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itja dotzena d’homes
per obrir oficialment un
any amb nom de dona.

Les forces vives del país (des de Pi-
lar Aymerich, la fotògrafa que va
retratar més Rodoreda, fins a Síl-
via Munt, la Colometa audiovi-
sual) es van congregar per la inau-
guració d’una modesta i efectiva
exposició sobre l’autora el dia de
l’estrena al TNC de la seva novel-
la més traduïda. Publicació de
l’adaptació que signa Benet i Jor-
net, molt farcida d’acotacions i
d’algun diàleg ideals per a un serial
de sobretaula de temàtica històri-
ca. Programa amb textos sobre
l’autora i la novel·la, i un calidos-
copi d’imatges d’època, com la de
tres milicianes atribuïdes a un des-
conegut (pobre Agustí Centelles).

I l’espectacle? Quatre hores de
funció a cop de faraònica esceno-
grafia que canvia lentament a ritme
de la mateixa banda sonora. Com
aquells fascicles per construir una
casa a base de peces. Primer la pla-
ça (amb totes les botigues i de-
talls), després l’exterior de la casa,
posteriorment el menjador de la
sogra... fins a arribar al maleït co-
lomar. Injustificada presència del
llit, només objecte decoratiu, sense
plasmar ni un segon la força emo-
cional que té en la novel·la. Allar-
gament innecessari de determina-
des escenes gràcies a, només, me-
lodies correctament ballades o es-
cenes de vida quotidiana que ja
formen part del passat.

Enyorament d’aquell banquet
del Joan Ollé a mesura que aug-
menten els efectes especials i les
projeccions redundants. Això sí,
tot molt maco, digne d’un gran co-
liseu per ressuscitar la tradició tea-
tral del XIX. Cal tant dispendi per
adaptar l’univers de Rodoreda, so-
brietat d’estil, i la vida de Colome-
ta, antiheroïna de classe humil?

M

Toni Casares ha distribuït els in-
tèrprets com aquells petits Clicks
que teníem de petits. Una direcció
gens imaginativa que pot crear
l’efecte contrari al pretès, sobretot
en els moments de silenci que se
suposa que han de crear tensió en
l’espectador o, per exemple, en el
drama de l’afusellament de la jove
miliciana, una evocació dels afuse-
llaments de Goya molt mal digerits
amb Anna Sahun havent de repetir
un monòleg (sort que és bona ac-
triu i se’n surt perfectament) o una
proclamació de la II República,
més que entendridora, infantil.

Respecte absolut per tots els in-
tèrprets que lluiten a favor dels
personatges. Sílvia Bel es conver-
tirà amb aquesta actuació en la Co-
lometa del segle XXI, molt ben
acompanyada per Marc Martínez,
Quimet, Carles Martínez, l’adro-
guer, i Ernest Villegas, Mateu.
Agraïments a Mercè Arànega pel
monòleg final.

Retrat enorme de Rodoreda per
cloure la vetllada. Mirant-la fixa-
ment als ulls només ens queda
manllevar la misteriosa sentència
del Quimet, «pobra Maria», i con-
vertir-la en «pobra Mercè».

� Autora: Mercè Rodoreda (adaptat

per Josep M. Benet i Jornet)

Direcció: Toni Casares

Escenografia: Jordi Roig

Dia i lloc: Dijous 15 de novembre

(fins al 20 de gener) al TNC
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TERESA FERRÉ

Pobra Mercè...

Un instant de l’espectacle La plaça del Diamant./ DAVID RUANO

l valor d’un cavall al vell Oest americà es
podia pagar amb la mort. Així és que John-
ny, l’antiheroi de Hangman, hangman!

(Botxí, botxí!), té preparada la soga per haver robat
un cavall en uns temps en què a l’Oest s’hi volen
imposar la llei i l’ordre que, com ha fet present la
millor tradició del western, van comportar noves
formes de barbàrie. L’execució de Johnny, però, se-
rà llargament ajornada fins a acomplir-se al final de
The town of greed (La ciutat de l’avarícia), l’òpera
de cambra amb la qual Lleonard Balada, quinze
anys després de compondre la primera, l’any 1982,
va reprendre’n els personatges dins de les transfor-
macions d’un territori que exemplifica les del capi-
talisme, sempre salvatge: si al final de la primera
òpera, un nou ric compra tot el poble i l’indret esde-
vé un lloc de casinos, prostitució i falses il·lusions,
al final de la segona un home de Wall Street el com-
pra per convertir-lo en un dipòsit de deixalles on la
feina serà escassa i mal pagada. En tot cas, progra-
mar aquestes dues òperes en un sol espectacle és
una idea absolutament pertinent. Més encara si el
muntatge marca la seva continuïtat fins a arribar a
convertir-les en una obra nova que les relliga.

Influït per la cultura dels EUA, on va arribar com
a estudiant de música als anys cinquanta i on des-
prés va desenvolupar una llarga activitat pedagògi-
ca, Lleonard Balada, doncs, va pouar de la mítica
de l’Oest (i, sens dubte, del còmic, com reflecteix el
vestuari del muntatge) per compondre aquestes
dues òperes, definides com a tragicòmiques, que
aposten pel grotesc, com subratlla la posada en es-
cena de Gustavo Tambascio, de manera que l’actor
Carles Canut, que exerceix en la primera òpera de
narrador, en la segona apareix vestit només amb un
tanga i calçat amb sabates de taló mentre exhibeix
una gestualitat amanerada. És sabut que el grotesc
es mou en un territori incert i relliscós on és possi-
ble caure en l’astracanada o traspassar la frontera
del mal gust. Aquest perill no és del tot bandejat per
un espectacle que, tenint a la vegada la seva cohe-
rència, presenta una disposició escènica dual. L’or-
questra està situada enmig del Foyer, davant mateix
de l’escenari, i el públic es reparteix en els dos late-
rals de l’espai. Hi ha dues pantalles, on es projecten
les mateixes imatges, començant amb algunes de
relatives al cinema primitiu de l’Oest, i a cada cos-
tat hi ha dues tarimes on es representen escenes. A
vegades, amb tanta cosa per veure, és possible tenir
una sensació de mareig, mentre que la música de
Balada, molt ben interpretada, revela el seu brillant
eclecticisme (una altra influència nord-americana)
i, en moments puntuals, una bellesa certa amb la
melodia de certes àries, com ara la que a Botxí, bot-
xí canta l’amant de Johnny per demanar clemència.
María Hinojosa-Montenegro, amb una veu càlida i
expansiva, s’hi va lluir, mentre que la resta del re-
pertori va correspondre al nivell de la creació musi-
cal de Balada, que, present en l’estrena, va rebre al
final els merescuts aplaudiments del públic.

E

òpera | «hangman, hangman!»

Balada tragicòmica
de l’Oest salvatge

� Lloc i dia: Espai Foyer del Gran Teatre del

Liceu.15 de novembre del 2007.

IMMA MERINO

Un moment de l’espectacle./ ORIOL DURAN

� L’actor belga Jos Hou-
ben, intèrpret de Frag-
ments, va explicar ahir que
«Beckett és el leitmotiv de
l’espectacle. Es tracta
d’un pica-pica, d’un bufet
lliure de l’autor, en què es
toquen diversos temes que
interessaven Beckett, és
una mena de concert amb
cinc moviments.» Hou-
ben, Kathryn Hunter i
Marcello Magni han estat

dirigits en aquest especta-
cle, que s’estrena avui a
Catalunya (18.00h i
21.00h), al Teatre de Salt,
per Peter Brook. Frag-
ments, estrenada el mes
d’octubre del 2006 al
Theatre des Bouffes du
Nord de París, està basat
en cinc textos breus de
Beckett, que no tenen un
lligam aparent.

«A Peter Brook l’edat
no l’afecta. No munta una

obra amb una idea precon-
cebuda i hermètica, està
molt atent als assajos i
aprofita allò que pugui
passar per explorar. Per
Brook, no hi ha separació
entre vida i teatre, i mira
d’explicar allò que va des-
cobrint.» En aquests ter-
mes parlaven ahir els tres
intèrprets de Fragments.

Les cinc peces de Bec-
kett que conformen l’es-
pectacle, en què el contin-

gut, segons els actors, és
«plantejar-se fins a quin
punt són possibles les rela-
cions humanes, l’absurd
de la vida diària i la seva
rutina, una paret en què
Beckett grata per compro-
var si hi ha vida més enllà,
si hi ha alguna altra mena
de realitat. Beckett fa una
mirada a la humanitat, pe-
rò no jutja res, tot i que
sent compassió per l’ho-
me».

Peter Brook serveix un «bufet lliure»
dels textos de Beckett a Temporada Alta

DANI CHICANO / Girona




