
De quin color voleu que pinti la façana?
original

La casa de les aranyes no es veu, però és l’epicentre d’aquesta història. La Sala Petita del
TNC presenta una producció molt visual que, per sobre de tot, és un relat de perdedors i
amors no correspostos. Una mena de triangle format per dos germans i una noia que perdura
al llarg dels anys fins a un present que torna per remoure velles ferides. ‘La casa de les
aranyes’, de Paco Zarzoso, estarà en cartell fins al 9 de febrer.

“La casa de les aranyes” al Teatre Nacional | Foto: May Zircus / TNC

Aquesta és una obra que surts amb una sensació difícil de definir. M’explico. Si jutgem per les
interpretacions, la trama et deixa molt fred. Sembla que s’estigui recitant un text, sense dotar-lo
d’expressions corporals ni emocions. Ni tan sols, alguns membres del repartiment, modulen la
veu per adaptar-la a la intenció del missatge. Una llàstima, vaja. Aquesta posada en escena
distant i plana fa que no puguis connectar en cap moment amb cap personatge. A més, en els
pocs moments que sí que es pot veure interpretació, aquesta és sobreactuada i excessiva, més
pròpia del Liceu.
Ara bé, si tanques els ulls, la sorpresa és trobar-se un text, una història, una trama, molt
potent. Per això resulta incomprensible que no s’hagi sabut dotar de la calidesa que mereixia.
Per sort, això sí, com és habitual al TNC, en sortir de l’obra es pot comprar el text per 3 euros.
Ho podeu fer perquè aquesta proposta es mereix una relectura. Dues línies temporals, passat i
present, conviuen amb un personatge en comú (Francesc Garrido), que torna a la seva
població natal, a la seva casa, ara ja consumida per les aranyes. I en aquest retorn, visita als
veïns amb una pregunta per formular: ‘De quin color voleu que pinti la façana?’. Tota la peça
es desenvolupa en aquesta casa del costat, farcida de dàlies, on ara hi conviu una família que
portarà vells records al protagonista. Records que ell i el seu germà van viure en aquesta casa
tan floral.
A ‘La casa de les aranyes’ hi tenen cabuda personatges derrotats per la vida, que passen els
dies sense cap mena de felicitat, consumits per un paisatge desolat, de total aïllament, des de
la construcció del pantà que va canviar la vida, anys enrere, dels habitants del poble que va
ser evacuat. Els personatges volen plorar, ho necessiten fer, però fins i tot això els està negat.
No tenen rumb. I l’autor ho sap utilitzar amb enginy. Ell mateix, amb Lurdes Barba, també s’ha
encarregat de la direcció de l’obra. Una posada en escena que s’escapa molt de l’ànima que
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traspua el text. I això sorprèn i sap greu. Només se’n surt airosa la potència visual de
l’escenografia de Max Glaenzel, però malauradament aquí no queda gaire lluïda perquè encara
ens fa distanciar més d’allò què passa sobre l’escenari.
Verónica Andrés, Àgueda Llorca, Rosa Renom  (sí, ella és l’única que surt a la fotografia
promocional de la pàgina web del TNC), Pep Ricart  i Santi Ricart  completen el repartiment. Un
elenc que fa tot el possible per tirar endavant el text (molt potent), però sota una direcció que
no li ha sabut trobar el to. En tot cas, una visita a ‘La casa de les aranyes’ sempre és
benvinguda.
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