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TEATRE IPRESENTACIO

Te casaras en America' tanca
al Versus quatre anys de gira
L'obra, un al-legat contra el racisme, coincideix amb 'El tLjnel', de Sabatc

ROGER PASCUAL
BARCELONA

obra nrcomanAda

^"Sysiems- tenovis | LAVANGUARDIA

Despres d'un exitos periple
per TAmerica del Sud i Es-

panya, Te casards en America tanca
aquest mes el cercle que va iniciar fa
quatre anys al Versus Teatre. L'elo-
giada obra del Teatro de Camara de
Montevideo, protagonitzada per An
drea Fantoni, affontara fins al dia 26
que ve les ultimes representacions
del seu al legat contra el racisme. la
intolerancia i la xenofbbia.

«Tot I ser un muntatge de text va
mes enlla de les parauies», va apun-
tar Fantoni, queva catalogar
d'<(autentic regal» I'exit que ban re
collit amb un espectacle de petit for
mat: molt senzill, gens especta-
cular, pero deixa el public tocat».
Aquesta proximitat amb els especta-
dors i la capacitat de generar amb
cada un d'ells una relacio de compli-
citat i intimitat son, segons ella, els
principals actius que presenta
aquest muntatge. L'actriu, que va
saltar a la fama pel seu paper de
Lulii en el fi lm uruguaia En la piita
vida, es Tencarregada de portar a es-
cenavuil monolegs sobre vivencies i
sentiments de diferents europeus
que, a principis del segle XX. van
emigrar a America.

El fi l conductor es la veu d'una
noia que es pregunta «on s6n les
saves arrels». El to del muntatge es,
com reconeix la seva interpret,
«moit vaiiat" i inclou «un ventall que
va de la sorpresa a la nostalgia». La

G'JiLLERMO MGl

► ► Andrea Fantoni, en una imatge de Te casaras en America.

seva intencio final es "descriminalit-
zar» els fluxos migratoris que, tal
com la historia s'encarrega de de-
mostrar, «avui van en un sentit i
dem^ en un attre».

L'obra coincidira a la sala barcelo-
nina amb El tiinel, la versio teatral
que Roberto Ibanez ha teixit de la
novel-la d'Ernesto Sabato, en que
I'escriptor argenti abordava una
historia d'ainor que deriva en crim
passional. Representat per Teatro de
Camara de Buenos Aires, I'especta-
cle es va esn-enar ahir a la nit ^ Ver

sus amb gran exit de public, i tamb
hi sera fins al 26 d'aquest mes.

Ibanez, que ha converfjf I'obn
en un monoleg, assegurava havei
visl en aquesta »especie d'arqueti(:
social mo/tes mirades positives
com \a recerca de comumcaciO er
la soledat». Tot i que la trama con
necta directament amb «la violencic
domestica», considera que la sevr
projeccio inclou «qualsevol forma
d'amor vlscuda amb possessib, des
de I'amor a una dona fins a un gruF
d'aficionats al hJtbol». O
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