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L’amor a distància vist per Claudio Tolcachir

uar dues persones que, d’una altra 
manera, no s’haurien conegut mai. 
I és meravellós que cadascú pugui 
trobar les seves maneres de comu-
nicar-se”, explica Tolcachir, que va 
escriure el text i els personatges 
pensant ja en els actors que els in-
terpretarien, Lautaro Perotti i San-
ti Marín.  

Als intèrprets, Próximo els plan-
tejava un repte substancial: si bé 

l’espectacle avança a partir de les se-
ves converses, en cap moment de 
l’obra estableixen contacte visual. 
“L’un viu a Austràlia sense papers, 
és lluny de la família, desconeix 
l’idioma i se sent cada cop més frà-
gil. L’altre és una persona pública 
amb una família poderosa i a qui 
l’homosexualitat li suposa un con-
flicte intern. En un principi, per a 
ells és molt còmode relacionar-se 

amb algú que no coneixeran mai, 
però cada vegada es necessiten 
més”, apunta el director. Els perso-
natges s’ubiquen en un espai que si-
mula una autopista per potenciar la 
sensació “que són en un lloc de tràn-
sit, en moviment”, i parlen a través 
d’ordinadors, si bé al final “els apa-
rells desapareixen perquè la cosa 
essencial és la comunicació”. 

L’amor com un projecte de fe 

Gestada i representada en plena cri-
si a l’Argentina, Tolcachir hi ha vol-
gut plasmar, assenyala, “un mo-
ment en què el país se sent trist, der-
rotat, trencat”. A partir d’aquesta 
sensació col·lectiva, el director 
s’aferra al fet que “el teatre és una 
forma de subsistència i de resistèn-
cia” per constatar que, “enmig de la 
destrucció i l’hecatombe, la gent 
continua construint projectes”, as-
segura. Commocionat per aquesta 
actitud de persistència, Tolcachir 
converteix la idea de l’amor com un 
projecte de fe en la base del muntat-
ge. Que els personatges s’acabin tro-
bant físicament o no és, segons el di-
rector, poc important per a l’obra. 
“No vull provocar res en concret a 
l’espectador, prefereixo que cadas-
cú interpreti el que veu a la seva ma-
nera”, afirma Tolcachir. A Próximo, 
el director ha jugat amb la imprevi-
sibilitat de les situacions. “M’agra-
da l’ambigüitat, que en tot moment 
pugui passar tant una cosa com l’al-
tra a l’escenari –diu Tolcachir–. No 
em sembla malament que s’acabi 
una història d’amor. Per a mi és bo-
nic que hagi existit”.e

Lautaro Perotti 
i Santi Marín 
interpreten 
Próximo, que 
s’estrena avui. 
CARLOS FURMAN / 

TEMPORADA ALTA 

El director explora les relacions virtuals i la solitud a ‘Próximo’, que arriba avui al Temporada Alta 

TEATRE

Fa tres anys Claudio Tolcachir assa-
java a Roma mentre operaven el seu 
pare a cor obert a Buenos Aires i la 
seva dona gestava un fill a Chicago. 
“Físicament era a Itàlia, però on era 
realment la meva ment?”, es pre-
gunta el dramaturg i director argen-
tí. En aquells moments se sentia 
“completament travessat per la dis-
tància”, una sensació que internet 
atenuava però que no aconseguia 
fer desaparèixer. “Odio l’Skype. Et 
transmet la falsa vivència que estàs 
amb l’altre, però el buit que queda 
quan penges és immens i t’adones 
que, al final, tot és una il·lusió”, diu 
el dramaturg, autor de muntatges 
com L’omissió de la família Cole-
man, que la temporada passada es 
va poder veure al Teatre Romea. 
Tolcachir va decidir transformar 
aquella solitud en un espectacle i ai-
xí va néixer Próximo, que es repre-
senta avui i demà al Teatre de Salt 
dins el festival Temporada Alta. 

Estrenat el 2017 a Buenos Aires, 
Próximo és el primer muntatge de 
Tolcachir que gira al voltant d’una 
història d’amor. Els protagonistes 
són dos homes, un instal·lat a Ma-
drid i l’altre a Austràlia, que es co-
neixen casualment a través d’inter-
net i veuen com la seva relació es 
converteix, a poc a poc, en l’única 
cosa a la qual es poden agafar per 
ser feliços. “No volia criticar els vin-
cles que es generen mitjançant les 
xarxes socials. Internet permet cre-
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La ballarina Olga Pericet, a la 
recerca de Carmen Amaya

cus “en les llacunes i els forats ne-
gres” d’Amaya, que Pericet associa 
“al dolor i el patiment” que van 
acompanyar la vida de la bailaora.  

Per construir Un cuerpo infinito, 
Pericet va convidar els coreògrafs 
Marco Flores, Rafael Estévez i Va-
leriano Paños a experimentar sobre 
la seva visió de Carmen Amaya. “Els 
vaig donar carta blanca perquè 
m’interessava potenciar la idea de 
constel·lació, de molts artistes al 
voltant de la figura d’Amaya”, asse-
nyala Pericet. La metàfora de l’uni-
vers es trasllada en una posada en 
escena a càrrec de Carlota Ferrer i 
amb els planetes com a imaginari. 
“L’escenari és una mena de planeta-
ri i cada part de l’espectacle s’inspi-
ra en un planeta”, destaca Fratini, 
que precisa que la peça “recorre 
llocs foscos i buits” i “canvia de tem-
peratura” gràcies a les projeccions. 
En aquest viatge interestel·lar, Pe-
ricet s’acompanya d’un quartet co-

Olga Pericet en una escena d’Un cuerpo infinito. PACO VILLALTA / MERCAT DE LES FLORS

ral, quatre músics i dues actrius i 
transita “pel flamenc tradicional” 
però també “pel vessant contempo-
rani, amb referències a Hollywood i 
al jazz”, diu la ballarina, que subrat-
lla que el públic “no veurà Amaya a 
l’escenari, em veurà a mi ballant”. El 
procés de recerca de Pericet cap a 
Carmen Amaya ha desembocat en 

una desmitificació de la seva figu-
ra. “Era una persona més oberta i 
culta del que deien –apunta Peri-
cet–. Ho tenia tot i, alhora, no tenia 
res. Ella era conscient que va venir 
al món a donar art als altres”. Un 
cuerpo infinito s’aferra a aquest art 
per recordar una de les bailaores 
més universals del flamenc.e

DANSA

Olga Pericet imagina Carmen Ama-
ya com un gran astre al voltant del 
qual orbiten molts planetes. “Com 
més m’he allunyat de la seva figura, 
més a prop l’he sentida”, afirma la 
bailaora i coreògrafa, guardonada 
amb el Premio Nacional de dansa 
2018. A través del rastre que va dei-
xar la llegendària figura del flamenc, 
Pericet ha donat forma a Un cuerpo 
infinito, que des d’avui i fins diu-
menge es pot veure al Mercat de les 
Flors.  

“No hem volgut fer un revival. 
Tampoc ens hem fixat ni en la Car-
men Amaya monumental ni en la 
documental”, explica Roberto Fra-
tini, que s’ha encarregat d’assesso-
rar en la dramatúrgia del muntatge. 
Estrenada al maig als Teatros del 
Canal de Madrid, la peça posa el fo-
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Planetari 
Pericet s’ha 
inspirat en 
l’univers per a 
la posada en 
escena

Coral  
La peça inclou 
músics, un 
quartet vocal i 
dues actrius a 
l’escenari
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