
BIENVENIDO A CASA
Direcció: Roberto Suárez. Intèrprets:

Sergio Gorfain, Chiara Hourcade, Soledad
Pelayo, Oscar Pernas. � DIES: 1 i 2 de
novembre, El Canal - Centre d’Arts
Escèniques Salt/Girona. Festival
Temporada Alta.

issabte a la tarda es va
produir un fet insòlit en el
panorama teatral gironí:

un grup d’espectadors assistia a la
representació d’una obra a El Ca-
nal de Salt, mentre un altre grup
d’espectadors assistia a la repre-
sentació de la mateixa obra, en el
mateix recinte, però amb una pers-
pectiva totalment diferent. És a dir,
el primer grup d’espectadors con-
templava la funció des de la platea
convencional, des de la qual era
testimoni de les evolucions d’actors
i actrius «en escena», mentre el se-
gon grup ho feia des d’una platea
«improvisada» a les bambalines
del teatre, des de la qual podia ob-

servar els actors i actrius quan
«sortien d’escena». 

La suggerent i innovadora pro-
posta arribava a les comarques
gironines de la mà del grup uru-
guaià Pequeño Teatro de Moron-
danga, que presentava al festival
Temporada Alta el seu espectacle
Bienvenido a casa. 

Ja d’entrada cridava l’atenció
en el programa del certamen que
cadascuna de les dues funcions
programades de l’obra estava di-
vidida en dues parts; i que la se-
gona part de la primera funció i la
primera part de la segona funció
pràcticament se solapaven a la
mateixa hora i al mateix espai.
Com era, allò?

La cosa va anar més o menys
així: Divendres, a les 9 de la nit, un
grup d’espectadors assistia a El
Canal a la representació d’un es-
pectacle en el qual uns personat-
ges aparentment marginals o com
a mínim maltractats per la vida in-
tentaven segrestar el germà d’un
d’ells, que estava ingressat en un
hospital, amb la intenció de suïci-
dar-se de manera col·lectiva in-
halant gas. Però l’encarregat del se-
grest s’equivocava i en lloc de por-
tar el germà en qüestió hi portava
un altre personatge igualment

marginal o maltractat per la vida:
l’home elefant. Després de diver-
ses facècies, els suïcides inicials
acabaven marxant de la casa on
transcorria l’acció i qui s’acabava
suïcidant era l’home elefant. 

El muntatge, basat en unes in-
terpretacions excel·lents i un llen-
guatge teatral vibrant i molt deu-
tor del cinema, deixava bon regust
de boca i la incertesa de saber
què passaria en la segona part de
la funció, programada per a l’en-
demà a les 6 de la tarda.

I el que passava és que els es-
pectadors arribaven a El Canal, i
entraven a la mateixa platea on ha-
vien presenciat l’obra el dia abans.
Però en escena ja no hi havia els
mateixos personatges: eren els

mateixos actors, sí, però interpre-
tant precisament uns actors a punt
de començar una representació
teatral. 

I quan s’acosta el moment de l’i-
nici de la funció (la primera part de
Bienvenido a casa), el públic que
hi ha anat a veure la segona part és
convidat pels actors a aixecar-se de
les cadires (per deixar lloc als nous
espectadors), a travessar l’esce-
nari i a sortir-ne per una porta d’a-
trezzo que dóna a les bambalines,
on hi ha una altra platea. 

I allà asseguts, els espectadors
de la segona part del muntatge tor-
nen a veure l’obra del dia abans,
però des d’una perspectiva radi-
calment diversa: s’adonen dels
efectes especials, de la preparació

de les escenes, dels artificis que s’a-
maguen en la foscor... I són testi-
monis igualment dels problemes
(una obra dins de l’obra) de la
companyia que està interpretant
aquella funció, uns problemes
que van creixent a mesura que
avança la representació, però que
en cap moment la interfereixen.

El resultat de tot plegat és un joc
apassionant i revelador, amb alts
i baixos i algun problema: la se-
gona part del muntatge funciona
si se sap que hi ha espectadors ve-
ient la primera, perquè es genera
un joc de complicitats molt inte-
ressant entre actors i públic que
d’altra manera no es donaria. En
qualsevol cas, l’experiència és molt
satisfactòria i digna d’elogi.
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UNA EXPERIÈNCIA
INSÒLITA

L’espectacle uruguaià «Bienvenido a casa» és una inquietant tragicomèdia sobre la deformitat. 

MANUEL GIANONI

Roberto Suárez i el Pequeño Teatro de la Morondanga
juguen amb la percepció de l’espectador, que veu
«Bienvenido a casa» des de dues perspectives diferents

Alfons Petit SALT

TEATRE CRÍTICA

L’afluència de visitants al recinte ha desbordat l’organització del Saló. 

EFE

El Saló del Manga tanca
desbordat amb 115.000 visitants

Les llargues cues es van repetir
ahir els accessos al Saló del Man-
ga de Barcelona, que va haver de
tancar una hora més tard d'allò
previst, davant la massiva afluèn-
cia de visitants que va tornar a re-
gistrar l'esdeveniment en la seva
última jornada. En total, aquest
any ha arribat als 115.000 espec-
tadors. 

Dissabte, un gran nombre de
persones es va quedar sense poder
entrar al saló perquè es van formar
cues de fins a cinc hores per ac-
cedir al recinte firal de Montjuïc,
cosa que va obligar l'organització
a suspendre la venda d'entrades
anticipades i en taquilla. 

L’organització es planteja tras-
lladar el saló al recinte de Gran Via
2 de cara a l’any vinent. 
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Necrolovers, una fantasia ro-
màntica del xilè Victor Uribe, es va
endur ahir el premi al millor curt
del tercer Acocollona’t!, mentre
que els fantasmes de Presence re-
quired van guanyar el segon pre-
mi i el premi del públic, les fotos de
Diafracma el premi al millor curt
amateur, i els zombis de La otra
cena el guardó al millor curtme-
tratge gironí.

El Cinema Truffaut va ser l’es-
cenari escollit per posar punt i fi-
nal a la tercera edició de Acoco-
llona’t! acollint la cerimònia d’en-
trega dels premis als millors curts
i la cloenda del festival. 

A banda dels curts de produc-
ció estatal, els majoritaris,  enguany
s’han rebut produccions provi-

nents de Xile, Itàlia, Rússia, Estats
Units i Mèxic, fet que confirma la
consolidació d’un festival que amb
només tres anys no només ha sa-
but donar forma a un públic fidel
i fer-lo créixer progressivament,
com així ho demostra la plena as-
sistència en la majoria dels seus ac-
tes, sobretot els tres dies de pro-
jeccions a la sala 11 dels Cinemes
Albèniz Plaça, sinó que fins i tot ha
començat a cridar l’atenció a au-
tors d’arreu per enviar els seus
treballs. 

De fet, el premi al millor curt-
metratge, dotat amb 600 euros, va
anar a parar a la producció xilena
dirigida per Victor Uribe Necrolo-
vers, una fantasia romàntica en
blanc i negre sense diàlegs, que
malgrat tot estableix «una posada
al dia dels cànons clàssics del fan-
tàstic, barrejant el cinema de ter-
ror de la Universal amb el nervi
d'un primerenc Sam Raimi, mit-
jançant una vigorosa i brillant re-
solució visual i tècnica», segons el
jurat del festival. 

La producció nord-americana
sobre fantasmes de lloguer dirigi-
da per l’espanyola María Gordillo,
Presence Required, va aconseguir
el segon premi, dotat amb 400
euros, i el premi del públic. 

El premi al millor curt amateur
-al qual correspon una dotació
de 300 euros- va ser per al curt Dia-
fracma, del sevillà José Antonio
Mesa Báñez, sobre unes estra-
 nyes fotografies fetes a camp obert,
i l’amor zombi de La otra cena, sig-
nat pel realitzador d’Amer Albert
Blanch, el premi al millor curt gi-
roní (300 euros en material de la
Llibreria 22).

El jurat d’enguany l’han format
Ivan Villamel, curtmetratgista i
organitzador del Cortópolis Ma-
drid, Pere Vall, redactor i crític de
Fotogramas i Ignasi Arbat, director
i presentador del programa de ci-
nema de Ràdio Salt Ningú no és
perfecte, que enguany ha celebrat
el seu desè aniversari en antena, i
una nodrida representació del
bloc de cinema Els Bastards.
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«Necrolovers» guanya el premi
al millor curt de l’Acocollona’t

«Presence required»
queda en segon lloc i
aconsegueix també el
reconeixement del públic




