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Francesc Massip Àngels Aymar estrena el nou format del
Projecte T6 amb un text complex i original
que duu a escena l’aventura catalana a Cuba

Els indians a escena

A
mb La indiana d’Àn-
gels Aymar s’ha donat
inici al nou format del
Projecte T6 d’autoria
catalana. L’avantatge

de la nova orientació és que es tre-
ballarà amb més calma: els autors
tindran tres anys de beca i escriu-
ran/muntaran dues peces, una als
Tallers del TNC i l’altra en una Sala
Alternativa de la xarxa COSACA,
tot plegat amb el suport de la
SGAE. El fet de contemplar la “se-
gona oportunitat” és bàsic en un
sistema teatral on molts solen
tenir un primer cop, però ben pocs
arriben a la segona. Paral·lela-
ment, demà mateix s’enceta a la
Sala Beckett una altra iniciativa de
promoció de la nova escriptura
dramàtica: el Cicle de Teatre Cata-
là Contemporani que s’inicia amb
City/SimCity de Jordi Casanovas,
culminació de la Trilogia dels Vi-
deojocs començada fa un any a
AreaTangent, i que inclourà autors
d’última fornada com Marta
Buchaca i Carles Mallol.

La indiana és un text madur,
complex, elaborat i original, que in-
corpora a escena el tema de l’aven-
tura catalana a les Amèriques al
llarg del segle XIX. Després de tres
segles d’estar expressament vetats
de comerciar amb Amèrica, els ca-
talans s’aboquen a ultramar amb
l’esperança de fer fortuna. Un dels
homes de teatre més significatius
d’aquella centúria, Josep Robre-
nyo, va fer una exitosa gira ameri-
cana amb escala a Santiago de
Cuba, on “la colonia catalana,
muy abundante, ansiaba ver re-
presentadas las piezas que el
autor-actor tenía compuestas en
la lengua regional”; però quan el
1838 decideix retornar a casa va
naufragar i va morir de set, com ho

‘La indiana’, d’Àngels Aymar, es pot veure al Nou Tantarantana i ha iniciat un nou format del Projecte T6 d’autoria teatral catalana ■ DAVID RUANO

testimonia el seu fill, supervivent
amb altres membres de la compa-
nyia, que es va quedar a l’illa on en-
cara a mitjans segle XX hi havia
descendents dedicats al teatre.

L’autora parteix d’unes cartes
realsescritesperavantpassatsseus
que van fer calerons a ultramar i
van construir-se una torre a Cata-
lunya, com tantes n’hi ha amb el
peculiar estil d’aires caribenys. La
peça combina aquests singulars
rastres en un anar i venir del pas-
sat cubà al present català. Un ca-

nemàs ben dialogat que ens pre-
senta la peripècia de la noia que ar-
riba a l’Havana per casar-se, queda
seduïda per la sensualitat d’habi-
tants i paratge i pren partit per
l’abolicionisme, d’acord amb la llui-
ta antiesclavista que catalans com
Laureà Figuerola van encetar el
1865 i que aconseguirien culminar
el 1886. En paral·lel, articula la his-
tòriade lasevadescendent,queara
habita aquella vil·la enjardinada i
que a instàncies d’una jove guio-
nista de cine treu la pols de la cor-

respondència conservada a les gol-
fes. L’encaix no cau en la temptació
d’unafàcil referènciaa lesservituds
dels emigrants contemporanis. En
té prou de posar de manifest que a
la base de les fortunes de tants
americanos pròspers hi havia el
tràfic d’esclaus. Encara és en peus,
per a ignomínia de la ciutat, l’està-
tua del negrer sense escrúpols An-
toni López, plantificada vora la
Llotja,unmonumentquevaseren-
derrocat el 1936 i restablert el
1939: fins quan?

L’autora parteix
d’unes cartes reals
escrites pels seus
avantpassats que
van fer calerons
a ultramar

Quadern de teatre

Les veladures de l’Aymar
@ La indiana s’ha presentat al
Nou Tantarantana sota la batuta
de Julio Álvarez, en una posada
en escena intimista i suggerent
gràcies a una elegant i clarifica-
dora escenografia de Berrondo
que unifica passat i present a tra-
vés d’una llarga taula: a un ex-
trem les vidrieres de la casa cuba-
na, a l’altre el frondós jardí de la
torre empordanesa. Una exquisi-
da il·luminació modula el pas
d’època, amb un cromatisme de
foto antiga per a les escenes vuit-
centistes, més virolat per a les ac-
tuals. Els intèrprets es desdoblen
amb naturalitat: Txu Morillas in-
corpora l’avantpassada, una mica
artista, que va acabar muntant

escola a l’Havana per alfabetitzar
la població, un personatge de llu-
minosa intensitat que l’actriu
construeix amb exquisidesa, po-
tència i impactant resolució, i al-
hora fa de la seva menys interes-
sant i acomodada descendent. Mí-
riam Alemany es calça l’hechicera
que obre l’obra amb un relat cos-
mogònic acompanyat d’un ritual
ioruba al ritme de tambors afri-
cans i amb els atuells propis de la
santería; però també es vesteix
de guionista responsable d’obrir
la capsa dels vestigis i filar la his-
tòria. Òscar Intente interpreta
l’empresari del XIX que va substi-
tuint els esclaus per assalariats
però que perd la hisenda en un in-

cendi i la vida del disgust, sense
veure la casa que s’ha fet fer a la
Costa Brava; i a la vegada, tra-
ient-se el bigoti postís, esdevé
l’emprenedor marit de la descen-
dent i amant de la cineasta.

Àngels Aymar embolcalla la
peça amb les veladures d’una pin-
tura d’època: la paraula precisa, la
imatge nítida, l’evocació poètica,
tot plegat esquitxat amb cançons
cubanes que encara avui recor-
den el passat colonial. Cert: a Ma-
tanzas encara se celebra la Fiesta
de la Colla i un grup de cantants
negres em van refilar el “Yo te la
encendré, al tio, tio frescu” que
havien heretat dels seus ances-
tres, esclaus d’un amo català.L’obra té una posada en escena intimista i suggerent ■ DAVID RUANO


