amb el 
retorn del nebot farà tot el que pugui 
perquè tots tornin a semblar una fa-
mília”. Des de fora de l’univers do-
mèstic, un capellà interpretat per 
Álvaro Lavín intentarà esbrinar qui 
diu la veritat i qui no. “És el perso-
natge més pròxim al públic perquè, 
com ell, ha de destapar les menti-
des”, assenyala Lavín, que subratlla 
l’habilitat de l’espectacle per fer 
“que el públic treballi i estigui actiu”. 
A partir del joc d’enganys, l’especta-

cle traça una reflexió sobre la crea-
ció de la identitat. “M’interessava la 
idea de la construcció de certes veri-
tats necessàries, com també de creu-
re en la mentida per sobreviure”, in-
dica el director. L’humor irromp a 
escena en els moments més ex-
trems, quan “els personatges trans-
cendeixen el drama i abracen l’ab-
surditat”, diu Perotti. Tot i això, Cro-
nología de las bestias no és una co-
mèdia per se. “És una història molt 
abrupta –diu Machi–. Diria que, més 
aviat, el públic riu per nerviosisme 
i per alliberar l’angoixa”. 

A mida de Machi i Castro 
Perotti va estrenar Cronología de las 
bestias a Buenos Aires amb una 
companyia argentina abans d’adap-
tar-la a Madrid, on s’ha pogut veu-
re al Teatro Español. “La vaig es-
criure pensant en els actors espa-
nyols, especialment en la Carmen i 
la Pilar”, assegura el director. Mal-
grat això, a l’hora de traslladar-la a 
una nova escena ha optat per no re-
petir cap element del muntatge ar-
gentí. “Més enllà del text, he inten-
tat que no s’assembli gens a la peça 
de Buenos Aires”, diu Perotti. 
Aquest rentat de cara no modifica la 
sensació final intrínseca del mun-
tatge. Machi subratlla que l’obra “no 
deixa indiferent ningú”, i afirma que 
no sap “per quin motiu el públic 
aplaudeix al final, perquè hauria 
d’estar en xoc”. La conclusió és cla-
ra i devastadora: “Tots tenim una 
bèstia a dins”, diu Machi. Queda a 
mans del públic decidir si jutja, cas-
tiga o perdona.e

Una escena de 
Cronología de 
las bestias, que 
es pot veure 
des d’avui al 
Teatre Lliure. 
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‘Cronología de las bestias’ teixeix una xarxa de mentides al Lliure amb Carmen Machi i Pilar Castro

ARTS ESCÈNIQUES

Carmen Machi passa de puntetes 
per l’argument de Cronología de las 
bestias, gairebé com si caminés per 
un camp de mines. “És complicat 
parlar de l’espectacle sense fer es-
pòilers”, es justifica l’actriu amb un 
somriure. Al seu costat, el drama-
turg i director argentí Lautaro Pe-
rotti li dona un cop de mà. “L’obra 
s’estructura com si fos un gran tren-
caclosques. Hi ha una complexa xar-
xa de mentides petites que n’aguan-
ten una de grossa, que és fundacio-
nal per a una família. I poc més po-
dem dir!”, exclama Perotti, que 
també és el cofundador del teatre 
Timbre 4 de Buenos Aires. Definida 
com un thriller amb tocs de comèdia 
negra, l’obra s’instal·la fins al 2 de 
desembre al Teatre Lliure de Gràcia 
i passarà pel festival Temporada Al-
ta de Girona el 7 de desembre. 

Com que de l’argument se’n pot 
parlar poc per no aixafar la guitarra 
als espectadors, Perotti se centra en 
l’esquelet de l’espectacle. “Volia ex-
plicar una història sense donar les 
veritats processades. Com a espec-
tadors, estem entrenats per treure 
les nostres pròpies conclusions. Per 
això aquí és el públic qui posa el final 
de l’obra, qui decideix si els perso-
natges justifiquen o no les seves ac-
cions”, explica Perotti, que ha cons-
truït la història com un artefacte 
d’estructura complexa en què el pas-
sat i el present van i venen sense se-
guir un ordre cronològic. El deto-
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La companyia 1927 pren 
el Temporada Alta

artistes perquè volem fer obres que 
agradin a la gent i que siguin acces-
sibles per a tothom”, diu Andrade. A 
diferència de l’estrena de fa vuit 
anys, ara Andrade no actua en l’obra 
i només n’és la directora: “Ha sigut 
una joia passar l’espectacle a un nou 
repartiment tan talentós i entusias-
ta. Ha fet que jo també m’hagi tornat 
a entusiasmar. Després de vuit anys, 
d’haver fet altres obres i grans òpe-
res, em sorprèn com és de fascinant 
The animals and children took to the 
streets, com ens hi vam bolcar, com 
tot és artesanal i la gran quantitat de 
bones idees que hi ha”. 

Al marge de la creació, els mem-
bres de 1927 també han de gestio-
nar quan deixar descansar un es-
pectacle i el moment de recuperar-
lo.  Ara sembla un moment òptim 
per tornar a veure The animals and 
children took to the streets, que està 
protagonitzat per uns nens pirates 
d’un barri marginal –interpretats 
per Rowena Lennon, Genevieve 
Dunne i Felicity Spark– que con-
quereixen parcs i segresten gats. 

Els 1927 
fusionen els 
actors amb 
animacions.  
1927 / TEMPORADA ALTA

“És un muntatge força polític, i el 
missatge no ha perdut vigència i se-
gueix sent important: parla dels te-
mes universals de les revolucions, 
els drets i les necessitats dels in-
fants i de les desigualtats –explica 
la directora–. Són temes rellevants 
per a molta gent, de molts països i 
de moltes èpoques”. Tot i així, 
l’obra està revestida de l’humor 
corrosiu marca de la casa. Com a 

autora, Andrade no escriu d’una 
manera convencional. “Acostumo 
a començar per quatre o cinc llocs 
diferents, potser escrivint un o dos 
personatges, un monòleg, una es-
cena que passa en una botiga o al 
carrer o una cançó i després a poc 
a poc vaig ajuntant les peces”, ex-
plica. A més, ha de tenir en comp-
te el fet que el seu text puja a l’esce-
nari acompanyat d’animacions i 
música. “Penso constantment en 
com el que escric serà interpretat; 
cap dels meus textos existeix no-
més per ser llegit. Ens van proposar 
publicar els guions dels espectacles 
i vam dir que no, perquè el text es-
tà molt integrat amb la música i les 
animacions. No espero a tenir es-
crita l’obra completa per compar-
tir-la amb l’equip: quan tinc un pa-
rell d’escenes les porto als actors i 
els músics per veure com agafen 
volada”, diu Andrade. 

The animals and children took to 
the streets és el segon treball dels 
1927 que es pot veure dins el Tem-
porada Alta, després de Golem 
(2017). “Els nostres espectacles et 
fan connectar amb la imaginació, la 
capacitat de meravellar-se i la in-
fància. No intentem ser completa-
ment realistes ni creïbles, i mante-
nim el sentit del joc i la fascinació”, 
conclou Andrade.e

La companyia britànica 1927, cone-
guda a Catalunya pel muntatge de 
La flauta màgica inspirat en els 
mons de Buster Keaton i Lulu que 
es va veure al Liceu, va tenir una 
gran rebuda amb el seu primer es-
pectacle: Between the devil and the 
deep blue sea (2007) va guanyar cinc 
premis al festival de teatre d’Edim-
burg. L’èxit va superar absoluta-
ment les expectatives dels funda-
dors, l’animador i il·lustrador Paul 
Barritt i la dramaturga i actriu Su-
zanne Andrade, i quan van estrenar 
el segon el 2010, The animals and 
children took to the streets [Els ani-
mals i els nens van sortir al carrer], 
van pensar que seria un fracàs. Es 
van equivocar, perquè l’obra arriba 
demà i dissabte al Canal de Salt dins 
el festival Temporada Alta després 
de 400 funcions en 28 països. “Sem-
pre tenim por al fracàs, probable-
ment forma part de l’ansietat dels 
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