
Les entranyes duna família ideal
original
La casa del dolor  presenta a una família benestant, que, com a mínim des de fora, sembla
ideal. Mare, pare i filla estan esperant el Juli, l’altre fill de la família, que acaba de finalitzar la
carrera de piano amb molt bones expectatives i ho volen celebrar. Però el Juli no es presenta i
la seva família ha d’entomar com pot aquesta desaparició. Cadascú gestiona el dol d’una
manera diferent: el pare surt a la recerca física del seu fill, la mare acudeix a teràpia i fa una
recerca més espiritual i la filla es queda casa buscant refugi en melodrames i
benzodiazepines. “A l’obra som espectadors d’allò més íntim i pudorós: els malsons d’aquesta
família”, diu Víctor Sánchez Rodríguez, autor i director de l’espectacle.

‘La casa del dolor’ © David Ruano / TNC

En l’obra, Sánchez Rodríguez tracta diferents temes sobre la família, com les projeccions i
expectatives dels pares envers els fills, la imatge que ens fem dels nostres i el rol de cadascú
dins la família. El Juli, per exemple, és el fill ideal i totes les expectatives es concentren en ell,
esperen que sigui una nova promesa del piano; és una persona conciliadora, que intenta fer
les coses correctament i fer sentir bé a la gent que l’envolta. La Júlia, en canvi, la seva
bessona, té un paper oposat dins el marc de la família, és l’ovella negra, ningú espera res
d’ella i queda completament eclipsada pel seu germà.
La casa del dolor  també posa en relleu la diferència que hi ha entre el personatge i la
persona. La família ha construït sobre el Juli algú que no és, estan fascinats per la imatge que
tenen d’ell, però no s’interessen pel seu jo real. “Avui en dia ens interessem molt pels
personatges i poc per les persones”, afirma Lina Lambert, que dona vida a la Cecília, la mare
de la família. Un dels problemes que tenen tots els personatges de l’obra és que no es
coneixen a ells mateixos, afegeix Lambert, i això afecta la relació que tenen els uns amb els
altres; al llarg de la trama, cadascú es va autodescobrint, mentre fa front als seus propis
fantasmes.
La casa del dolor  forma part del cicle 3 dramatúrgies (3D), que va sorgir amb la idea de
produir textos d’autors contemporanis d’arreu del territori de parla catalana. És un projecte
impulsat per Carme Portaceli, directora del TNC, que programarà cada temporada tres obres
que reflexionen sobre realitats actuals. Aquesta temporada, a banda de La casa del dolor,
s’han programat les obres Nosaltres (A nosotros nos daba igual), d’Helena Tornero, i El pes
d’un cos, de Victoria Szpunberg.
L’obra és una producció del TNC en col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura –
Generalitat Valenciana. Es podrà veure del 26 de gener al 20 de febrer a la Sala Petita del
TNC i posteriorment passarà pel Teatre Principal de Castelló i pel Teatre Principal de
València; l’obra està pensada per teatres grans, que comptin amb grans institucions al darrere.
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En un inici hi havia previst fer una gira per Catalunya, però la pandèmia ho ha impedit. La
casa del dolor  compta amb un repartiment format per actors tant valencians com catalans, una
singularitat  que l’equip defensa que hauria de ser més habitual i normal, no una notícia. Els
actors de la producció són Antonio Escámez, Amparo Fernández, Júlia Genís, Lina Lambert, Pol
Monen  i Carles Sanjaime.
L’obra va acompanyada d’un col·loqui moderat per Anna Maria Villalonga  i amb la presència de
membres de la companyia artística. Es durà a terme el 28 de gener, després de la funció, i
estarà oberta a tots els assistents. També s’ha editat el llibre amb el text de La casa del dolor,
que es podrà comprar tant a taquilles com a la web del TNC.
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