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TEATRE

a  companyia Teatreneu  presenta,  demà  a la fit  al
teatre  Conservatori,  de Manresa,  Catalànish,  una  sàtira
sobre  la xenofôbia j la incomunicaciô

Olla  de grills  en  ((Catalànish»
RESA:

FRANCESC GALINDO

La  companyia  Teatreneu  pre
sentarà  demà,  adequadament
reciclada,  i’obra d’Israel Horovitz
Cataiànish,  una comèdia  a l’ame
ricana  d’aquelles  que fan  d’una
cômoda  intranscendència  la seva
virtut  més sôlida.

La  funciô començarà  a les 11 de
la  nit  al  teatre  Conservatori  j
posarà  una  divertida sàtira sobre
la  xenofôbia  j la incomunicacié
davant  dels espectadors que deci
deixin  triar el teatre  entre  l’oferta
d’actes  programats amb motiu de
la  manresana festa de la Llum.

Igual  que  en  un acudit,  el flou
iliurament  de la campanya muni
cipal  d’espectacles  Te16  92
començarà  amb una japonesa,  un• alemany, un italià, una xinesa, un
francès  i un  negre  a  l’escenari.
Amb  aquest  material  l’autor
Israei  Horovitz  va  muntar  una
obra  que  va  ser  estrenada  amb
èxit  a Nova York, protagonitzada
per  Diane Keaton.

El  director  de Catalànish,  Car-
les  Lasarte, ja va muntar,  al 1984,
una  altra  obra d’Israel  Horovitz,
Qui  és l’ifltim?,  la  quai  va  tenir
una  bona  resposta  de pdblic j de
crftica.  Disposat a repetir l’èxit, e!
Teatreneu  va  decidir  incloure
una  nova obra  de l’autor nord-a
mericà  al seu programa.

Jaume  Mei,endres  va ser  l’en
carregat  d’adaptar-la  i  de  tra
duir-la  de manera  que  els prota
gonistes  fossin uns quants estran
gers  que  arriben  a la Barcelona
pre-olfmpica  i  que  necessiten
assolir  un niveil minim  de català
parlat.  El mateix  Israel  Horovitz
aconsellava,  al prèleg  de  i’obra,
que  quan fos representada  en un
altre  idioma que no fos l’anglès la
professora  ensenyés l’idioma del
pais  en el quai es representés.

El  paper  de mestra és interpre
tat  per  Anna Azcona,  que  actua
al  costat  de  Luciano  Federico,
Dietrich  Grosse, Bakalilu Jaiteh,
Carme  Juérez,  Sakiko Kanishi  j
Joan  Raja.  Tots  interpreten
papers  absurds, ja  que cap no pot
comunicar-se  amb els altres  per
què  no sap les altres llengi.ies. Els
personatges  que  interpreten
aquests  actors  patiran  l’histeris
me  d’una  professora  que  mani
festa  simptomes  de xenofôbia  i
d’un  comportament  neurôtic
fruit  de la seva represssiô sexual.

El  director  de Catalànish, Car
ios  Lasarte,  defineix  l’obra com
«una  divertida sàtira de l’ensenya
ment  d’idiomes  en  una  situaciô
limit  com és la convivència, en un
petit  recinte, de persones de dUe
rents  països  que han  de comuni
car-se  sense  saber  cap  liengua
comuna».

A  partir  d’aquest  planteja
ment,  el  director  i  la  mateixa
companyia  del  Teatreneu  var
dècidir  explotar tant  la comicitat
de  les  situacions  absurdes  que
una  situaciô  com aquesta  provo
caria  com la part  simbèlica  d’un
text  que  té  una  segona  lectura.
Elsjocs  de paraules,  els accents
marcadissims  i les ridicules pica
baralles  nacionalistes  busquen
constantment  segons  sentits,
darrera  dels  quais  s’amaga  una

visiô  cosmopolita que  es burla del
provincianisme.

Carlos  Lasarte  assegura  que
«no  s’ha intentat  en cap moment
fer  una burla de l’ensenyament del
català, sind construir una metàfora
delpoder  ide  la incomunicaciô».

Un  mes de ‘casting’ per
trobar els actors ideals

L’obra  critica  la  moderna
obsessiô  per aprofitar  ei temps  i
es  buria  descaradament  de  les
sessions  intensives  d’immersiô
total,  que  consisteixen  en  l’obli
gatorietat  de fer servir durant  les
classes  només l’idioma que es vol
aprendre.

Per  seleccionar  eis actors,  la
majoria  dels  quais  tenen  la
mateixa  nacionalitat  que  el per-

sonatge  que interpreten,  es va fer
un  casting  que  va  durar  tot  un
mes.  «Es van presentar moltissims
aspirants, que es van assabentar de
la  prova per mitjà de l’Associaciô
d’Actors  j Directors Professionals
de  Catalunya,  perô  la tria va ser
moit  dificilperquè cada personatge
havia  d’encaixar molt bé en el seu
Iloc», explica el director.

Els  protagonistes,  un  ale
many,  un francès,  un italià,  una
xinesa,  un japonès j un negre afri
cà,  havien  d’aconseguir  fer-se
perfectament  recognoscibles
davant  dels espectadors  amb una
gran  facilitat,  ja  que  una  bona
part  del mèrit  del seu  treball  rau
en  la capacitat  per fer riure sense
dialogar  amb normalitat.

Tot  i que  la critica especiaiit
zada  no va mostrar  gaire entusia

me  per  aquesta  nova producciô
del  Teatreneu,  Carlos  Lasarte
assegura  que «la crftica que m’in
teressa  més és la del pdblic  i crec
que  després  de  mantenir  l’obra
quatre  mesos en carteil a Barcelo
na,  els resultats sôn força bons».

Catalànish  ha estat adaptada  i
traduïda  per Jaume  Melendres,
el  qual ha fet  una veritable versié
cataiana  de  l’original,  The pri
mary  english class, j en  la quai es
respira  l’ambient de la Barcelona
pre-olimpica.  No sense una certa
malicia,  Carlos Lasarte  expiicava
que  la. representacié  de dissabte a
Manresa  podria ser una prova de
foc  per a una  obra  que  ha inten
tat  copsar la psicologia catalana,
«ja  que  vosaltres sou el roveli de
l’ou».
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El rock-and-roll dolç i juvenil de

Tennessee es deixarà sentir dissabte
que ve a Manresa
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Un  negre,  un xinès  i un  alemany  volen  aprendre  català com més  aviat  millor

•  Després de quatre mesos en carteil a Barcelona, demà es presenta a Manresa «Catalànish»

Una  comèdia  ideal per al roveil de l’ou


