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COMEDIANTS

Esbós de les figures que Comediants dediquen al mar, un dels elements indissociables de la vida i l’obra de Neruda

El Palacio de la Moneda serà el punt de sortida de la desfilada que es farà a Santiago de Xile

Comediants preparen una gran
cavalcada inspirada en Neruda

Marta Monedero
BARCELONA

Una cavalcada
al·legòrica, que
recull distintes fa-
cetes de la vida i
obra del Nobel
Pablo Neruda, re-
correrà el centre
de Santiago de Xile
el pròxim 18 de
març, en el que
serà l’acte més
popular de les ce-
lebracions que
commemoren el
centenari del nai-
xement del poeta.

U
na cavalcada de
tres quilòmetres
que sortirà del
Palacio de la Mo-
neda i arribarà al

Museu Nacional de Bellas Ar-
tes de Santiago de Xile el 18
de març i que proposa una
versió festiva de l’univers ne-
rudià passat pel sedàs del co-
lorisme i l’energia de Come-
diants.

“Hem volgut homenatjar
Neruda amb una parada”, ex-
pressa el director de la com-
panyia de Canet, Joan Font,
que recorda que el lligam amb
Xile, als Comediants, els ve de
lluny. A Valparaíso, ciutat on
el poeta tenia una de les seves
cases, van organitzar un car-
naval de les arts fa dos anys i
a Santiago van protagonitzar
el primer acte teatral al carrer
després de la caiguda de Pi-
nochet, representant-hi Dimo-
nis. Però les connexions xile-

no-catalanes són d’anada i
tornada. Per començar, l’es-
pectacle es presentava ahir al
consolat que aquest país té a
Barcelona, una ciutat que Ne-
ruda va visitar l’any 1933. Cal
no oblidar l’actiu paper del
poeta en ajudar els refugiats
republicans catalans i espa-
nyols a salpar amb el Winnipeg
del sud de França cap a Xile,
on es van quedar a viure for-
mant el pòsit perquè encara
ara al país sud-americà hi hagi
molts dels seus descendents.

Tres bandes de música, més
d’un centenar d’actors i un
gran globus són alguns dels
components d’aquesta caval-
cada de Comediants, que
s’han inspirat en objectes de
les cases de Neruda (La Chas-
cona a Santiago, Isla Negra, i
la Sebastiana a Valparaíso), en
documents sobre els seus vi-
atges, en la seva relació amb
poetes espanyols com Rafael

Alberti, Luis Cernuda i Federi-
co García Lorca, i en el seu
compromís amb els republi-
cans. D’aquesta manera, du-
rant els tres quilòmetres de
cavalcada, “escrits, cal·ligrafi-
es, fragments dels seus poe-
mes i publicacions estaran
presents en pancartes, bande-
roles i octavilles”. Les carros-
ses s’han decorat amb els ele-
ments que van marcar la vida
del poeta, com “el mar, sem-
pre omnipresent, els seus vi-
atges i els llits on va dormir”.

Probablement, aquesta des-
filada es podrà veure al Fòrum
de les Cultures de Barcelona,
però això Font no ho sap del
tot cert. Més clar és el que
pretén amb l’espectacle. Que
sigui “un riu de poesia que no
es vol deixar ni els grans
amors ni els conflictes de Ne-
ruda”, assenyala Jaume Ber-
nader, el comediant que ha
portat el pes de la parada.
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‘T’estimaré infinittt’

On mengis,
no caguis

Francesc Massip

‘T’estimaré infinittt’, de Gemma
Rodríguez. Intèrprets: Àngels Bassas,
Teresa Urroz, Lluís Villanueva. Direcció:

Magda Puyo. TNC, 26 de febrer.

L’extrem individualisme imperant i les inacabables
jornades laborals redueixen sensiblement les ocasions
amatòries i sovint restringeixen el naixement de re-
lacions en l’estricte àmbit del treball. Una circums-
tància cada cop més quotidiana però gens positiva, en
la mesura que als múltiples conflictes que assetgen

qualsevol parella en l’aspecte estrictament sentimen-
tal s’afegeixen els poderosos desencontres que provoca
el fet de compartir també l’espai laboral.

En aquesta realitat s’arrela la primera comèdia que
estrena Gemma Rodríguez, el component inèdit de la
tongada d’autors residents del T6 d’enguany. For-
mada als tallers de la Beckett, presenta, amb una
dicció ben pròpia i original, algunes de les caracte-
rístiques que ha perfilat aquesta escola dramatúrgi-
ca: rèpliques breus i incisives, presentació de situa-
cions en un punt ja iniciat que obliga l’espectador a
reconstruir els precedents, presència de personatges
que no intervenen físicament en l’acció visible però
que incideixen sobre l’escena, presentació d’una
mateixa seqüència des de punts de vista distints, etc.
Recursos hàbilment disposats per l’autora en aquest
T’estimaré infinittt que de fet s’acaba a la penúltima
escena: la darrera visualitza el que ja ens imaginà-
vem, la intensitat de la primera escomesa amorosa
dels protagonistes. Tinc la sensació que, sense afegir
nova informació, aquesta última seqüència el que fa
és solapar l’escena anterior que, sobre el paper, ens

sembla un adequat final, culminació d’una contin-
guda escalada de violència de gènere i de competiti-
vitat laboral que en el text és d’una contundència
sense pal·liatius i en l’escenificació passa gairebé com
un parèntesi.

La peça és trepidant, ben dialogada, esquitxada
d’ironia, amb rèpliques hilarants que disseccionen la
realitat amb la incisió d’un bisturí de tall net, que
defuig el sang-i-fetge. L’escenificació col·labora a
amainar la sacsejada, disposant l’acció en un espai
sobri i asèptic. Mobilitzen la trama tres consistents
actors en un treball vertiginós, bé que amb un to
excessivament seriós, llevat del final farsesc que des-
entona. Àngels Bassas, amb un riure refrescant i una
veu poderosa, construeix la nova cap de recursos
humans d’una potent empresa que, en ser presenta-
da al personal just un dia d’alta temperatura eròtica,
és traspassada per l’esguard àvid de l’executiu que
incorpora un desimbolt Lluís Villanueva. Amor a
primera vista que aviat es demostra inviable sota
l’escèptica mirada de Teresa Urroz, ja que, com es diu
vulgarment, “on mengis, no caguis”.

.............................
Lluïsa Cunillé detalla
la supervivència urbana
a l’obra ‘Barcelona,
mapa d’ombres’
A.P.
BARCELONA

L’acció té lloc a Barcelona és el
projecte escènic amb què la
sala Beckett vol apropar el
teatre a la vida quotidiana
que té lloc al nostre entorn
més immediat, en aquest cas
a la ciutat de Barcelona. Per
fer-ho, va demanar a diferents
autors que escrivissin obres
ubicant tant l’acció com
l’imaginari a la capital
catalana. El cicle va engegar
amb Do’m, primera incursió
teatral d’Enric Casasses,
continua amb Barcelona, mapa
d’ombres, de Lluïsa Cunillé, i
conclourà amb L’ofici de caure a
Barcelona, de Pau Miró.
L’obra de Cunillé transcorre al
barri de l’Eixample, on una
parella d’avis han de rellogar
les habitacions del seu pis
forçats per les múltiples
dificultats econòmiques que
pateixen. La convivència sota
el mateix sostre i la interacció
dels diferents personatges és
el motor dramàtic de
l’espectacle que dirigeix
Lurdes Barba i que
protagonitzen Alfred
Lucchetti i Mont Plans,
acompanyats per Lina
Lambert, Jordi Collet, Albert
Pérez i l’uruguaiana Daniella
Corbo, que debuta en el teatre
català. L’espectacle està
amenitzat per un espai sonor
creat i executat per l’actor
Jordi Lambert, que ambienta
l’acció i que presenta
metafòricament els diferents
personatges. Segons el
director de la Beckett, Toni
Casares, aquesta obra
s’allunya de la producció
habitual de l’escriptora i
dramaturga, que en aquest
text abandona la seva
tendència a l’abstracció i a la
multiplicitat de significats
per escriure de manera clara
sobre situacions pròximes i
carregades de contingut
humà.


