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Carmelo Gómez i Ana Tor-
rent són Samuel i Silvia, el
jardiner i la dona de la ca-
sa. Tots dos viuen un idil·li
estrany, misteriós, que el
públic ha d’anar encaixant
a mesura que avança To-

das las noches de un día.
El dramaturg Alberto Co-
nejero volia donar un aire
contemporani al melodra-
ma. Amb el director Luís
Luque van trigar tres anys
fins a aconseguir convèn-
cer productors i actors de
fer una obra que fuig del
teatre ràpid brillant i fàcil i
que aposta per la imatge
poètica, el ritme pausat i
els silencis per insinuar un
món que s’allunya de l’ac-
tualitat i que Luque no
s’avergonyeix de dir que
l’anhela. Todas las noches

de un día estarà fins al 9 de
juny al Goya.

Han descobert, en les
115 funcions que han fet
arreu de l’Estat espanyol,
que hi ha públic per a
aquest teatre menys “de
mariachis”, com advertia
Carmelo Gómez. Conejero
volia fer treballar el públic
i adverteix d’uns primers
15 minuts en què costa en-
tendre el codi. Perquè,
aparentment, el jardiner
parla amb un policia que
l’interroga arran de la des-
aparició de la dona. Sa-
muel parla al públic, com
si fos l’agent, i recorda. És

en aquest salt enrere que
apareixen els diàlegs i les
metàfores amb Silvia
(Ana Torrent). Per Cone-
jero, en aquest text es res-
pira Txèkhov, Lorca i Ten-
nessee Williams, però
també Harold Pinter i Sa-
muel Beckett. El seu repte
era conciliar els mons més
clàssics i melodramàtics,
amb els contemporanis del
subtext (allò que no es diu
però que se sobreentén,
per la manera com interac-
tuen els personatges).
L’obra, en definitiva, és un
homenatge a les persones
que dediquen el seu temps
a cuidar malalts. Comenta
Carmelo Gómez que Sa-
muel, el que vol, és guarir
Sílvia “perquè el món l’ha
ferida”. Ells dos entren en
una relació misteriosa en
la qual ell intenta dur-la a
un camí lluminós i apartar-
la de l’amargor i la foscor
en què es refugia ella. Tot
passa en un hivernacle.
Una nova metàfora: el tea-
tre és l’espai on s’exposen
les plantes selectes, insi-
nua Conejero. ■
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El dramaturg
Alberto Conejero
porta al Goya ‘Todas
las noches de un día’

Carmelo Gómez és un

jardiner ■ TEATRE GOYA

És una dansa “d’orfebre-
ria” amb molta partitura
que viatja del gest més
simple (com el fet de do-
nar-se la mà) a confiar l’al-
tre que el subjectarà des-
prés d’una acció acrobàti-
ca. Roser López Espinosa
estrena avui i fins diumen-
ge al Mercat de les Flors
Trama. Es tracta d’una
peça construïda amb un
quintet“fet amb grup i so-
bre el grup”, defineix ella
mateixa. La coreògrafa i
ballarina (que ha optat per
mirar-s’ho des de fora,
com ja va fer a Estol) expo-

sa els límits que ha anat
posant cada intèrpret a la
peça coreogràfica durant
el procés.

Són cinc ballarins de
forta mentalitat (Nora
Baylach, Roberto Proven-
zano, Magí Serra, Anama-
ria Klajnšcek i Noé Ferey)
que, durant una llarga re-
sidència, han anat confec-
cionant uns moviments
que ensenyen un grup di-
vers, gens uniforme, en el
qual van variant els rols
dins del quintet, depenent
de cada escena. Per pri-
mer cop, la coreògrafa té
una dramaturga (Marta
Galán Sala) que l’ha ajuda-
da a trobar els contrastos

a les relacions del grup.
Tot i que parteix d’un mo-
viment abstracte, per a
López Espinosa aquesta
dansa té un fort compo-
nent polític, perquè en la
relació s’estableix un com-
promís dels individus,
fluctuant. Per una altra
banda, la peça té una forta
despesa d’energia dels ba-
llarins, per un moviment
complex. A Trama, s’esta-
bleix l’equilibri entre els
membres contínuament,
un acord que està en contí-
nua revisió, “com les cor-
des de les guitarres, que
s’han d’afinar a cada mo-
ment”.

La composició musical

de Marck Drillich (amb qui
ja ha treballat en set pro-
duccions arreu del món)
té la base dels instruments
de corda. López Espinosa
(artista resident al Mercat
de les Flors a la qual la di-
rectora Àngels Margarit ja
ha avançat que vol donar
l’oportunitat de produir-la
i, sobretot, de poder tor-
nar a ensenyar els seus
treballs) disposa d’un
equip molt estable de col-
laboradors, com la il·lumi-
nadora Joana Serra, amb
qui treballa des de fa tres
anys; o la de vestuari, Llu-
na Albert, que van conèi-
xer-se amb Lowland

(2013). ■

Roser López Espinosa indaga sobre la relació dels
membres d’un grup a ‘Trama’, al Mercat de les Flors

Un acord nou
J. Bordes
BARCELONA

Una imatge de la coreografia ‘Trama’, de Roser López Espinosa, que s’estrena avui al Mercat de les Flors ■ ALEX SALCEDO
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