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TEATRE FORA DEL TEMPS J. BORDES

i ha una estranya aura que envolta
el treball de La Zaranda. Els
membres de la companyia actuen

i respiren a la vegada. No poden fer una
cosa sense l’altra. Per això, en els porus dels
actors s’infiltra l’ànima d’uns personatges
que els posseeixen. Durant dues setmanes
ha estat fent temporada al Romea. Dimarts
passat, van tenir un bon cop d’efecte amb
la visita i el suport de companys d’escena
(d’una altra generació) com són Los Cor-
deros, Iván Morales o Jorge Picó i Sergi
López. Ara resulta que La Zaranda, que re-
ivindica un teatre pobre, espiritual i radi-
cal, que no faci el joc a l’oci i al consum fà-
cil, té uns fans mediàtics que els professen
un gran respecte. Si el teatre és l’exercici de
plantejar-se les preguntes de la vida a l’es-
cena, aquesta qüestió té un aire de provo-
cadora contradicció.

La Zaranda manté el seu llenguatge ca-
racterístic que navega entre el grotesc
(amb uns personatges que repeteixen rè-
pliques innocentment) i el d’una visualitat
impactant, ranejant en l’expressionisme. És
un treball destil·lat en hores d’assaig essen-
cialitzant el llibret i incorporant-hi mati-
sos. Tot i la intensa relació que La Zaranda

H

Sergi López, Jorge Picó, Iván Morales i Los
Corderos es confessen deixebles del grup andalús

Fans mediàtics
de La Zaranda

ha tingut amb Barcelona, feia cinc anys
que no actuava a la capital catalana. I això
que els últims tres espectacles han tingut
coproducció del festival Temporada Alta.
Altres municipis sí que són fidels a La Za-
randa. Per exemple, dissabte vinent fan
una funció a Igualada i el 6 de novembre
repeteixen al Teatre Auditori de Granollers
amb una nova sessió amb el públic.

El secret de La Zaranda és que dóna la
màxima projecció al silenci, “treballa des
del silenci”, advertia David Climent de Los
Corderos, en la postfunció de dimarts. Per
a Picó, el mèrit d’aquella companyia és el
de la creença: “La Zaranda és gent que
creu en el que crea.” Iván Morales, ànima
de Prisamata (que es caracteritza per un
teatre narratiu, carregat d’emoció i amb
una voluntat molt popular), veu en La Za-
randa la continuïtat d’un “teatre sacre”.
Construeixen un temple dins del teatre,
una cosa cada cop més difícil de trobar i
que, paradoxalment, agrada: “A la gent que
ho veu li passen coses.” El Sergi López de
les comèdies de cinema franceses, princi-
palment, i de peces com Non solum i 30/40
Livingstone (amb la complicitat de Jorge
Picó) celebra la continuïtat devota de La

Zaranda: “Vol dir que no tot el teatre està
perdut.” La companyia treballa al seu rit-
me, sense preocupar-se gaire de quines
són les velocitats dels espectadors. Ells te-
nen clar, comenta Paco de La Zaranda (ac-
tor i director), que projecten una veu que
ressona diferent en cada un dels espectaac-
tors. I és que no permeten que el públic si-
gui passiu; per poder entrar en el seu món
d’ombres, ruïna i desesperació cal una acti-
tud implicada. Això fa que les escenes si-
gui una constant pluja de patacades que
atempten a la consciència, celebrava un se-
guidor anònim des de la platea, agraint el
treball intens i veritable de La Zaranda.

Silenci, La Zaranda respira a escena i
trenca el cor. La mort és el seu company ir-

l teatre remou quan, en l’escena, hi
apareix un mirall, una acció o un
comportament en què l’espectador

se sent reflectit. Això es produeix clara-
ment a Wasted. Els espectacles de les joves
companyies sovint evoquen un entusias-
me que contagia l’ànima del públic. Això
es produeix clarament a Wasted. Si la crea-
ció ha estat generosa, la màgia de la com-
panyia sap teixir una peça amb el suport
de talents a qui admiren. Això es produeix
clarament a Wasted. Aquest muntatge té
una evident lectura generacional dels jo-
ves que s’acosten a la trentena, aparent-
ment festiva i desinhibida (amb moments

E Un mirall cru que
reflecteix l’ànima

CRÍTICA JORDI BORDES

ben còmics), però amb una mirada amar-
ga d’una joventut descreguda, desil·lusio-
nada, autoenganyada. Wasted es mereix
l’atenció dels programadors d’arreu de Ca-
talunya, i d’alguna sala de Barcelona on
poder fer temporada. Perquè, a més dels
joves de 30, també interessa, i molt,

aquells que recorden la joventut com un
moment d’energia i lectura positiva.

Íntims Produccions és una voluntariosa
companyia de Lleida. Fa un parell d’anys
van estrenar El lloc a Fira Tàrrega, sense
que gairebé ningú se n’assabentés (també
va fer temporada a la personalíssima Sala
Flyhard molts mesos més tard). En canvi,
a l’estrena de Wasted, a Fira Tàrrega, no hi
faltava gairebé ningú. Potser pel fet que
Iván Morales (Prisamata) n’havia assumit
la direcció artística. O que disposava de
l’assessorament de Los Corderos. O pel
treball de formiga que els membres de la
companyia que no surten en escena
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reemplaçable. Hi és sempre. Com la sensa-
ció de pèrdua, d’éssers que deambulen sen-
se rumb fix. Saben que, al final del pou, hi
ha el crit i hi ha el cel. O l’infern. Per sobre-
viure en la penúltima estació prefereixen
fer aeròbic amb música de Wagner, tot fent
sorna d’una residència que vol fer única
cada celebració de comiat però que és in-
capaç de posar nom als seus pacients. Ells
intenten escapar i l’únic camí que troben
és el del cel, fent drecera pel crematori. Les
al·lucinacions escèniques són fosques mi-
rades a la realitat més amarga. No estalvien
cap misèria: s’enreden amb les pudors pe-
rò, vitalistes, troben l’acudit macabre per
fer esclatar el drama. És la seva manera de
viure el teatre. ❋

Teatre i teràpia Un
detall del muntatge
d’‘El grito en el
cielo’.
LA ZARANDA

aquest cop havien aconseguit posar al cen-
tre dels programadors.

Wasted és una lectura lleidatana del
text de la cantant de hip-hop Kate Tempest
que, en realitat, té una mirada universal.
Els personatges són joves de 25 anys i hau-
rien de voler-se menjar el món, quan tot
sembla fàcil, però en realitat se senten vells
i només puntualment tenen la necessitat
d’una fugida endavant. La seva misèria els
devora. Ells ho saben i veuen com els seus
companys, amics fins a la medul·la, estan
atrapats en aquest fangar de falsedats. Pre-
ciós muntatge que connecta amb l’especta-
dor per la vena. ❋

WASTED
Kate Tempest
Direcció:
Iván Morales
Intèrprets:
Oriol Esquerda,
Sandra Pujol, Xavier
Teixidó
Lloc i dia:
A l’amagatall (Fira
Tàrrega), 11 de
setembre. Fan funció
el 25 i 26 al Teatre
L’Escorxador de
Lleida.

Donar la veu a un pària
oyzeck seria un treballador nat. Un pluriocupat, un netejador

de lavabos, un conillet d’índies que ofereix el seu cos a la ciència
a canvi de diners, un home sense la possibilitat de sortir del circ
on només és un objecte funcional. Woyzeck caducat parteix del
text Woyzeck, escrit el 1837 per George Büchner (metge i dra-
maturg alemany mort als 23 anys). Büchner va ser el primer au-
tor que va posar com a protagonista un pària, un marginat so-
cial, un home corrent i sense ideals amb una innocència que
l’arrossega a la catàstrofe. Woyzeck caducat revisa aquell text per
explicar què pot passar (o què ha passat) quan l’educació es
transforma en formació de gent funcional, de soldats executors
per afavorir els mercats, d’animals engabiats enganyats amb fal-
ses llibertats.

WOYZECK CADUCAT
Georg Büchner
Dramatúrgia i direcció: Roger Torns
Dia i lloc: Del 24 de setembre a l’11 d’octubre al Tantarantana.

L’alegria del dia a dia
or de Teatre van fer diana amb el seu Operetta. L’any passat

van repetir fórmula estrenant al Temporada Alta el seu Allegro,
un compendi de cançons que repassa una jornada diària qualse-
vol, alegrada amb la música i l’humor gestual. Paco Mir, del Tri-
cicle, els ha donat els elements imprescindibles per narrar les ac-
cions quotidianes d’un ciutadà qualsevol. Són 80 minuts pen-
sats per donar valor a la vida, per ser positiu i deixar-se sorpren-
dre amb l’humor i un cor de 14 veus.

ALLEGRO
Cor de Teatre
Direcció: Paco Mir
Dia i lloc: Fins al 4 d’octubre al Teatre Goya de Barcelona.

El repte de l’honestedat
arah Kane, en plena depressió, només entenia la vida des del

suïcidi; només podia ser lliure en allò que la seva acció era irre-
versible. Psicosi de les 4.48 és una peça que té un notable aire au-
tobiogràfic. Anna Alarcón ha assumit el repte de posar-se en la
pell d’una excel·lent dramaturga, obsessionada en el dolor i el
món més fosc de la condició humana. El seu treball és honest,
sense res que permeti que es refugiï; ara, això sí, amb una il·lu-
minació, un espai sonor i una escenografia minimalista que
aporta diferents quadres per atrapar el públic amb una prosa se-
ca, que fuig de les floritures hipòcrites.

PSICOSI DE LES 4.48
Sarah Kane
Direcció: Moisès Maicas
Intèrpret: Anna Alarcón
Dia i lloc: Fins al 4 d’octubre a La Seca.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Santos,
al Romea

’artista Carles
Santos s’encarrega
de fer la conferèn-
cia inaugural de la
Fundació Romea.
L’associació sense
ànim de lucre que
impulsa les arts es-
cèniques arrenca la
temporada amb la
intervenció d’un
artista inclassifica-
ble, músic, drama-
turg, intèrpret. In-
cansable.
Dia i lloc: Demà
dilluns, a partir de
les 20 h al Teatre
Romea de Barcelona.
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Sola. L’actriu Anna
Alarcón, en un
assaig
ANNA SOLER HORTA




