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Són bons temps per a la
gent del Projecte Vaca.
Des del 1998, cada mes de
novembre il·lustren amb
petites intervencions les
seves creacions que, fins
ara, no tenien gaire més
sortida. Això ha canviat.
Com a mínim, aquesta
temporada. Per ara, la pre-
sència és, majoritàriament
a les sales alternatives
(«independents», corre-
geix la directora Carme
Portaceli), un procés habi-
tual perquè els autors va-
gin provant els seus textos
i trobant l’agilitat necessà-
ria per encarar-se amb el
gran públic.

� Tantarantana. La co-
reògrafa i performer Ada
Vilaró debuta avui mateix
com a dramaturga. Presen-
ta un doble cartell: Floren-
tina (un treball de teatre fí-
sic) en què interpreta una
dona a cavall de la realitat i
l’esquizofrènia i Efectes
secundaris. Aquest treball
s’ha construït amb la im-
plicació del director Ri-
card Gázquez. Vilaró, en
aquest cas, interpreta el
paper de filla, mentre que
Fina Rius és la mare esqui-
zofrènica i Ferran Lahoz,
el marit que intenta com-
prendre la dona i protegir
la filla. L’obra està am-
bientada a finals dels anys
setanta. És un distancia-
ment que coincideix amb
un cas real. Gázquez i Vi-
laró també expliquen que,
en aquelles dates, aquesta
malaltia s’amagava molt
més que no pas ara.

Efectes secundaris s’es-
trena dimecres i es pot
veure fins al 17 de juny.
Pel que fa a Florentina,
se’n preveuen només tres
sessions: 29 de maig, 5 i 12
de juny. Aquest projecte
s’emmarca dins del cicle
De portes endins. El direc-
tor artístic del Tantaranta-
na, Julio Álvarez, preveu
implicar directors oberts a
altres disciplines en la pro-
gramació de la sala alter-
nativa. També Roberto
Romei i Iñaki Garz, a més
del mateix Álvarez, inter-
vindran en el cicle que
convida a parlar de les re-
lacions familiars.

� Sala Beckett. Marta
Buchaca (Barcelona,
1979) va debutar profes-

sionalment la setmana
passada a la Sala Beckett.
Feia uns tres anys que par-
ticipava en cursos de

l’Obrador i, el 2005, va
guanyar el Joaquim Bartri-
na per L’olor sota la pell.
Aquesta és, precisament,

l’obra que s’estrena fins al
10 de juny. La peça, cons-
truïda amb diàlegs i, so-
bretot, amb pauses que do-

nen peu a les incògnites,
ha trigat tres anys a pujar a
l’escena. També la setma-
na passada es va fer la lec-

tura del seu últim text:
Plastilina. En l’apartat de
lectures hi ha Cristina Cle-
mente, Raquel Tomàs i
Helena Tornero.

� Sala Muntaner. Danie-
la Feixas (Barcelona,
1973) té el suport de Car-
me Portaceli per represen-
tar un nou muntatge, Un
lloc conegut. Ha necessitat
gairebé tres anys per dur-
lo a escena, calcula, i enca-
ra agraint el desinterès vo-
cacionals dels companys
d’escena.

� L’Alegria de Terrassa.
Divendres i dissabte pas-
sat, Gemma Rodríguez
(Barcelona, 1973) va pre-
sentar L’ham al Centre de
les Arts Escèniques de
Terrassa L’Alegria.
Aquesta obra va fer tem-
porada a la Beckett fa unes
setmanes i ha atret per la
seva construcció drama-
túrgica en què els matei-
xos actors reciten les aco-
tacions. Això permet com-
pletar l’acció amb un uni-
vers descriptiu que cap es-
cenògraf seria capaç d’in-
corporar dins d’un teatre.

� Versus Teatre. Victò-
ria Szpunberg (Buenos Ai-
res, 1973) va presentar al
Versus Miniatures violen-
tes el mes d’abril, fa molt
poc temps, un muntatge
coral, que havia presentat
al Temporada Alta. La
dramaturga, que imparteix
cursos a l’Obrador de la
Beckett, estrenarà La mà-
quina de parlar pels volts
de Nadal a la Sala Beckett.
Aquesta autora ja va parti-
cipar en el programa T6 de
promoció d’autoria catala-
na del TNC: L’aparador
(2003) i va rebre una beca
a la Beckett per afrontar
Esthetic Paradise (2004).

� TNC. On sí que hi ha pa-
ritat genèrica és en la tria
d’autors al TNC per als
pròxims tres anys. Són
Àngels Aymar, Eva Hibèr-
nia, Mercè Sàrrias, Jordi
Silva, Albert Mestres i Pau
Miró. Els directors de les
sales alternatives van
acordar aquesta llista
d’una quarantena de can-
didats. Pel que fa al Lliure,
Àlex Rigola defensa con-
vertir Lluïsa Cunillé en au-
tora resident.

Elles aixequen el teló
Tres autores coincideixen aquests dies a la cartellera de Barcelona, fet insòlit que demostra que el teatre es feminitza

J.B. / Barcelona

� Un lloc conegut és un projecte
interessant que cau, ja, en la plas-
mació al paper. Té interès la idea
de l’autora i actriu Daniela Feixas
de construir una trama misteriosa
entre una periodista (segura de sí
mateixa) i una noia anodina en què
es plasmi una venjança i, alhora,
que desvetlli els remordiments
d’una història de la infància, mal
tancada. La noia acabarà arrabas-
sant la personalitat amb una estra-
tègia vampírica amb accions teòri-
cament involuntàries. Enmig
d’aquesta relació, apareix l’home:
és el que reivindica el lloc conegut
del títol, l’espai en què un pot viure
sense patir cap crisi, on es pot ador-
mir la consciència i des d’on mai
s’accedirà a la felicitat. La pega de
l’obra és que, tot i tenir unes rèpli-

� «Insòlit: diferent d’allò que és habi-
tual.» Daniela Feixas, Marta Buchaca i
Ada Vilaró presenten espectacle a Barce-
lona aquests dies. Un fet insòlit, fa poc

temps. La coincidència de les tres joves
constata l’augment de la presència d’au-
tores catalanes contemporànies a la carte-
llera. També són recents els muntatges de
Gemma Rodríguez i Victòria Szpunberg.

ques ben dialogades, els impulsos
van a batzegades, sense un punt de
credibilitat. I construir res a partir
d’aquest terreny en fals és quasi
impossible. És un drama de poca
densitat, les trames misterioses
han de córrer per un passat molt
prim, anecdòtic, que no aporta su-
ficients ombres ni matisos a les in-
terpretacions.

La mateixa Feixas ho comenta-
va en la presentació als mitjans de
comunicació, dilluns passat. Deia
que escrivia per jugar. Que li agra-
da que la trama la sorprengui: li dó-
na plena llibertat. A diferència de
dramaturgs que escriuen com un
químic, analitzant l’acció escena
per escena, Feixas sap per on co-
mença la història però no prou bé
com acabarà. La frescor d’aquesta
fórmula és innegable, però, proba-
blement per a un text dramàtic com
Un lloc conegut, exigeix una sego-
na escriptura. Cal donar major
gruix als personatges, a les trames
paral·leles que no s’arriben mai a
pronunciar però que són impres-
cindibles per teixir una estructura
que suporti els personatges.

Ni la direcció de Carme Portace-
li, que ha fet veritables treballs me-
ritoris amb un bon plantejament
com L’agressor de Thomas Jonigk
(juliol del 2006, a la Nau Ivanow) o
amb difícils textos com Raccord
de Rodolf Sirera (abril del 2005, al
TNC), ni les interpretacions valen-
tes de Bové, Feixas i Triola acon-
segueixen apropar l’acció a l’es-
pectadors. I menys, sobretot, per
l’ambientació carregosa d’un es-
pai sonor que només salva la peça
en la cançó de bressol final, d’una
contundència i un agror envejable.
La música serveix per marcar les
el·lipsis temporals, però és de tal
evidència i reiteració que cansa
l’espectador més benèvol. També
és tova l’escenografia. Una simple
butaca i una paret que projecta sa-
nefes, com un quadre modern i per
on, finalment, es veuran el pati
d’una escola (un referent impres-
cindible per a remuntar al cas d’as-
setjament escolar i de possible su-
ïcidi). Ara, probablement tots
aquests desajustos haurien passat
millor, només si el text tingués els
plecs que demana un drama.

Fa deu anys que el Col·lectiu Vaca dema-
na que hi hagi més presència femenina a la
cartellera professional. El tomb s’està
produint, ara, perquè el públic comença a
beneir els autors de casa de nova fornada i

també perquè el Teatre Nacional de Cata-
lunya ha apostat per la paritat en la tria
dels sis autors i autores, que escriuran
dues obres cadascú en les pròximes tres
temporades.

JORDI BORDES

teatre | «un lloc conegut»

Drama de poca densitat
� Autora: Daniela Feixas

Directora: Carme Portaceli

Intèrprets: Daniela Feixas, Ester

Bové i Albert Triola

Dia i lloc: dijous, 17 de maig (fins

al 17 de juny), a la Sala Muntaner

Assaig d’Un lloc conegut a la Nau Ivanow, que es representa aquests dies, a la Sala Muntaner. /DAVID RUANO




