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TEATRE I FESTIVAL

La parodia de ciéncia-ficció
'Gore' diverteix a Sltges
L'obra, de l'argentí Javier Dualte, la interpreten vuit actors
GONZALO PEREZ DE OLAGUER

SíTGES

Els extraterrestres argen-
tins de Gore van consumar

la seva invasió i es van ínstaMar a

Sitges. El festival Sltges Teatre Inter
nacional (STl) va presentar dijous a
la nit aquesta obra de Javier Dualte,
una espléndida, espectacular i con-
vincent parodia de la ciéncia-ficció,
un génere recurrent en el cine pero
prácticament inédit en el camp tea
tral. L'éxit va ser total.

La jornada d'estrenes es va com
pletar amb un interessant muntatge
de laboratori de la croata Semolina

L'ESTRENA

SARAH KANE PARLA

DE LA DEPRESSIÓ

James MacDonaId,

director de 4.48 Psy-

chasis, va dir ahir que muntar

aquesta obra ha estat «molt
dur». Quan Sarah Kane es va

su'icidar, níngú sabia que

existia aquesta pe9a, acaba
da tot just un mes abans.

Tracta de la depressió i está

escrita per a un sol personat-

ge. «L'he muntat per a tres,
per donar tres punts de vista

d'aquesta malaltia», va expil
car el director, que ja havia

muntat dues obres de Kane.

4.48 Psychosis es represen

tará a Sitges amb tradúcelo

simultánia al catalá.

Tomic {Body Safe (er)), que fa referén-
cia al seu propi país, castigat i des-
truit per la guerra. Una obra difícil
d'assimilar, fireda, que parla d'emo-
cions interiors.

Els vuit actors de Gore es deixen la

pell en la representació, portada a
terme en un espai no teatral, amb
cinc o sis entrades, parets mig der-
ruides, colors foscos i limitacíó d'afo-

rament. Els intérprets viuen fins a
l'extenuació una historia que no té
desperdid: un grup d'invasors s'ins-
tal-len en una estranya casa habita
da per okupes. Necessiten els seus
sucs per poder-se reproduir, un ob-
jectiu principal.

O INVITACIÓ A RIURE

Dualte parodia, des de la diversió, la
ciéncia-ficció, pero al mateix temps
introdueix elements melodramátics

d'efectes segurs: l'amor fa acte de
presencia. També hi ha una clara re-
feréncia a Pinter i el seu joc d'ame-
naces i misteris. Tot molt treballat,

tenint ciar que el llenguatge és el
teatral i no el cinematografíe ni tam-
poc el literari.

La representació de Gore és una
invitació a les sorpreses i a riure de
manera oberta i contagiosa. Els ac
tors aconsegueixen no sortir mai del
seu personatge, tot i el clima de gres
ca que es viu a la sala, i están formi
dables, amb una expressivitat i faci-
litat per al canvi de registres esba-
la'idores. És una funció que s'hauria
de veure a Barcelona.

La creació contemporánia, motiu
principal d'aquest festival, també
está present en la proposta firmada
per Semolina Tomic (nom artístic

TEATRE INOVETAT

Madico dirigirá una pega sobre la
tortura i una aitra sobre la premsa

G. P. DE O.

BARCELONA

Ferran Madico dirigirá l'es-
trena absoluta de Memoria

y olvido (Argentina 76, nunca más), de
Luis Lorente, Eduardo Galán i Artu
ro Roldan. L'obra, que es represen
tará per primera vegada el mes d'oc-
tubre vinent dins del Festival Inter

nacional de Teatre Iberoamérica de

Cadis, tracta el tema de la tortura i

l'exili i de les seves conseqüéncies.
Així mateix. Madico té previst diri
gir la temporada que ve la primera
obra teatral del periodista Jaume
Boix, Segona plana.

L'argentí Manuel Callau (premi
Martín Fierro i premi José María Vil-
ches), un deis intérprets inés desta-
cats del seu país, protagonitzará
l'obra Memoria y olvido, un text
«molt dur i pie de sentiments I que
evita el discurs Ideológlc», segons va
explicar Galán a aquest diari. L'obra
té el seu origen en un docudrama

(Una noche de terror) escrit per
Roldán, metge psiquiatre exiliat a
Espanyael 1976.

Madico, per la seva part, es va
mostrar atret per la historia que
s'explica, que té l'origen a la Buenos
Aires del 1976, la nit que el general
Jorge Videla va anunciar per televi-
sió el triomf del cop d'Estat, i se-
gueix a Madrid.

El personatge central és un tortu
rador que viu a Espanya i que está
enamorar d'una dona espanyola.
L'obra, que está interpretada per set
actors i es mou contínuament entre

el passat i el present, es podría veure
la temporada que ve al Teatre Ro
mea de Barcelona. «HI ha converses

en aquest sentlt», va manifestar

Galán.

Ferran Madico també dirigirá la
temporada que ve, al Villarroel Tea
tre, l'estrena de la primera obra del
periodista Jaume Boix. Segona plana,
una visió crítica i irónica del món de

la premsa escrita. O

de Julijana Tomic, exiliada a Barcelo
na des de principis deis anys 90), en
qué dues dones enterrades fins al
coll en caixes de fusta expressen a
través de gestos, modulacions, ge-
mecs i text l'horror d'una guerra; la
que va destruir el seu país i va asso-
lar la vida deis seus éssers estimats.

És un treball rigorós, molt fisic, pero
difícil d'assimilar i excessivament in-

terioritzat.

STl afronta avui l'estrena de dues

de les obres més esperades del festi
val: 4.48 Psychosis (funcions a les
18.00 i a les 22.00 hores, al Mercat,

producció del Royal Court Teatre),
Túltima obra escrita per Sarah Kane,
que es va suicidar poc després d'aca-
bar-la, i Dies meravellosos, un text

d'Antonio Morcillo a partir de la no-
veMa de Jordi Coca (22.00 hores,
Aparthotel Mediterrani). O Una escena de l'obra argentina Gore, a Sitges. DAVID RUANO
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MODA BANá'SENNEGRE
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Aquesta setmana: FONSI NIETO, la forga deis gens.
Kylle Minogue. Lolita. José Luis Sampedro.

6YN ELLA: Moda. Compiements.

Disseny. Bettesa. SaHit. Basar: ̂Mírenomia.

Decorado. Ecoloda. Vtetges.
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