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Francesc Massip El tàndem Albert Mestres i Magda Puyo
presenta un experiment intens
actualitzant la tragèdia dels atrides

Electra-xoc

E
l segon autor resident
del renovat Projecte
T6, Albert Mestres, s’ha
caracteritzat per la llu-
ent qualitat literària

dels seus textos i la singularitat de
les seves posades en escena. Com
a autor i director va obtenir el
premi Serra d’Or per al millor
text estrenat el 2002 amb Dra-
màtic. Com a director va conver-
tir en èxit el primer text teatral
d’Enric Casasses, D’om (2003).
Com a llibretista d’òpera va con-
fegir l’ambiciós text 1714 - Món
de guerres (2004), que amb una
estructura modular, “a la manera
del trencadís”, aconseguia expli-
car amb contundència, però amb
imatges suggerents i elegants,
tots els horrors de què és capaç
l’home en el context d’una confla-
gració bèl·lica. En aquesta via d’in-
vestigació escènica inscriu l’obra
que ara presenta a la Sala Tallers
del TNC.

Ara bé, si a Contes estigis (Sala
Muntaner, 2005) Mestres oferia
un enfilall de relats presos de múl-
tiples tradicions literàries, a
Temps real prescindeix de la nar-
ració i se centra en l’exploració de
l’estructura i dels recursos ex-
pressius. I així, en fèrtil complici-
tat amb la directora Magda Puyo,
han dut a terme un elaborat ex-
periment de laboratori, compri-
mit en una hora intensa d’espec-
tacle que a alguns ens ha semblat
captivador. Explicaré per què.

En primer lloc per l’elaborada
arquitectura de la peça, dividida
en tres actes per les cançons
d’Electra, d’Agamèmnon i Cli-
temnestra i que es clou amb la
d’Orestes. La història que hi ha al
darrere és una de les més conegu-
des de la tradició dramàtica occi-

Un dels elements colpidors i magnètics de ‘Temps real’ és la interpretació ■ TNC

dental i de les més àmpliament
elaborada pels tràgics grecs (Ès-
quil, Sòfocles i Eurípides). Amb
aquestes ressonàncies, Mestres
presenta una tragèdia familiar
contemporània, centrada per una
mare que escura, escombra i, com
Lady Macbeth, es renta frenèti-
cament les mans, un pare i un
amant que no paren de beure vi i
uns nens que juguen compulsiva-
ment. Una llar que aviat desco-
brim esquitxada d’abusos, mal-
tractaments i violència, molt sem-

blants als que denunciaven obres
com Tatuatge de Dea Loher (Ar-
tenbrut 2002). Ho fa amb uns di-
àlegs elementals, quotidians i vul-
gars que cobren tota la seva força
en l’acció que els acompanya. Les
rèpliques es repeteixen, una ve-
gada i una altra, d’acord amb una
calculada planificació de la re-
dundància, i van adquirint nous
significats i múltiples matisos se-
gons el personatge a qui s’adrecen
o l’entonació i el treball gestual
amb què es pronuncien.

I és que l’altre element colpidor
de Temps real és la interpretació,
una torrentada d’energia que gal-
vanitza alhora actors i públic. Són
treballs allunyats del naturalisme,
que tot s’ho juguen en l’expressió,
però sense fàcils estridències,
sinó que se cenyeixen a un patró
tempoespacial. Perquè encara un
altre aspecte d’interès està en l’es-
plèndid sentit del ritme que res-
pira la peça, travessada per un
moviment endimoniat i sostingu-
da en un potent espai sonor.

L’espectacle ‘Temps
real’ del Teatre
Nacional acara
els episodis de
maltractaments i
violència domèstica

Quadern de teatre

Jocs escapçats
@ L’escenografia de Temps real,
en consonància amb l’anàfora de
text i situacions, presenta quatre
cuines simultàniament, tot just
indicades per unes taules dispo-
sades simètricament i delimita-
des amb un traç pintat a terra
com un plànol, a la manera dels
films teatrals de Lars von Trier
(Dogville o Manderlay). En
aquest espai quadruplicat es van
acomplint i reiterant les accions
en un crescendo vertiginós. Tere-
sa Urroz incorpora amb desim-
boltura el transsumpte actual de
Clitemnestra, que rep de l’amant
l’envestida sexual i del marit les
patacades i que trasllada als fills
l’esperit del tracte. Jordi Martínez

assumeix el personatge d’un Aga-
mèmnon disminuït, brutal a es-
tones, més sovint tou i torrat, afe-
blit per la pítima. Més inquietant
és el paper dels joves. Nao Albet
trasllada Orestes a l’avui i jogui-
neja amb la germana, convulsa
Meritxell Santamaria, que ja ha-
víem vist fent de Lulú a l’esmen-
tat Tatuatge, allà sodomitzada
per un abjecte progenitor que, vés
per on, també interpretava Jordi
Martínez. Juguen a la xarranca,
saltant sobre els rectangles que,
significativament, no tenen la ca-
sella del cel. I és que viuen im-
mersos en un infern vital que re-
produeixen o conjuren en els seus
jocs. Davant la violència dels

adults, els nens, com a esponges,
o es tasten les llengües en una su-
mària prospecció sexual, o bé ca-
valquen i es disparen com indis i
vaquers. La noia duu el personat-
ge al llindar de la follia, amb un es-
guard desencaixat i el pànic a la
pell, fins que empeny el germà al
matricidi. Els reiterats crims
s’evoquen amb accions de tallar
potes de vedella amb esmolats ga-
nivets de carnisser mentre les
taules s’empastifen de líquid ver-
mell per pintar el sang-i-fetge, i les
restes es recullen en bosses d’es-
combraries, com tants cadàvers
trossejats per psicòpates hodi-
erns. Un espectacle cru i torba-
dor, d’un estrany magnetisme.L’obra esdevé crua i torbadora ■ TNC


