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‘Paraules en penombra’ està basat en relats de Gonzalo Suárez

Amor i desamor
combaten al teatre

La perplexitat davant
el món esdevé el

comú denominador
de les obres de

diumenge a Sitges

Joaquim Noguero

SITGES

L
es ganes d’estimar i la por a la
solitud compartida pels perso-
natges, el desig insatisfet, la iro-
nia com a filtre distanciador i
com a defensa, la perplexitat o
bé un parlar per parlar com a

forma extrema de comunicació humana
són alguns dels trets compartits pels es-
pectacles de diumenge a Sitges. Amb més o
menys exactitud i eficàcia, tots tres planten
una mena de mirall sobre el seu públic. I no
ens ha d’estranyar, doncs, que aquests
també siguin consegüentment els princi-
pals trets d’una contemporaneïtat com la
que es presenta com a segell distintiu del
festival.

Paraules en penombra, d’Albena Producci-
ons, presenta tres relats de Gonzalo Suárez
salpebrats per algun de curt com a partí-
cula d’enllaç i com una mena d’aforismes
que amplien i, algun cop, transcendeixen
l’experiència més desenvolupada contin-
guda en els tres corriols principals. Dirigits
i adaptats per Carles Alberola, Paraules en
penombra se situa en la línia a què ja ens té
acostumats la trajectòria del dramaturg
valencià: escèptica i desencisada, irònica i

lúcida de tan absurda, però tendra també,
tot i el tall de ganivet amb què les paraules
despullen les contradiccions inherents tant
a la condició humana com a l’amor amb
què sovint en disfressem la vulnerabilitat i
solitud. Alberola aprofita la persona narra-
tiva dels relats originaris per establir un
diàleg interessant entre el que es conta i la
seva realitat sobre l’escenari.

El plat fort el posaria, però, la Schau-
bühne amb l’obra d’Enda Walsh Disco Pigs.
Els seus protagonistes són dos adolescents
que de resultes d’un joc d’infància s’ano-
menen entre ells Schwein (porc) i Mücker
(porquet, en anglès alemanyitzat), tal com
el programa del festival explicava i la noia
ens conta en una tendra escena en què el

ritme de l’espectacle s’encalma per ense-
nyar-nos la cara més amable dels seus pro-
tagonistes: dos joves, just el dia del seu
aniversari, engolits en l’espiral de violència
que envolta les seves vides, de farra en farra,
dins una bestialitat compartida per tots dos
fins que la reacció brutal del xicot davant
d’un galantejador de la noia fa comprendre
a aquesta que és millor que se separin. És el
final de la innocència: potser el comença-
ment d’una altra història.

Al llarg del sobri muntatge dirigit per
Thomas Ostermeier, Bibiana Beglau i Marc
Hosemann esdevenen un duet instrumen-
tal, amb un reguitzell de recursos actorals
impressionant. Treballadíssima, la veu puja
i baixa, s’engrosseix o s’aprima, s’accelera o
s’alenteix, d’acord amb el contingut de la
història que ens expliquen i els sons en off
que ens serveixen per emmarcar-la, mentre
la bateria s’uneix als seus esclats de violèn-
cia com una mena d’amplificació de les
seves emocions. Llàstima que la majoria
d’espectadors no poguéssim percebre els
matisos d’un text en alemany que s’ende-
vinava ric de registres i textures. Semblava
prou clar que tot plegat havia de confegir
un brou dens, farcit fins i tot de trets idio-
lectals: una parla més que una llengua,
singular al màxim i, per això mateix
–contra el que algú potser asseguraria des
de la perspectiva del cosmopolita aristo-
craticisme ranci de l’espectacle posterior
d’Alfonso Vilallonga–, Disco Pigs és d’un
universalisme innegable. Només calia ado-
nar-se de l’impacte acusat pel públic majo-
ritàriament jove que va aplaudir llarga-
ment la proposta.

Pel que fa a Sombrillitas de entretiempo, una
mena de cabaret musical amb Alfonso Vi-
lallonga, el concert va ser un èxit de públic.
Vilallonga coneix de sobres la tradició mu-
sical per repenjar-s’hi sense por, jugar amb
ecos populars i cultes i, a vegades, donar-los
la volta com un mitjó. Les lletres poden ser
un pur divertiment; la música, en canvi, és
una exhibició de recursos hàbil i eficaç.
Però, tot i tenir-hi tot el dret, Alfonso Vila-
llonga continua entestat a justificar el fet
que un compositor com ell, que utilitza
sense manies el castellà, l’anglès, el francès
i l’italià en els seus espectacles, esquivi
contínuament la llengua de bona part dels
concorrents del festival. I, ep!, no cal. Però
ja se sap allò que en una altra llengua
morta diu així com disculpatio non petita, ac-
cusatio manifesta.

La transformació d’un mite
Bernat Deltell

SITGES

La transformació
d’un mite clàssic
en un absurd i la
idea de l’ambició
com a element de
superació perso-
nal són els eixos
centrals d’‘After-
sun’, de la compa-
nyia La Carnicería
Teatro, que es po-
drà veure avui
(23 h) a Sitges.

A
ftersun rescata de
l’oblit Faetó, un
personatge de la
mitologia grega
que, segons l’au-

tor i director de l’obra, Rodrigo
García, “volia conduir un carro
fins al sol i des d’allà manipu-
lar-ho tot”. Segons García, Faetó
simbolitza un dels temes que
més l’apassionen, l’ambició
humana. I el que li va passar a
Faetó és el que els succeeix a la
resta de mortals, que no va te-
nir en compte “que damunt
d’ell hi havia Zeus. I és clar,
aquest, veient el que volia fer,
es va emprenyar i el va fulmi-
nar amb un llamp”.

L’obra és abstracta, plena de
moviment, i vol ser un petit
homenatge a tots aquells que
tenen petites ambicions a la vi-

da i ensopeguen, però es tornen
a aixecar. D’aquí que un dels
principals textos de l’obra esti-
gui dedicat a Diego Armando
Maradona. “Moltes vegades ens
han acusat de practicar un
llenguatge elitista, i amb la in-
corporació de Maradona els di-
em que el nostre llenguatge va
dirigit a tothom”. I és que si hi
ha un tema que sempre aprofi-
ta aquest singular autor és l’ac-
tualitat que ofereixen els mit-
jans de comunicació. D’aquí
que a partir d’un mite clàssic
l’obra ofereixi pinzellades sobre
l’actualitat política, l’arrogàn-
cia com a estil de vida o la in-
satisfacció, elements, segons
García, que tothom, d’una ma-
nera o altra, pateix.

Aftersun es va presentar a
Delfos i va aconseguir un nota-

ble èxit; és a dir, en paraules de
García, va caure com una au-
tèntica bomba. “Això demostra
que sempre hi ha personatges
intocables, i nosaltres, el que
intentem fer, és passar-los tots
pel sedàs”.

Cansats de teleporqueria
De vegades em sento tan cansat

que faig coses d’aquestes és el títol
de l’obra que es podrà veure
dissabte al Sitges Teatre Inter-
nacional, un espectacle, també
escrit i dirigit per Rodrigo Gar-
cía, en què “no anem de crítics
ni de redemptors de conscièn-
cies, sinó que agafem l’estètica
de la teleporqueria i la portem
a l’extrem, en situacions total-
ment diferents”, explica García.
L’objectiu és que aquells que
mirin aquests programes sur-
tin del teatre capcots, amb la
impressió que si el que veuen
als mitjans de comunicació
s’explica d’una altra manera es
cau en l’absurd.

.............................
El Teatre Lliure guanya
el primer premi
internacional Corral
de Almagro
Efe
ALMAGRO (CIUDAD REAL)

La Fundació del Teatre Lliure
ha estat la guanyadora de la
primera edició del premi
internacional d’arts
escèniques Corral de
Comedias de Almagro. El
premi va ser concedit ahir, en
aquesta localitat, per un jurat
presidit per l’escriptor i
dramaturg Antonio Gala. El
guardó ha estat atorgat per
unanimitat “per la
representativitat i
exemplaritat que, durant
anys, ha significat per al
teatre espanyol aquest grup”,
segons indica l’acta d’un jurat
format pels actors Núria
Espert i Juan Echanove, el
catedràtic i director de les
Jornades de Teatre d’Almagro,
Felipe Pedraza, el director del
Museu Nacional del Teatre,
Andrés Peláez, i la periodista
Rosana Torres. El jurat ha
premiat la formació catalana
“no només des del punt de
vista purament teatral, sinó
per la seva oportunitat
històrica i per la seva evolució
ampliadora”. L’acta del jurat
també fa referència a l’orgull
que sent l’autonomia de
Castella-la Manxa per concedir
aquest premi a una fundació
que ha sabut “superar
fronteres a través de l’art”.
El premi, instituït pel govern
de Castella-la Manxa, i dotat
amb 3 milions de pessetes i
una escultura de l’artista
d’Albacete José Luis Sánchez,
s’entregarà el 16 de juliol,
durant la celebració del
Festival Internacional de
Teatre Clàssic d’Almagro.
El president de Castella-la
Manxa, José Bono, de visita
oficial a la província de
Ciudad Real, es va reunir amb
els membres del jurat i va
manifestar que el Teatre
Lliure “va ser essencial en la
transició a la democràcia
espanyola” i que aquest premi
li produeix una satisfacció
especial “perquè demostra
que la nostra regió sap
saltar-se les fronteres per
reconèixer l’art”.

.............................
Lorenzo Quinn lamenta
la pèrdua del seu pare, a
qui defineix com un mite
Efe
BOSTON (ESTATS UNITS)

“He perdut un gran pare, un
mite, una gran llegenda”, va
dir ahir Lorenzo Quinn, fill de
l’actor Anthony Quinn, que
abans-d’ahir va morir a 86
anys. El fill de Quinn, que
també és actor i va estar en els
últims moments al costat del
seu pare a l’Hospital de
Boston, va agrair “l’amor
mostrat per tot el món” a
l’actor. Conchita Pont, la
secretària de Quinn fill, va
indicar que els funerals se
celebraran dissabte.


