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● Entre els assistents al concert de Salva-
tore Adamo a Cap Roig el passat dimecres,
15 d’agost, hi havia SAR la princesa Maria
Teresa de Borbó-Parma, que s’allotja a la re-
sidència de Platja d’Aro de l’advocat i em-
presari Juli Prat. Després del concert, el can-
tant es va voler fotografiar amb ells.

Maria Teresa
de Borbó, 

a Cap Roig

D’esquerra a dreta, Juli Prat, la princesa Maria Teresa de Borbó-Parma i Salvatore Adamo.

● El cicle de l’estiu musical Espelt 2007 va
acollir el passat dijous a l’era del Mas Espelt
a Vilajuïga l’actuació de la Coral Polifònica
de Figueres. Aquesta va presentar el reper-
tori Divertimento Coral sota la direcció de
Florence Miscopein i amb un total de dotze
cançons populars i versionades per a coral.

«Divertimento
Coral» al 

celler Espelt 

La Coral Polifònica de Figueres en la seva actuació al Mas Espelt, a Vilajuïga.

JAUME BUSQUÉ I BARCELÓ

Bieito ha portat a l’escena de Peralada
Els Perses d’Esquil, dotant l’antiga
tragèdia grega de l’actualitat de la

premsa i dels telenotícies de cada dia. Ho
fa amb el llenguatge groller de les caser-
nes, amb l’estil dels soldats incapaços de
preguntar-se el perquè de cada acció. És
en castellà perquè,malgrat les pàgines glo-
rioses d’aquest idioma,també és la llengua
militar de les ordres absurdes, de la ig-
norància dels soldats que creuen en el pa-
radís que els prometen els missatges
d’«allista’t a les forces armades espanyo-
les». I per fer-ho més actual,Bieito dóna la
veu principal a una jove soldat, una dona
que, com totes les dones i homes militars
per uns pocs anys, aniran destinats amb
continguda emoció a una missió de pau
contra els afganesos, els libanesos o els ira-
quians, per fer-los entrar la vitamina de la
democràcia pels mitjans que convingui,
amb tantes morts com sigui necessari.

L’escenari es compon de les conseqüèn-
cies i els efectes destructius després d’una
batalla, preludi d’una altra, de la pols i de
la sorra d’un paisatge àrid i dels símbols es-
panyols que a tots ens embolcallen i ens
emboliquen sense haver-nos-ho pregun-
tat. L’Himno de la Legión inicia la història
dels guerrers, una melodia de terror, que
el poeta va escriure al contrapàs de la mú-
sica. I la bandera tricolor, que tot ho justi-
fica: la rendició absoluta al poder de les
tropes aliades i a la maquinària sofisticada
de l’Exèrcit americà, la mort de nens i ne-
nes afganesos i la pròpia mort, mentre el
pare, en un barri popular de Madrid, es-
pera el retorn de la filla uniformada. L’ac-
ció del pare, situada fora de l’escenari, era
magistral; un text simple, dit amb poesia i
amb sentiment.

L’obra relata els ànims i els desànims dels
combatents, extrets de les classes més hu-
mils, que la ignorància ha portat al front

de batalla; i el text,fins i tot,recorda el déu
cristià, i suggereix la teoria de l’absència i
del silenci de Déu en totes les guerres i els
holocausts. La bateria i les guitarres són
peces de distracció i,alhora,efectes sonors.
Un violoncel sense caixa acústica emet els
sons de la veu humana,humanitza la guer-
ra i l’acosta, i els instruments deconstruei-
xen l’Himne d’Espanya, la Marxa Reial de
les nostres sinceres incomoditats.

Provocador? Evidentment! I és que les
guerres eternes provoquen el rebuig pro-
fund de totes les intel·ligències. Ordinari?

El llenguatge de les casernes no són pàgi-
nes de literatura. Bieito qüestiona, inter-
roga,no deixa indiferent,malgrat que tots
coneguem el final d’aquesta història. El
públic de Peralada, menys nombrós que
en altres ocasions, va seguir atent Los Per-
sas, silenciós i, al final, va aplaudir educat
i amb aprovació discreta perquè tanta in-
terpel·lació, des del primer minut fins a la
fi de l’espectacle, divideix l’auditori entre
els que aproven la proposta i els que sen-
ten que alguna cosa fonamental els tron-
tolla. Els joves, en edat de decidir la seva

activitat laboral,haurien de presenciar Los
Persas. Rèquiem por un soldado, de Bieito i
orientar la seva vida per allò que enfortei-
xi la conducta democràtica de la societat.

I ara,quan l’obra es presenti en una gran
ciutat, esperem que els comandaments
agressors, situats al seu despatx, jutges o
militars,no acusin la benintencionada obra
de Bieito, d’ultratge a la pàtria i als seus
símbols i no portin el guió i el guionista da-
vant d’un tribunal per depurar-ne les res-
ponsabilitats.Que la ignorància i l’estultí-
cia no es facin més grans. ■

«Una, grande y libre»
El director teatral Calixto Bieito torna a provocar incorporant les forces armades espanyoles com a protagonistes de la seva versió d’«Els Perses», d’Esquil; entre el
llenguatge casernari i el so de la bateria, les guitarres i el violoncel, l’obra –que va ser rebuda amb divisió d’opinions en la seva presentació dissabte a la nit al Festival
Castell de Peralada– relata els ànims i els desànims dels combatents, extrets de les classes més humils, que la ignorància ha portat al front de batalla.

LOS PERSAS. RÉQUIEM PARA UN SOLDADO
Direcció: Calixto Bieito. XXI Festival Castell de Pera-
lada. Auditori. 18 d’agost de 2007.

L’actriu Natalia Dicenta, protagonista de «Los persas» de Calixto Bieito, en un moment de la reptesentació de dissabte a la nit a Peralada.




