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Les catalanes Eva Vilamitjana i Carolina Valdés, amb el basc Toni Arteaga, protagonitzen ‘Astronaut’

La companyia, amb presència catalana, va néixer a la prestigiosa escola de Jacques Lecoq

Teatre O porta ‘Astronaut’
al Barbican de Londres

Conxa Rodríguez
C O R R E S P O N S A L

LONDRES

A
la prestigi-
osa escola
parisenca
de Jacques

Lecoq fa vuit anys
s’hi va gestar el
naixement de la
companyia Teatre
O, que compta amb
dues actrius cata-
lanes. Un grup que
ha estrenat l’es-
pectacle ‘Astro-
naut’ al Barbican
de Londres.

“El Teatre O m’ha deixat
bocabadat d’admiració”, es-
crivia el crític de The Times so-
bre aquesta companyia fun-
dada per Joseph Alford i Ca-
rolina Valdés, que en compar-
teixen la direcció artística.
Valdés defineix Astronaut, on
també hi fa d’actriu, com un
espectacle en què busquen
“l’homogeneïtat de tots els
elements per explicar la his-
tòria”. “La dansa i els movi-
ments són tan importants
com la veu i les llums. Sovint
ens preguntem què destaca
més, però nosaltres no podem
fer una jerarquia”.

Dues actrius (Eva Vilamitja-
na, de Sabadell, i la mateixa
Valdés, de Barcelona) i un ac-
tor, Toni Arteaga, són els pro-

tagonistes d’aquesta història.
Astronaut el presenten com

una “odissea domèstica” sobre
un home escollit per viatjar a
l’espai que té unes peculiars
relacions amb la seva dona i la
seva filla. La marxa del decep-
cionat astronauta per un pe-
ríode de formació a l’espai
produeix un dels fragments
més emotius entre les dues
dones que, per primera vega-
da, soles, s’han d’acostumar a
l’absència.

Teatre visual
Els O, nascuts el 1997, s’han

dedicat durant aquest temps a
aprofundir en la recerca del te-

atre visual, embolcallats amb
dos elements fonamentals: la
il·luminació i la música. De fei-
na, no els en falta. Estan de gira
bona part de l’any. Des que va
crear-se, ha presentat els seus
espectacles a Nova York, São
Paulo, Pequín, Xangai, Mel-
bourne, Berlín, Mèxic i Edim-
burg. “Al Barbican és la tercera
vegada que hi actuem i encara
que som una companyia inde-
pendent, estem desenvolupant
forts lligams amb aquest cen-
tre. La nostra pròxima obra
l’estrenarem, segurament,
aquí, en un dels seus teatres
principals”, explica Carolina
Valdés.

Toni Arteaga, a més de ser
l’astronauta de l’obra que es
pot veure a Londres, dirigeix
la companyia francesa de tea-
tre La Calma i col·labora en la
formació de la companyia
Hortzmuga Teatroa de Bilbao.

Mentre presenta Astronaut a
Londres, el Teatre O té ja la
mirada posada en la seva prò-
xima obra, de la qual Carolina
avança que “estarà inspirada
en l’ex-Unió Soviètica”. “Ara
encara estem en un període de
recerca, però aquesta és la fase
més difícil, la preproducció,
perquè per a la recerca no hi
ha subvencions i, en canvi, hi
ha molta feina a fer”.

T E A T R E

‘Raccord’

Un ciclorama
perfecte

Juan Carlos Olivares

‘Raccord’, de Rodolf
Sirera. Direcció:

Carme Portaceli.
Escenografia: Anna
Alcubierre. Vestuari:

Mariel Soria.
Il·luminació: Joaquín
Guirado. Moviment:

Marta Carrasco.
Intèrprets:

Francesca Piñón,
Artur Trias, Mar
Ulldemolins, Òscar
nntente. Sala

Tallers del TNC, 12

d’abril.

Els inques van crear un
complex sistema de cor-
dons i nusos (el quipu) per
arxivar les seves cròniques.
Aquesta idea inspira Rac-
cord, l’obra de Rodold Sirera
presentada al T6 del Teatre
Nacional de Catalunya. Les
existències humanes captu-
rades en tres períodes de la
història (1929-1969-2009)
s’entrecreuen fins a trenar
un rebuscat macramé vital
que acaba per conformar
una estructura amb més
lectures que la cronològica.

El dramaturg inventa un
codi de nusos –per mante-
nir la imatge– que li permet
desenvolupar aquestes vides
en plans diferents, com el fil
de la disconformitat tràgica
que, a través del temps,
acompanya el personatge
femení jove. Els primers mi-
nuts poden sonar a brillant
exercici d’estil, però la mi-
nuciosa construcció del tei-
xit dramàtic de l’obra acaba
per atorgar a Raccord la qua-
litat d’una autèntica saga,
com una delicada capa me-
lodramàtica que, com la
boira, sura sobre els episodis
encreuats dels personatges.

Carme Portaceli es queda
amb aquests primers mi-
nuts i opta per fer de Raccord
un producte d’estilisme tea-
tral, rebaixant el potencial
del text. L’aclaparadora ele-
gància visual de l’escenogra-
fia d’Anna Alcubierre i la il-
luminació de Joaquín Gui-
rado estan més en conso-
nància amb una exposició
del CCCB que amb la bellesa
dramatúrgica del text de Si-
rera. Només queda sumar-hi
la inevitable estilització amb
firma de Marta Carrasco per
manufacturar un muntatge
d’incomprensible distància
estètica i frigidesa dramàtica.

El repartiment, en què
despunta la fràgil obstinació
de Mar Ulldemolins, a vega-
des sembla cohibit, com si
els personatges estiguessin
per sota de la seva capacitat
d’expressar-se. Figures d’un
ciclorama perfecte.

Luis Tosar s’endinsa en
Tennessee Williams

R.P.
MADRID

M
aría Bot-
to, Cristi-
na Rota,
Juan Car-

los Vellido i Luis To-
sar afronten, sota la
direcció d’Agustín
Alezzo, ‘El zoo de
cristal’, l’obra més
autobiogràfica del
dramaturg Tennes-
see Williams.

Amb el viatge retrospectiu
fins al més profund de la seva
consciència dibuixat a El zoo de

cristal (1944), l’autor nord-a-
mericà buscava el perdó i la
comprensió i, de passada, as-
solia una recreació poètica
d’un món de frustració i de
fantasia. Amb una atmosfera
onírica i irreal, Williams
(1911-1985) realitzava el pri-
mer descens al seu infern
particular: els seus records.
Però, malgrat el to tràgic de la
peça, el director argentí Agus-
tín Alezzo, que firma el mun-
tatge que es fa al Centro Cul-
tural de la Villa de Madrid, en
destaca l’humor, “ja que hi ha
molta ironia al text”.

Text vigent
“He volgut remarcar la seva

mirada aguda, crítica i iròni-
ca”. Tampoc passa per alt la
vigència del text, ja que, se-
gons diu, “la seva concepció

de les relacions humanes en
un context social difícil és ac-
tual”. “Les condicions socials
en què transcorre l’acció [els
anys de la Depressió] no són
un mer marc social sinó un
element actiu que força els
successos a produir-se tal com
ocorren”. Tampoc s’oblida de
l’audàcia amb què planteja un
tema tan etern com “la neces-
sitat dels éssers humans de
sobreviure i de satisfer els que
estimen”. “Williams aconse-
gueix endinsar-nos en la dolo-
rosa experiència del viure, i ho
fa amb éssers que s’estimen, el
drama dels quals és que no
poden donar-se mútuament el
que necessiten”. Així mateix,
Alezzo incideix en la proble-
màtica que tant va angoixar
Williams: la seva homosexua-
litat. “Un tema latent en tota

la seva obra, només delicada-
ment insinuat, mai explicitat,
però que sobrevola totes les
accions del personatge”.

Feia quatre anys que Tosar
no trepitjava un escenari, pe-
rò una oportunitat com
aquesta no la podia desapro-
fitar, insinua. Sobre el direc-
tor, no s’ha pogut estar d’e-
logiar “la llibertat” concedida
a l’hora d’interpretar. “Hem
anat buscant el nostre lloc a
l’escenari, amb la sensació
d’un control personal de la
funció, tot i que al final hem
desembocat on volia Alezzo”,
comenta Tosar, conegut per
films com Los lunes al sol, Te doy
mis ojos –Goya al millor actor
protagonista– i Inconscients.
Cal esmentar també la tor-
nada als escenaris, després
de quinze anys dedicada a la
docència i a la direcció, de
Cristina Rota, així com de la
seva filla María Botto, que
acaba de participar en el film
El penalti más largo del mundo i
admiradora confessa de l’o-
bra de l’autor d’ Un tramvia
anomenat Desig i La mort d’un
viatjant.


