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EI director Víctor Álvaro presenta una dramatúrgia
a partir de contes de l'escriptor a l'AImeria Teatre

Un PereCalders
lntultl u aescena

J.B.
BARCELONA

EI üiector Víctor Alvaro
va cornenqar a llegir el re-
ctit Inaasió zubtil i altres
contes l'octubre de 1985.
No coneixb res de Pere
Calders:Ébrd va quedar
prou fascinat per guardar-
seel llibre en,.una lleixa a
llespera de fer-ne una
adaBtació teatral. No ha
vist Iá' carismátic a Anta-
*.*,,6ratpells inicis de
DagollDagom. Noméssap
que el va atrapar aquella
capacitat de I'escriptor de
consúruir contes fantas-
tics a partir de fets ben
quotidians i reals. Thobar
I'escletxa de la mágia en
eseehes reals. Fins aI 15
d'abril la companyia Ga-
taro, residerit de l'Alme-
ria Teatre, presenta
aq@e nova dramatúr-
gia iñtuitiva que cus un
gfapat de contes al vol-
tant de Zero a Malthus.

Tot elque es diu és Pere
Calders. Pero no es diu en
Iordre ldgic dels contes, si-
nó del'escena. Gataro sha
car antentzat per unes po-
sades en escena expnes-
sionistes, de dur a l'ex-
trem els personatgesfins a
corwertir-los en una mena
d'autdmats. No és aií,
aquest cop, que recorren a
un espai, una il.luminacié i

Gataro fa
UNAVETS¡ó

costum¡sta que
retrata els velns

una interpretació més
costumista. Perqué ja és la
trama la que deforma Ia
realitat. Un exemple? A
Zero a Moltlrus, Calders
imagina r¡ns societat ben-
estant que ha acordat la
mor'ü de tots els ciutadans
als 75 anys d'edat. Per
mantenir l'equilibri entre
el que pot produirlaTerra i
la quantitat d'aliment ne-
cessária per garantir la
subsisténcia de tots els hu-

mans. Avaro manté la lo-
calització de Calders. Aixd
fa que aquests personat-
ge§ esdevinguin verns de
les escales. EII s?rauria ins-
pirat en els passavolants
del barri. Gataro ha optat
per aquesta peqa de Cal-
ders tot i tenir previst una
pega de Sanchis Sinister-
ra. No hi ha una raó; no-
més el privilegi de poder
canüar la cartellera d'un
teatre que es dirigeix. H

Un ¡nstant del muntatge sobre els contes de Pere Calders ff clAuorn sERRAHtMA

que dev¡en
inspirar Calders


