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Un drama apocalíptic amb intriga i humor 

  
El teu país et necessita. El teu país necessita voluntaris per vigilar que no patim l’incendi dels 
incendis. Aquest és el punt de partida de La distància entre el llamp i el tro. Una campanya 
orquestrada pel govern i finançada per la Unió per atraure voluntaris capaços de vetllar 
literalment per la col·lectivitat: voluntaris repartits de tres en tres en refugis vigia per tots els 
boscos del territori per mirar de salvar-nos del gran foc que podria acabar amb tot. Cabanes 
de vigilància finançades per la Unió. Blanca, Ferran i Celi, els protagonistes de la història, s'han 
fet voluntaris. Per motius ben diferents. I hi hauran de conviure, vulguin o no. Tots tres. En 
seran capaços? No són pas herois. Si fins ara no s’han pogut fer responsables de les seves 
vides, sabran vigilar les de tots nosaltres? Hauran de prendre la decisió més dura en la 
distància que hi ha entre el llamp i el tro. 
Jumon Erra i Elena Fortuny signen conjuntament la direcció i la dramatúrgia del que serà el 
segon projecte com a companyia de La Danesa, amb el qual volen qüestionar la capacitat de 
l’individu per prendre decisions que el transcendeixin. Què som capaços de fer en pro del bé 
comú? estem preparats per assumir reptes col·lectius? La distància entre el llamp i el tro és 
una cançó, una balada rock puntejada d’humor que mira de trobar la resposta fent-nos 
encara més preguntes. 
 
La distància entre el llamp i el tro es podrà veure a la sala Baixos22 del Teatre Tantarantana 
del 15 d’octubre a l’1 de novembre amb funció prèvia el 14 d’octubre.  
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NOTES DE DIRECCIÓ  
 
  
La distància entre el llamp i el tro és una faula, un conte apocalíptic, una cançó de 
rock finisecular. Els tres personatges principals fugen de la febre que els pertorba 
en les seves vides a ciutat. Fugen cap a la darrera oportunitat de redempció en un 
projecte de voluntariat. I es trobaran davant l’obligació d’assumir fets. Fets 
importants davant seu, del seu futur, del seu passat. En la distància que hi ha 
entre un llamp i el tro hauran de decidir-se, hauran de plantejar-se si deixen de 
fugir o si tenen una altra oportunitat en algun altre lloc del món. 
  
L’entorn és fosc, sec, violent. La crisi social i ecol·lògica com a metàfora de 
l’univers interior dels personatges. Inspi rats en l’aïllament dels refugis de 
muntanya, ens hem proposat que el joc escènic s’arreli en l’actuació, defugint l’ús 
de l’audiovisual. Hem volgut, com en el nostre primer espectacle, seguir 
investigant amb les eines de joc teatral en els actors, el temps i l’espai. Un 
espectacle analògic. En aquesta cerca ens trobem com a companyia. Els codis i 
llenguatges basats, sobretot, en l’actuació són codis que ens interessen i ens 
expliquen.   
 
Per fer-ho, el text ens convida constantment a relacionar-nos amb la història 
superposant pensament i acció, passat i present, imaginació i realitat, sense 
solució de continuïtat. La unitat d’espai i de temps es veu tensada, posada en 
qüestió, en risc, a cada moment.  
  
La ironia continua sent un tret definitori de la dramatúrgia d’en Jumon i de La 
Danesa com a companyia. De manera permanent, tant el text com la posada en 
escena mantenen un punt de vista irònic sobre sí mateixos. En aquest pla hi 
intervé la música, d’una manera molt important en aquesta peça, però no només. 
En la recerca per una actuació arrelada a la veritat del moment, mirem d’obrir les 
paraules i les situacions; proposem un joc de múltiples lectures. 
 
 

 
Jumon Erra i Elena Fortuny 
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JUMON ERRA | Autor i codirector 
De 1996 fins a 2002 va treballar a TV3 com a actor. Ha treballat com a guionista a 
diferents programes de  TV3, Catalunya Ràdio i RAC1. De 2002 a 2007  treballa com a 
defensor de drets humans  a Colòmbia, Estats Units i  Regne Unit.   
 
Ha escrit i dirigit Un disgust danès (2011), primera producció de la companyia La Danesa, 
de la qual és membre fundador, espectacle presentat al Teatre Tantarantana, al bar del 
Teatre Lliure i a La Pensión de las Pulgas (Madrid); escriu el monòleg Llexiu (DESIGJAM), 
dirigit per Neil Labute a La Seca-Espai Brossa (2013); Ha dirigit La Carnisseria de Marta 
Solé (2013). Ha escrit i dirigit amb Daniela Feixas No pujaràs a l'àtic (2013); Enlloc, 
Arizona (2014), junt amb Marc Angelet i Albert Boronat (Text premiat al concurs de peces 
curtes 3 de 9).  Ha estat ajudant de direcció de Sergi Pompermayer a New Order, a la Sala 
Flyhard. I estrena la seva darrera obra, escriu i dirigeix Vintage, el primer creuer low cost, 
produïda per Daniel Anglès, al Versus Teatre (2015). La distància entre el llamp i el tro és 
el segon text de Jumon Erra per a La Danesa 
  
 
ELENA FORTUNY | Codirectora i actriu 

Amb disset anys de trajectòria professional com a actriu, ha protagonitzat una vintena de 
muntatges teatrals (La tempesta, La filla del mar, V.O.S., Trueta, Eileen Shakespeare, Un 
disgust danès, entre d'altres); i ha participat en diverses produccions de televisió (La 
Riera, Ventdelplà, Jet Lag, La Sagrada Família) i cinema (Les dues vides d'Andrés 
Rabadán).  
Com a actriu, rep la Menció Especial del Jurat, per la seva interpretació del monòleg 
Eileen Shakespeare, de Fabrice Melquiot, dir. Marta Gil Polo, al Certamen de Directoras 
de Escena de Torrejón de Ardoz, el 2010. 
 
Signa la direcció d’actors de Merrily We Roll Along, de Sthephen Sondheim; dir. Daniel 
Anglès, estrenada a la Villarroel, de Barcelona, el 2006. 
Membre fundadora de La Danesa, el 2011, protagonitza, junt amb Ota Vallès, Un disgust 
danès, de Jumon Erra, la seva primera producció com a companyia.   
La temporada 2014-2015, ha rodat la ficció per a televisió La revolución de los Ángeles i 
ha portat Un Disgusto Danés, de Jumon Erra, a La Pensión de las Pulgas, de Madrid. La 
distància entre el llamp i el tro, de Jumon Erra, suposa la segona producció de la 
companyia, i el seu debut com a directora d’escena. 
 
 
 

C
U

R
R

ÍC
U

LU
M

S
 BAIXOS22 

 

LA DANESA 

La distància entre el llamp i el tro  
Del 15 d’octubre a l’1 de novembre (prèvia el 14 d’octubre)  

 

   

 

 



JORDI BRUNET| Actor 
Nascut el 1974, inicia els estudis d’interpretació al Col·legi del Teatre de Barcelona, i 
aprofundeix amb Ferran Audí i Jordi Godall. 
Ha treballat en produccions teatrals com La dona vinguda del futur, de Marc Rosich, amb 
direcció de Marc Rosich al TNC, La nostra classe (Tadeusz Slobodzianek) i Krum (Hanoch 
Levin) dirigits per Carme Portaceli al Teatre Lliure; Variacions Kraepelin, de Davide 
Carnevali, a la Sala Beckett, Macbeth, de William Shakespeare,  a la Nau Ivanow, La 
conquesta del Pol Sud, de Manfred Karge i Venedors d'Edoardo Erba, a la Sala Beckett, 
dirirgits per Carles Fernández ; Fora de joc, de Sergi Belbel,  dir. Cristina Clemente al Teatre 
Capitol; Tres Dramolette, de Thomas Bernhard, dir. Carme Cané al Teatre Romea; Un 
Cuento de Invierno, de William Shakespeare, al Teatro Albéniz i El Perro del Hortelano de 
Lope de Vega,  al Teatre Condal, dirigits per Magüi Mira, entre d’altres. 
Ha participat també en produccions televisives com Toledo (Antena 3 TV), Hospital Central 
(Tele 5), Ventdelplà, 39+1, Infidels, KMM, La Riera, Mar de Fons, Jet Lag i Mirall Trencat 
(TV3) i cinematogràfiques com Ismael (Marcelo Piñeyro), Vicente Ferrer (Agustín Crespi), El 
Coronel Macià ( Josep Mª Forn) i Iris (Rosa Vergés). 
. 
 
  
EVA CARTAÑÁ LLACH | actriu 

 Llicenciada a l’Institut del Teatre en la especialitat de text i llicenciada també en 
Comunicació Audiovisual a la UPF, s’ha format en cant amb Josefina Lupiáñez i Mariona 
Sagarra. 
En els darrers anys en teatre ha participat a Noche de clown occipital de Piero 
Partigioninani (2015), Televisor y Miseria de la II Transición d’Albert Boronat dirigit per 
Carme Portaceli (València, 2013). La peça Contagi de Guillem Clua dirigida per Mercè Vila 
(2013). Contra l’Amor d’Esteve Soler, direcció de Carles Fernández Giua, La Seca-Espai 
Brossa (2013). La Nana Bunilda menja malsons de Mercè Company, direcció de Nona 
Asensio. Festival Grec 2012. Sala Mercat de les Flors. Gènesi: una idea d’Europa, 
espectacle de Commedia dell’Arte dirigit pel Miriam Escurriola i Elisabet Sopesens. Premi a 
la millor actriu a la Mostra de Teatre de Barcelona 2011. Teatre del Raval (2012). El 
casament d’en Terregada de Juli Vallmitjana. Direcció de Joan Castells. Teatre Nacional de 
Catalunya (2009). Xàndal de Berta Errando. Nau Ivanow. (2009). També ha desenvolupat 
la seva carrera en televisió i ràdio. Va participar com a redactora i locutora del magazine El 
suplement d’Estiu de Catalunya Ràdio, dirigit per l’Àdam Martin. Estius del 2012 i del 2013. 
La Jaula, Antena 3 televisió. Personatge humorístic de La Yesi. Març 2010. La lluna i la 
mitjanit, videoclip per al grup Minimal (2010). 23-F: El día más difícil del Rey. Tv-movie per 
a televisió espanyola dirigida per Sílvia Quer. 
(2009). Boira negra. Tv-movie de televisió de Catalunya (2008). El cor de la ciutat. 
Telesèrie de televisió de Catalunya (2008). Directora i presentadora de les tardes d’estiu 
de Ràdio Barcelona (Cadena SER) durant tres temporades (2000-2003). Col·laboradora a 
RAC1, Com Ràdio i Ona Catalana. 
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NESA VIDARRAUZAGA| actriu  
La seva experiència com a professional passa per diverses disciplines. Com a actriu, l’hem 
conegut al teatre amb La línea habitada (Kevin G. Martos), la lectura dramatitzada del 
Don Juan Tenorio al Romea, dirigida per Carles Canut, La classe neutra de Jordi Pons i Les 
escorxadores de Carme Portaceli. 
A televisió, ha participat a El cor de la ciutat i Peixos al desert per a TV3 i al cinema a Mola 
ser malo (guardonat al VIIè Festival de curts de Cambrils). També ha estat la coguionista 
de La ciutat d'Edward Hopper, juntament amb Kevin G. Martos i la Lliga. 
Ajudant de direcció de La Danesa des de la seva creació, el 2011. A La distància entre el 
llamp i el tro, la podrem veure com a actriu. 
  
  
AINA VERGÉS| Espai escènic, il·luminació i vestuari 
Acabant estudis d’escenografia a l’Institut del Teatre de Barcelona. Ha participat com a 
il·luminadora i escenògrafa en diverses pràctiques escèniques dins el mateix Institut. Ha 
realitzat els tallers de Pentesilea (2014) amb Pau Monterde al Teatre Alegria de Terrassa i 
Ciudadano Jesus (2015)  amb Jorge Picó a l’espai Plató de l’Institut.  Al 2013 va fer la 
il·luminació de Strange Fruit de Begoña Moral a l’espai Àtic22 i de Strindberg de Marc 
Villanueva i Teresa Vilardell al Teatre Akadèmia. Ha participat com a il·luminadora en 
Clàudia i la Balena, de Begoña Moral, al Centre Cívic de Can Cotxeres, i en Una llibertat 
deliciosa amb Concha Milla al Centre Can Gasol de Mataró. A 2015 va fer per la 
Il·luminació i escenografia de Potser, de Begoña Moral a la Nau Ivanow, i d’Ombra i 
Silenci de la mateixa directora a l’espai Plató, a l’Àtic 22 i a l’Alternativa Teatre de 
Sabadell.    
 
 
ROGER JULIÀ | espai sonor 
 Nascut a Barcelona l’any 1978, es va formar com a intèrpret a l’Institut del Teatre de la 
Diputació de Barcelona. A més a més de la seva trajectòria com a actor, en els darrers 
anys ha desenvolupat la seva carrera en el terreny de la direcció escènica i en la música i 
el disseny de so. Els seus darrers treballs en aquest àmbit són: Viva Pirates Show, per a 
Viva Hotels, Mallorca, 2014; Se fue en un barco, de Joan Vázquez, direcció del mateix 
autor, Almeria Teatre, 2014; Desigual Jungle, websèrie per a Desigual, any 2013-2014; 
Un disgust danès, de Jumon Erra, direcció del mateix autor, Teatre Tantarantana, 2012; 
L'Impossible, de Paco Zarzoso, direcció de Rafael Duran, Sala Trono de Tarragona; L'Olor 
sota la pell, de Marta Buchaca, direcció de Juan Carlos Martel, Sala Beckett, 2009. 
Projecte Alfa, de Biel Perelló, direcció de Jordi Frades, Cia. Viuda de Iguana e hijos, 2009.  
Actualment és baixista en la gira de presentació del disc Insinuacions, d'Èric Vinaixa. Com 
a actor i músic, ha estrenat Rhum, dirigit per Martí Torras, al Festival Grec 2014, Teatre 
Lliure, actualment en gira. És dissenyador de l’espai sonor i col.laborador estable de la 
companyia Les Antonietes (Shake-Spirit, Somni Americà). Col·labora amb la companyia La 
Danesa des de la seva creació. 
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CONTACTE PREMSA 
Raquel Loscos 
premsa@tantarantana.com 
T +34 934 417 022 
 
MES INFO 
WEB 
FACEBOOK 
 
TANTARANTANA TEATRE 
C/ Les Flors, 22- 08001 
Barcelona 
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HORARIS I SESSIONS 
Dimecres a dissabte 21h   
Diumenge 19h 
 
PREUS 
• Web: 12€  (11€+ 1€ de gestió) 

• Taquilla:  21€  (20€ + 1€ de gestió) 

Dia de l’espectador :16 € (15€ + 1€ de gestió)  

• Amics Tantarantana: 10€  (9€ + 1€ de gestió) 

 
 
VENDA D’ENTRADES 
www.tantarantana.com 

Fitxa artística 
Autor: Jumon Erra 
Direcció i dramatúrgia: Jumon Erra i Elena Fortuny 
Intèrprets: Jordi  Brunet, Eva Cartañà, Elena Fortuny, Nesa Vidaurrázaga  
Espai sonor: Roger Julià 
Producció executiva: Arnau Soler 
Direcció de comunicació: Lali Gràcia 
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Diumenge, 18 d’octubre del 2015 59

festival ha obtingut recentment la Meda-
lla d’Honor de la Ciutat de Barcelona, en
reconeixement al compromís i a la voca-
ció de servei de ciutat. L’any 2014 va ob-
tenir també el premi FAD Sebastià
Gasch per “la voluntat de mantenir viva
a casa nostra l’escena contemporània. Per
la vocació internacional i multidiscipli-
nària i pel suport a la creació i creadors/
es”. Escena Poblenou és un festival que
neix per donar suport a la creació con-
temporània, que aposta per una progra-
mació innovadora, arriscada, compro-
mesa i per donar visibilitat a projectes
escènics, culturals i socials que generin
diàleg amb el públic, el barri del Poble-
nou i la ciutat en general. ❋

Principi i final.
Kamchatka, que va
néixer d’un taller
d’Escena Poblenou,
tanca la trilogia amb
‘Fugit‘. A la foto,
l’estrena a Fira
Tàrrega, el
setembre del 2014.
ACN

somriure. Tant quan es deixen meravellar
pel moviment del peix daurat, com quan
els homes grisos acorralen tots els ciuta-
dans. Hi ha una angoixa, una certa contra-
dicció (en els adults per veure’s identificats
en la dèria del treball pel treball) i en la ca-
nalla (amb la necessitat de disposar de tots
els complements d’una joguina “per no
avorrir-se”). Però el somriure no s’esborra
del rostre que es congrega en rotllana,
com un element més indispensable de l’es-
cenografia. Segurament, tot es deu a les
ganes d’explicar la història dels tres actors i
personatges alhora. Hi ha un entusiasme
que traspassa. ❋

MOMO
Michael Ende

Direcció:
Jesús Arbúes
Intèrprets:
Anna Roca, Jordi
Gilabert i Marta Rius
Companyia:
Companyia de teatre
Anna Roca
Lloc i dia:
Diumenge, 11
d’octubre al Born CC

Temps de complicitat i vergonyes
oment preapocalíptic. La societat s’autoorganitza i distribueix

trios de voluntaris al voltant del bosc en petits refugis per avisar
d’un possible incendi. La sequera ha deixat la natura al límit i
qualsevol llumí pot ser catastròfic. Jumon Erra (que va debutar
el 2011 amb Disgust danès) posa el focus en la relació d’aquestes
tres persones que persegueixen un mateix objectiu però que
amaguen vergonyes ben diferents que, potser, els faran irrecon-
ciliables. A escena, Eva Cartañá, Jordi Brunet i Elena Fortuny,
que representen els tres voluntaris del refugi, Nesa Vidaurrázaga
interpreta els papers que porten els personatges a altres llocs i
temps i que serveixen per cosir els antecedents del que serà,
amb cataclisme natural o no, la garantia d’un conflicte personal
de llamps i trons.

LA DISTÀNCIA ENTRE EL LLAMP I EL TRO
La Danesa
Autor: Jumon Erra.
Direcció: Jumon Erra i Elena Fortuny.
Dia i lloc: Fins a l’1 de novembre als baixos del Tantarantana.

Un ‘thriller’ de moltes capes
bans de pintar una paret d’un pis en reformes, cal rascar bé les

capes anteriors i deixar-la ben llisa perquè llisqui bé el rodet. Si-
gui per pintar blau cel, o no. La dramaturga Eugènia Manzana-
res (que també hi actua) és una gran defensora del thriller i pre-
senta aquesta primera obra de llarg format en un espai mínim,
convidant el públic a ser un voyeur privilegiat d’un conflicte in-
cendiari: Què passaria si uns paletes que treballen un dissabte al
matí es troben que ve una altra quadrilla a fer la seva feina, sen-
se que ningú els digui res?

UNA PARET BLAU CEL
La Peleona
Autora: Eugènia Manzanares.
Direcció: Carla Torres.
Dia i lloc: Fins al 25 d’octubre als àtics del Tantarantana.

El ‘Patatu’ definitiu
’actriu Àngels Bassas s’inventava històries per dur el seu fill pe-

tit a l’escola bressol. Tant distreia que les mares de la classe s’hi
apuntaven quan els veien. D’aquells viatges en va aparèixer el
personatge màgic i surrealista (entre pagès i pallasso) Patatu, del
qual posteriorment editaria un seguit de contes. L’obra es va es-
trenar el 2014 al Festival Grec i posteriorment va fer temporada
al Romea. Ara, Únics Produccions el torna a posar en el cartell,
els diumenges fins al 8 de novembre. És la versió definitiva.

PATATU
Únics Produccions
Dia i lloc: Els diumenges (12 h) fins al 8 de novembre.
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AGENDA D’AUTOR J.B.

Sondheim
solidari

’actor de musicals
Joan Vázquez
(Hair, Mamma
Mia!, Flor de Nit,
Bagdad Café,
Rent...) ha dissenyat
el programa Somet-
hing’s coming. Tri-
but a Sondheim,
com a gala solidària
organitzada per
AFNE-Units a Etiò-
pia, i a benefici del
centre maternoin-
fantil de Muketuri.
Dia i lloc: Dimarts, a
partir de les 21
hores, a Luz de Gas.

L

De gàngster a
bruixa Àngels
Bassas torna al seu
paper de bruixa
malèvola a ‘Patatu’
ÚNICS
PRODUCCIONS 
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La Distància entre el
Llamp i el Tro

DOMINGO OCTOBER 25

1Like 1Share

By Elena
Barrio

¿Dónde?

Teatre

Tantarantana

c/ de les

Flors, 22

Ver Mapa

¿Cuándo?

Del 15 de

Oct. al 1 de

Nov.

La compañía teatral La Danesa nos trae su

segunda obra, un drama apocalíptico con la

preocupación ecológica como marco. La obra,

titulada ‘La distància entre el llamp i el tro’, mezcla

intriga y humor con mucha maestría, con texto y

dirección de Elena Fortuny y Jumon Erra, y nos

invita a investigar sobre qué somos capaces de

hacer por el bien común. Entre los intérpretes

encontramos a Jordi Brunet, Eva Cartañà, Elena

Fortuny y Nesa Vidaurrázaga, que nos

transportarán a un mundo en el que la lucha por

el medio natural es una necesidad imperante que

nos afecta a todos. Eco-arte para los más

AGENDA

LUGARES

INSPIRACIÓN

TIENDA PUBLICIDAD

NOSOTROSBARCELONA
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ESCENES

Jumon Erra: “Abans els autors eren molt sagrats i et feia com
pudor dir que escrivies”
Va exercir d’actor, guionista i defensor dels drets humans en diversos països fins que el seu primer text teatral, ‘Un disgust
danès’, el va animar a centrar-se en l’autoria i la direcció

BELÉN GINART ACTUALITZADA EL 16/10/2015 00:00 

Ets un actor reconvertit en autor i director.

Abans els autors eren una cosa molt sagrada i et feia com pudor dir que escrivies, semblava que o eres Harold Pinter o Koltès, o t’havies de quedar

tancat a casa. Crec que els joves d’ara són més valents.

Quan vas començar a escriure venies d’un parèntesi en què la teva feina quedava molt lluny del terreny artístic.

Les feines d’actor que havia estat fent no m’acabaven d’omplir, així que vaig fer un postgrau en cultura de pau i me’n vaig anar a Colòmbia amb les

Brigades Internacionals de Pau. Vaig estar-hi cinc anys, la major part del temps a Colòmbia però també als Estats Units i Anglaterra. Quan vaig tornar

a Barcelona vaig continuar en aquest àmbit amb l’Agència Catalana de Cooperació i l’Agència Catalana d’Ajuda al Refugiat. Fins que la crisi ho va

petar tot.
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cultura y algo más

OCTUBRE 2 7 , 2 01 5  · 1 :08  PM

La distància entre el llamp i el tro:
ironía distópica

El jov en autor Jumon Erra nos ha sorprendido gratamente con esta obra, que se representa en el

Tantarantana de Barcelona, dirigida por Jumon Erra y  Elena Fortuny .

Celi (Eva Cartañà) y  Ferran (Jordi Brunet), se presentan v oluntarios para hacer de v igías en un

cercano futuro distópico en que la sequía ha conv ertido la Tierra en una enorme pira de madera seca a

punto de encenderse… Las autoridades disponen una serie de torres de v igilancia para que, llegado el caso de

que v olv ieran las lluv ias, y  con ellas los ray os, se pudiera prev er el incendio que seguiría.  Una v ez en el

puesto av anzado, los protagonistas constatan que su superv isora es Blanca (Elena Fortuny ), ex amante de

Ferran…

 Seguir
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La obra mezcla la narración del presente en la torre de v igilancia con el pasado cercano en que se desgrana

la relación entre Blanca y  Ferran… Se nos presenta una situación con un punto kitsch, que ev oca más a

“Superv iv ientes” que a la solemnidad de “Obliv ion”. Los protagonistas, perdidos en su puesto, dan rienda

suelta a sus recuerdos  y  a algún que otro escarceo, haciéndonos partícipes de sus peripecias hasta llegar a

ese rincón del bosque.  Por su parte Blanca, aunque intenta guardar la compostura, la pierde totalmente al

encontrar a su ex del que aún está enamorada.

La trama se desarrolla, como decimos, entrelazando un pasado cercano, -en la que nos enteramos de los

oscuros designios que el gobierno ha prev isto para los v oluntarios, y  de las cuitas laborales de Blanca y

Ferran, quienes a su v ez han participado activ amente en la elaboración de la campaña de captación de

v oluntarios-, con el presente, en el que se intuy e el final que poco a poco se aproxima a los protagonistas,

quienes hacen como si no se dieran cuenta.  Aunque el desastre ecológico y  social se palpa en el ambiente, no

es éste el tema central de la obra, sino más bien una irónica reflexión sobre las relaciones, sobre las

pequeñeces de las personas que, por más sobrecogedor que sea el escenario, no dejan de comportarse como si

fueran niños en la guardería.

Celi es una persona sin nada y a que perder en esta v ida, mientras que Ferran no v e más allá de su egoísmo
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27.10.2015 Críticas  Rezando al tsunami de la salvación

La compañía La Danesa ha estrenado en el Tantarantana de Barcelona su segunda obra. Como en

el caso de “Un disgust danès” (2011), también la firma Jumon Erra, que esta vez nos ofrece su

visión sobre la solidaridad, el sacrificio personal y el futuro que nos espera. Un futuro donde el rayo
y el trueno pueden anunciar tanto la salvación como la destrucción.

Los personajes que encarnan Elena Fortuny (codirectora por primera vez, con Erra), Jordi Brunet y

Eva Cartanyá llegan a una torre de vigilancia como parte de un gran plan para vigilar el bosque e

impedir la propagación de un previsto incendio arrasador. Todos tienen secretos, que irán aflorando
en secuencias de flashback que se funden con sus circunstancias actuales (lo que obliga a los
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VOLVER

actores a cambiar de registro emocional a la velocidad del rayo). Y todos tienen sus razones
egoistas para sacrificar su tiempo e, hipotéticamente, sus vidas por el bien común.

Hay un cuarto personaje, o mejor dicho, una actriz que encarna a diversos personajes: Nesa
Vidarrauzaga no se encuentra en la torre con los voluntarios, sino que se multiplica interpretando a

sus familiares y amigas, con los que estos interactuan durante sus flashbacks. Sus interpretaciones

ayudan a desarrollar el pasado pero también las circunstancias ocultas de los otros, facilitan que los

entendamos mejor, en positivo o en negativo, dibujando a una hermana desagradable, una exmujer
comprensiva o una abnegada voluntaria de una torre de observación cercana.

El escenario diseñado por Aina Vergés presenta una construcción de aspecto precario en la que

tienen que vivir los protagonistas. Sirve muy bien para transmitir la sensación a la vez claustrofóbica

y agorafóbica a la que se enfrentan, y para que desarrollen pequeñas escenas sin diálogos en las

que la rutina y el (¿demasiado breve?) paso del tiempo se van haciendo con sus vidas. En varios de
los flashbacks, no en todos, sí se echa en falta algo más de escenografía que vista los diferentes

lugares. El espectador es perfectamente capaz de utilizar su imaginación para rellenar los huecos,

pero la sofisticación de los mecanismos narrativos, cinematográficos por momentos, choca con esa

simplicidad, y no siempre de manera positiva para la obra.

El texto de Jumon Erra se enmarca en el género de la ciencia ficción social, como “El tragaluz” de

Buero Vallejo o “El vuelo del dragón” de Javier Daulte, con el que tiene puntos de contacto. Nos

plantea un futuro preapocalíptico con el que podemos identificarnos y en el que los personajes aún

no tienen que sobrevivir a un desastre, sino que todavía pueden hacer algo por evitarlo. ¿O quizás

no pueden? ¿Hay tal vez poderes superiores a ellos, organismos que rigen los destinos de la
sociedad, a quienes sus intereses particulares no interesan en absoluto? ¿Han llegado allí por

accidente o elección, o es que el destino ya les ha alcanzado? ¿Pagan por sus pecados, o por los

de otros?

Los pequeños guiños a la cultura contemporánea (desde el Muro de “Juego de Tronos” a los

muertos de “The Walking Dead”) están bien disimulados y ayudan a construir fácilmente en la

mente del espectador el mundo, diferente pero similar, en el que viven esos personajes. Quizás no

acaban de funcionar del todo las situaciones en las que deben hablar con personajes que no se

encuentran allí, lo que les fuerza a integrar las réplicas del otro en sus diálogos de manera artificial.

El efecto “hilo de pensamiento” a veces deja con ganas de una realización más plena.

La sensación en conjunto es positiva: el montaje se siente a gusto en el Tantarantana, los actores se

desdoblan muy intensamente en las circunstancias pasadas y futuras de sus personajes, y respiran

con convicción las frases y las situaciones en las que les coloca el texto. Resulta una apuesta

interesante para los que quieran hacerse algunas preguntas incómodas y salir del teatro con el

corazón encogido y sin demasiadas respuestas fáciles.

Crítica realizada por Marcos Muñoz

TAGS: Barcelona, Crítica, Jumon Erra, La Danesa, LA DISTÀNCIA ENTRE EL LLAMP I EL

TRO, Teatre Tantarantana
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– Teatre – LA DISTÀNCIA ENTRE EL LLAMP I EL TRO ( ) – Tantarantana Teatre – Sala

Baixos22 – 15/10/2015
Posted on 20 octubre 2015 by Miquel Gascon

Dijous passat vàrem tornar al Tantarantana Teatre a l’estrena de LA DISTÀNCIA ENTRE EL LLAMP I

EL TRO, text escrit per Jumon Erra i interpretada per la Companyia La Danesa. Es tracta d’una proposta

interessant pel tema, que està poc tractat en Teatre…, ja que el seu argument ratlla l’apocalipsi.

Una campanya orquestrada pel govern per atraure herois capaços de vetllar literalment per la col·lectivitat:

voluntaris repartits de tres en tres en refugis vigia per tots els boscos del territori per mirar de salvar-nos.

Cabanes de vigilància finançades per la Unió. Blanca, Ferran i Celi, els protagonistes de la història, s’han fet

voluntaris. Hauran de prendre la decisió més dura de les seves vides en la distància que hi ha

entre el llamp i el tro. Per motius ben diferents. I hi hauran de conviure, vulguin o no. Tots tres. En

seran capaços? No són herois. Si fins ara no han pogut portar enlloc les seves vides… sabran vigilar les de

tots nosaltres?

Amb una escenografia austera, però efectiva, quatre actors que interpreten forces mes personatges dels

que són, ens expliquen aquesta història angoixant, quasi de terror; els tres personatges principals que

conviuen en el refugi al bosc, no saben ben bé el perquè estan allà tot sols i a sobre de “voluntaris” per salvar la

humanitat … en certa manera enganyats pels que manen a la societat que els ha tocat viure…. una societat

indesitjable, opressiva i totalitària.

‘El teu país et necessita. El teu país necessita voluntaris per vigilar que no patim l’incendi dels incendis’

L’autor fa tornar als personatges al seu passat a la recerca dels seus

records, en un constant flashback, que ens permet conèixer una mica

millor les seves tristes vides i potser esbrinar la raó de què fan allà.

Malauradament, per tal de suavitzar-ho una mica, o potser per fer

més comercial la proposta, s’ha afegit un tipus d’humor que al

meu entendre, trenca amb la seriositat del tema tractat de

manera massa forçada, buscant la rialla fàcil del públic; crec que

aquesta opció espatlla una mica la seriositat de la idea inicial, que em

sembla francament interessant.

Podria també haver-se tractat amb més profunditat la manipulació del poder i l’obligada

convivència de tres pobres éssers humans que aparentment no es coneixen de res, totalment diferents l’un de

l’altre i que es van transformant a mesura que passa el temps i veuen perillar les seves vides.
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Per sort, aquesta mancança, queda compensada totalment per una molt bona direcció i per unes

excel·lents interpretacions dels quatre actors, encara que m’agradaria destacar especialment a Jordi

Brunet i Elena Fortuny.

La podreu veure al Tantarantana fins a l’1 de novembre. Proposta interessant que ens farà reflexionar

més enllà de la representació teatral, sobre el futur immediat de la humanitat.

Teaser - La distancia entre el llamp i el tro
from Elena Fortuny

01:15
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Viatger-maniac i engrescat per aprendre el màxim de la cultura que es fa en la nostra estimada ciutat, Barcelona, ja sigui Teatre,
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Mostra totes les entrades de Miquel Gascon →
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Aquesta entrada s'ha publicat en Teatre i etiquetada amb Elena Fortuny, Eva Cartañá, Jordi Brunet, Jumon Erra, La Danesa, LA DISTÀNCIA ENTRE EL LLAMP I EL TRO,

Nesa Vidaurrázaga, Tantarantana. Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.
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Esperant la Gran Tempesta

En un paisatge desolat i desolador es troben tres personatges,

són voluntaris a les ordres d’una organització governamental.

La seva missió és la de v igilar qualsevol traça d’incendi en mig

d’un no res ja devastat pel foc. A l’espera de qualsevol indici que

anunci la “Gran Tempesta”, els tres personatges aniran

desvetllant les profundes raons que els han empès a abandonar

la seva v ida anterior i lliurar-se a una lluita l’objectiu de la qual

és tan poc clar com l’organització –“Unió”- que traça les

directrius i dona les ordres. Jumon Erra ens situa en una mena

d’antesala apocalíptica, uns passos prev is a la distòpia de Mad

Max. Però, malgrat el clima o gràcies a la tensió que d’aquest es

desprèn, les petites històries dels tres personatges i les relacions

que entre ells s’estableixen cobren una excepcional dimensió.

La seva “heroïcitat” respecte els seus conciutadans amaga una

fugida de les pròpies misèries que aniran apareixent en diferents

flaixbacs. El lliurament a “la causa” v indrà a ser una mena de

necessitat redemptora.

La company ia La Danesa, en el seu segon espectacle com a tal,

trepitja un terreny  àrid i difícil que ens fa transitable pel sentit

de l’humor, irònic fins al sarcasme, amb que teixeixen les

relacions entre els personatges. Hi juga també a favor la

codirecció de l’actriu Elena Fortuny  i el propi autor. La

senzillesa escenogràfica i la mesurada il·luminació

contribueixen a enaltir el més remarcable de l’espectacle: la

brillant interpretació de Jordi Brunet, Eva Cartañà, Elena

Fortuny  i Nesa Vidaurràzaga. 

Rànquing de Iolanda G. Madariaga Critiques d'aquest mateix espectacle
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La distància entre el llamp i el tro
Andreu Sotorra (http://www.nuvol.com/autor/andreu-sotorra). Barcelona

(http://www.nuvol.com/lloc/barcelona).

/ 22.10.2015

Deia l’avi: “Voluntari… ni per un plat de fesols!”. Havia passat la guerra d’Àfrica, la Gran

Guerra i la Segona Guerra Mundial. M’ho recorda el punt de partida de La distància entre el

llamp i el tro, de Jumon Erra, que s’ambienta en la protecció dels boscos contra els incendis i

de la recapta de voluntaris per fer de vigilants des del refugi de la torre de guaita com a

metàfora de l’esforç que es demana a la societat per què sigui solidària davant els desastres

que els que remenen les cireres no saben o no volen resoldre.

(http://www.nu vol .com/wp-content/u ploads/2015/10/Distancia_WEBS.jpg)

La distància entre el llamp i el tro, de Jumon Erra

Però darrere d’aquest espectacle, darrere de la distància que hi ha entre el llamp i el tro —i que

permet saber fins a quin punt llunyà hi ha la tempesta que s’acosta—, l’obra de Jumon Erra

reflecteix també la fragilitat dels personatges que fugen dels seus fracassos personals per

embolcallar-se en la neteja de consciència que representa treballar per al bé comú, sense

acabar de sortir-se’n tampoc del tot.

El muntatge és de caire tenebrós perquè cal advertir els espectadors que tant el plantejament

com el nus i el desenllaç no li permeten una sortida gaire optimista. En un espai tancat, lluny

de la civilització, davant la immensitat del bosc, controlat per la Unió, amb una cap de

guàrdia que posa les normes, les limitacions personals dels voluntaris són extremes —sembla

en alguns casos que siguin fins i tot les que exigeixen en segons quins programes de risc
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televisius que posen a prova la capacitat dels que s’hi presten— i això fa que esclati el conflicte

de relació.Un home i una dona, amb històries diferents del passat que s’aniran sabent en

escenes en flaixbac, busquen la seva redempció sota l’autoengany del voluntariat. No plou. I

el foc del bosc és un perill constant.

Tampoc no plou en els seus records. I el foc de la memòria que els persegueix continua

cremant-los per dins. A més, les normes existeixen per no ser respectades al peu de la lletra i

sovint el trencament ve de qui més les exigeix. Una antiga relació, un aspecte no permès en el

reglament dels voluntaris, entre la cap de la torre de guaita i un dels voluntaris desencadena

el conflicte principal.

Amb una bona ambientació escènica que representa la torre de guaita per dins, amb un aire

ecològic gràcies a la fusteria natural, un potent acompanyament musical i una matisada

il·luminació que té estones de roig encès com el color del foc, el muntatge té la virtut de

comptar amb quatre intèrprets que garanteixen l’aportació d’un plus de rigor a un guió no

gens fàcil d’executar pel seu caràcter apocalíptic —ara que es revisa el Pedrolo del

Mecanoscrit… amb el film Segon origen s’hi podrien fer comparacions— que, en segons

quines mans, podria trontollar tant per excés com per defecte, entre altres coses perquè, quan

el discurs tendeix a ser críptic, el que el salva és precisament —i únicament— com s’interpreta.

La distància entre el llamp i el tro es podrà veure al Tantarantana fins el proper 1 de

novembre.

Teaser - La distancia entre el llamp i el tro
from Elena Fortuny

01:15
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Thriller preapocalítptic d'uns personatges intrigants en una
situació massa tancada

L'autor i director Jumon Erra va soprendre amb Un disgust

danès (2011), una aparent trobada de dues amigues en un

restaurant que anava agafant consistència i duresa a mesura que

avançava l'obra. El públic quedava impactat pel gir final, que no

és pruident desvetllar. Ara, ha signat una nova v isita al

Tantarantana amb aquerst títol críptic "La distància entre el

llamp i eltro". Serveix  per situar l'acció en un moment

preapocalític: el canvi climàtic està a punt de fer esclatar la

humanitat. Hi ha molta sequera i els boscos han mort. són una

bomba de rellotgeria. un llamp d'estiu pot encendre continents

sencers. Els tres personatges que s'inscriuen de voluntaris a un

refugi per alertar si s'engega un foc accidental són els

protagonistes. 

L'obra anirà descobrint els punts foscos de cada personatge que,

aparentment, s'ha apuntat al refugi per una bona causa. A la

ciutat, els veneren com si fossin herois, tot i les possibles

baixeses i secrets que amaguen. L'obra manté la tensió i sap

maniobrar entre un drama psicològic amb punts tràgics a una

comèdia desbarrada (en moments puntuals: estrany a manera de

menjar olives d'una de les voluntàries!). Amb un codi tant

simple, com subtil i eficaç, els actors canvien d'espai i de temps

per reproduir escenes d'aquests mateixos personatges abans

d'anar a parar al refugi, sigui entre elles o amb una quarta

persona. La informació es dóna en comptagotes i, a vegades,

s'allarega massa la línia dramàtica obligant als actors a fer

veritables esforços per aguantar massa temps en una situació de

plor desconsolat, que acaba sent contraproduent.

És un treball, potser, "massa" rodó perquè opta per donar un

final massa tancat. No hi ha opció a l'espectador a imaginar un

desenllaç (més o meny s esperançador o tràgic). Potser, fins i tot,

queden massa exposades les raons dels personatges per haver-

se fet voluntari a un lloc que, a totes llums, és una trinxera

massa exposada. Els personatges estan molt ben travats però,

possiblement, seria més interessant que amaguessin parts de la

informació que els ha serv it per construir al personatge per

permetre que l'espectador confabuli i li permeti ser més actiu.

com tot arriba tant tancat, sembla que, sense ser doctrinari, sí

que queda ev ident la denúncia i el bonisme de la proposta. És bo

que s'intueixi, però no cal remarcar-la tant. que sigui

l'espectador el que decideixi les motivacions, els seu

posicionament.

Rànquing de Jordi Bordes Critiques d'aquest mateix espectacle
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