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Glory
De Jeremy Wade.
La Caldera, 5 de juliol. Grec 08

Un camí sempre sig-
nifica una metamor-
fosi, un canvi de pai-

satge que pot ser interior, a
més d’exterior, i és
d’aquestes transicions,
transformacions i espais
intermedis previs als ex-
trems contraris –de l’infern
a la “glòria”– que està feta
la peça de Jeremy Wade, el
coreògraf americà resident
a Berlín que enguany
omple l’espai d’investiga-
ció de La Caldera Express.

Glory fa un recorregut
per aquests moviments in-
teriors que tenen un efecte
visible a l’exterior: el som-
riure, l’angoixa, el pati-
ment, el plor, humors de
l’home que el cos acull i re-
butja amb desgrat, s’omple
i es buida amb moviments
extàtics i convulsius, en una
línia estilística molt prope-
ra al butoh però tenyida
d’un plantejament escènic
absolutament americà.

A la meitat de l’espectacle
s’esdevé la mutació dels in-
tèrprets, fins aleshores tot-
humors, en uns intèrprets
tot-cos. Sense els seus te-
xans ni cap altra peça de
roba, la nuesa els converteix
en volums tremolosos que
es belluguen i retorcen com
masses informes i sense
sentit, fins que s’enganxen
en un petó llarguíssim que
acaba sent el crit de l’un
dins de l’altre, un crit que
ressona en les seves cavi-
tats, en tota la caixa escèni-
ca, i rebota també en el cos
dels espectadors, entra en
els orificis de la seva pell i
s’assenta, vibrant encara, a
les entranyes.

És l’eco del cos, que re-
verbera en totes les seves
membranes per fer-se notar
amb un crit desesperada-
ment contradictori: és el cos
que vol sortir d’ell mateix.
L’expressió de la primera
part de l’obra, contraposada
a la no expressió de la sego-
na, captiva per la seva extre-
ma exageració en cada mo-
ment, així com també per
unes transicions que sem-
blarien impossibles en un
espai de temps tan curt. El
seu eco encara ressona.
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La peça de Wade
fa un recorregut
pel somriure, el
patiment, el plor...

Físicaibigotis
JoanOlléestrenadijousalTeatreGrecunaversió teatral
“absolutament fidel”del filmdeLuisBuñuel ‘Elángelexterminador’

Bernat Salvà
BARCELONA

Des que el 1962 Luis Bu-
ñuel va estrenar El ángel
exterminador hi ha hagut
diferents interpretacions
sobre el seu misteriós argu-
ment: una força estranya
impedeix a una vintena de
burgesos abandonar el saló
de la casa on han sigut con-
vidats a sopar després
d’anar a l’òpera. Joan Ollé
estrena dijous al Teatre
Grec una adaptació teatral
“absolutament fidel” d’una
pel·lícula que considera,
per damunt de tot, “un di-
vertiment”. “S’ha parlat de
la por a la llibertat i d’altres
interpretacions –diu Joan
Ollé–, però la intel·ligència

de Buñuel va més enllà de
tot això, i ell mateix afirma-
va que era un divertiment”.

Al text de presentació de
l’obra va més enllà: “El mi-
llor que es pot fer amb el ci-
nema de Buñuel és pixar-se
de riure i aplaudir a mans
plenes la seva molt baturra
intel·ligència”. Més pistes
sobre l’adaptació que es po-
drà veure al Teatre Grec fins
al 13 de juliol: “Hem pintat
bigotis a Buñuel, amb un
punt d’irrespectabilitat, tan
baturra com ell, que no farà
mal a ningú”. Això no vol dir
que el muntatge no proposi
unareflexió,peròeldirector
creu que “la metàfora és tan
clara que fa mandra parlar-
ne, és absurd parlar del per-
què polític i moral de l’obra”.

La idea de fer aquesta
adaptació va ser de Jordi
Mesalles, però no ha cris-
tal·litzat fins ara, dos anys i
mig després de la seva mort,
en una coproducció del Fes-
tival Grec i l’Expo de Sara-
gossa. Ollé s’estén en reflexi-
ons, però no és sobre la in-
terpretació, sinó sobre el
contingut i l’estructura de
l’obra i de la pel·lícula, roda-
da “amb un perfecte realis-
me, però que descriu una si-
tuació perfectament irreal”.
“L’espectacle és un musical
on ningú canta, i un ballet
on ningú balla”, afirma.
També, citant el músic i físic
Jordi Sabatés, que interpre-
tarà la música en directe,
afirma que l’argument “té a
veureamblafísicaquàntica,

amb els desacords en l’espai
i el temps, com una crema-
llera que no es tanca; es pro-
dueix un parèntesi que no
cotitza en el mercat del
temps”.

Llibertats teatrals
Més física quàntica: “Aquí
el que interessa és que hi ha
un grup de gent tancada en
un saló”, diu Ollé, i, com el
moviment molecular des-
crit per Heidelberg, també
“es mouen dins d’un espai i
el que fa cadascú afecta els
altres”. Per abaixar una
mica el llistó, Ollé dóna una
pista televisiva: “Té alguna
cosa de Gran Hermano”.

El muntatge es permet
“llibertats que Buñuel no es
va permetre”. “No tot ho

fem en clau realista”, mati-
sa Ollé. També juga amb la
complicitat de l’espectador
a través de la projecció de
fragments de la pel·lícula.
Els diàlegs són molt fidels,
però per raons pràctiques,
s’han reduït els més de vint
personatges del film a “ca-
torze i mig”. Seran inter-
pretats per Mireia Aixelà,
Ivan Benet, Ricard Borràs,
Roser Camí, Daniella
Corbo, Rosa Renom, Ma-
nuel Carlos Lillo i Àngels
Poch, entre d’altres.

Ivan Benet defineix El
ángel exterminador com
“un muntatge absoluta-
ment coral”, que els ha
obligat a fer “un treball de
generositat amb els altres
actors”. ■

En DVD
Tres obres claus
del gran cineasta
aragonès
L’estrena de la versió teatral
d’El ángel exterminador es
produeix només dues setma-
nes després que el film rodat

a Mèxic hagi sortit a la venda
dins d’un pack sobre Luis Bu-
ñuel, editat pel nou segell
amb seu a Barcelona, Triban-
da Pictures. Quaranta-sis
anys després de la seva realit-
zació, es pot comprovar –en
format DVD i amb una bona
qualitat de so i imatge– fins a

quin punt és cert que per als
clàssics el temps no compta.
Les altres dues pel·lícules de
Buñuel incloses al pack són
Viridiana (1961), la pel·lícula
que li va valer l’única Palma
d’Or atorgada mai a un direc-
tor espanyol, i una altra pel·lí-
cula de l’etapa mexicana,

Simón del desierto (1965). El
29 de juliol que ve, per cert,
farà 25 anys que el director de
Calanda va morir a Ciutat de
Mèxic, lloc on va desenvolu-
par bona part de la seva car-
rera i que li va donar aixopluc
després del triomf feixista a la
Guerra Civil Espanyola.

Joan Ollé, al centre, envoltat dels catorze actors que intervenen en el muntatge d’‘El ángel exterminador’ ■ GREC08


