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Aquesta secció dóna compte dels punts denominadors dels

muntatges més recents: complexitat i sofisticació.

(Text: Gabriel Almazan)KALKWERK. (Dramatúrgia i
direcció de Krystian Lupa. Text original de Thomas
Bernhard. Teatre de Salt. Festival Temporada Alta).
Aquest actor brillant anomenat Andrzej Hudziak
fa quinze anys que interpreta el paper de Konrad a
les ordres de Lupa. A Kalkwerk es mostra el procés
d’aïllament i enfolliment de Konrad, qui es reclou
en una fàbrica amb la seva dona paralítica per es-
criure una tesi monumental sobre l’oïda humana.
A la representació de l’obra al Teatre de Salt, alguns
espectadors ens preguntàvem per quina raó Hudziak
duia, al llarg de les tres hores d’espectacle, un auri-
cular. La resposta és corprenedora: l’actor pateix
d’Alzheimer. Si bé té gravat el text a la memòria,
no recorda com actuar: quins gestos fer, cap a on
s’ha de dirigir, com ha d’interactuar amb la resta
d’intèrprets. Algú li va donant les indicacions per
l’auricular. Així que, quan l’actriu que fa de muller
repetia quatre vegades “Tinc fred”, fins que Konrad
no li ha acostat la roba, ¿es tractava d’una espera
prevista o inesperada? Quan els policies es miraven
amb por i desconfiança Konrad, ¿estaven mirant
també amb angoixa el company Andrzej? I nosal-
tres, espectadors ingenus, assistim sense saber-ho a
un esdeveniment artísticament insuperable (més
inclús del que ens semblava) però, sobretot, vital-
ment desesperant. ¿Què n’hagués dit, Pirandello,
d’aquest “personatge en recerca d’actor”?

UN ROURE (de Tim Crouch. Direcció de Roser
Batalla. Club Capitol) Un recorregut sofisticat i en

espiral per nivells interpretatius i capes narratives.
L’exhibició de la deconstrucció de la dramatúrgia
amb el rerefons d’una història tràgica. En aquesta
peça teatral fascinant, l’actor ( Jordi Martínez) con-
vida un altre actor (diferent a cada funció) que no
coneix res del text, a unir-se de partenaire del mun-
tatge. L’actor amfitrió li anirà dient què ha de fer
sobre la marxa, en un drama on un home s’encara al
pare de la nena que va matar en un accident de tràn-
sit. Per acabar-ho d’adobar, l’homicida és un hip-
notitzador, i el pare acabarà sota els seus efectes in-
terpretant els personatges més sorprenents. Comè-
dia dins la tragèdia dins la comèdia. Teatre dins del
teatre dins del teatre... Teatre teatral: sofisticacions
sorprenents per a espectadors “cansats d’històries” i
fins i tot  de metateatres planers. El barroquisme
aplicat a la “suspensió de la incredulitat”.

INTIMITAT (Adaptació de Gabriela Izcovich del
text de Hanif Kureishi. Direcció de Javier Daulte.
La Villarroel). Les confessions d’un escriptor exitós
en el moment que decideix abandonar la seva famí-
lia: reflexions sobre les relacions entre la crisi matri-
monial, de valors i creativa. En un moment donat
el públic és testimoni d’un parell d’escenes breus i
ràpides, les més tristes de la història, presentades
pudorosament però que són el moll de l’os de l’es-
pectacle. En elles sembla que s’estigui presenciant
el que s’esdevé a la consciència del protagonista: una
escena fugaç, que és un flash gairebé subliminal de
soledat extrema, i un loop de remordiments on s’ima-

gina la reacció de la dona. Després tot serà comèdia
agredolça, i serem voyeurs de la vida íntima d’aquesta
parella a punt d’extingir-se. Fins que en Jay saltarà
a la platea i irromprà la intimitat... de l’espectador.
La dona li pregunta: “Què hi fas, allà fora?”. Què hi
fa? Enxampar in fraganti el públic. Rebentar-li la
bombolla.

COM POT SER QUE T’ESTIMI TANT? (Di-
recció de Javier Daulte d’un muntatge de Daulte i
T de Teatre. Sala Tallers del TNC). Gràcies a l’es-
tructura de thriller, el públic segueix els interroga-
toris d’una policia a una testimoni, que en flashbacks
evoca les trobades que acabaran en el crim, amb la
víctima com a darrer graó de la jerarquia de perso-
natges. Si en peces anteriors de Daulte hi havia
una successió frenètica de gèneres (melodrama, ci-
ència-ficció, thriller...) aquí les transformacions
afecten també els rols de les actrius, les identitats
dels personatges (bessons, dobles, perruques...) i la
manipulació del so (veus en playbacks). Amb l’es-
cenografia espectacular de Jon Berrondo, el des-
plaçament de l’acció en l’espai mutant de l’escena-
ri esdevé l’autèntic argument de l’obra. Un mun-
tatge que ens recorda i està a l ’altura dels
malabarismes, encavalcaments i descobriments
formals que en altres camps han brodat Michael
Snow (al film Short story, o sShToOrRtY) o Josef
Nadj (a la coreografia Comedia Tempio). Els en-
granatges de l’art: pur entreteniment que ens fa
ser més espectadors que mai.

Un teatre amb teatre
(complexitat i sofisticació als
muntatges més recents)
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