
◆ E S P E C T A C L E S ◆

A V U I

divendres

8 de juliol del 2005
52

¿Se’n recorden, de Murx den Europäer?, l’altre mun-
tatge presentat per Christoph Marthaler a Barcelo-
na. Una gran sala d’espera i la seva humanitat. Un
espai amb el temps aturat. Marthaler és un expert
del temps mort, sempre confinat als escenaris de tran-
sició que crea Anna Viebrock.

La novetat d’Els deu manaments és el material d’ori-
gen d’aquest espectacle: el teatre de Rafaelle Vivi-
ani, un artista napolità (actor, cantant, músic, acrò-
bata, dramaturg, literat) que es va inspirar en les
històries i tipus populars de la seva ciutat per als
seus relats i obres de teatre d’un costumisme cru
i tragicòmic. Un director suís i un autor napolità
reunits per la Volksbühne de Berlín. Una combi-
nació estranya per la forta personalitat artística
dels dos creadors.

L’acció se situa en un espai indefinit entre la nau
d’una església i el petit escenari d’un ateneu po-
pular. Al fons, una obertura estreta i historiada.
El conjunt està tocat –com sempre en Marthaler–
per l’empremta del temps. Una atmosfera de mo-
numentalitat vulgar arrasada per l’ús i abús, per la
indiferència dels individus, que només tenen una
relació funcional amb l’arquitectura. La bellesa –si
és que algun cop va existir– és una supervivent. Un

decorat que és una metàfora d’una ciutat d’edifi-
cis cansats i una població atrinxerada en la sub-
sistència, com podria ser Nàpols.

Per aquest escenari es mou la companyia amb aquest
particular ritme que, per Marthaler, expressa una
forma teatral. Els personatges de sempre però amb
la marca específica de Nàpols. Éssers que componen
una comunitat indefinida, heterodoxa, que es relaci-
onen de forma passatgera, buscant el profit immedi-
at. Una societat de supervivents que recorre a tot el
que l’ofereix el cel, la terra i l’infern per arribar a l’en-
demà, que supera un cop i un altre la devastació d’un
terratrèmol. Morts només per un instant, superstici-
osos racionals, cristians blasfems, sants pecadors.

Personatges que –en una irònica pirueta a l’estil de
Pirandello– surten dels seus personatges per ficar-se
en d’altres cada cop que se submergeixen encara més
en el món dramàtic de Viviani. Un muntatge amb
l’estructura fragmentada d’un espectacle de music-
hall. Escenes de teatre entre números musicals. Un
treball per a actors sense fissures, obedients a les pau-
tes d’estil del director, versàtils en les seves habilitats
artístiques. Cantants, músics, pallassos, còmics i –de
sobte– subjectes abstractes que trenquen l’aire cos-
tumista en silencis i accions estranyes.

Serrat dedica el seu recital
a les víctimes de Londres

Després d’una llarga i càlida
ovació de benvinguda, Joan Ma-
nuel Serrat va agafar el micrò-
fon per condemnar l’atemptat
terrorista de Londres i, abans
de demanar un minut de si-
lenci, va dedicar el seu concert
a les víctimes. “Entenem tota
expressió artística com una ex-
pressió de llibertat i convivèn-
cia i mantenim el rebuig a tots
els que volen imposar la dicta-
dura del terror”. Una declara-
ció de principis que va anar se-
guida de la primera cançó de
la nit tot evocant La Lluna i
abans del primer esclat d’emo-
ció del públic amb els acords
de Mediterráneo. A l’escenari
regnava la sobrietat d’una gui-
tarra i un piano. Al pati de bu-
taques, polítics com l’alcalde
Joan Clos, Manuela de Madre,
Ferran Mascarell, poetes com
Joan Margarit, artistes i, evi-
dentment, seguidors, tot i que
es va fer pública l’absència del
també polític i amic personal
del cantautor Josep Borrell, que
com a president del Parlament
Europeu va haver d’excusar-se

d’un col·laborador històric com
és el pianista Ricard Miralles.
Això va justificar la presència
de temes com Señora, Seria fan-
tàstic, Esos locos bajitos, Me’n vaig
a peu, De mica en mica o Cançó de
matinada, entre moltes d’altres.
Cançons de totes les èpoques
que sonaven mentre del cel no
paraven de caure gotes. Quan
ja portaven una hora de con-
cert, la pluja va insistir i un
mar de paraigües va cobrir les

Joan Manuel Serrat va voler estar entre el seu públic barceloní malgrat l’atemptat de Londres i la presència de la pluja
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graderies alhora que un tendal
tapava piano i pianista. Men-
trestant, Serrat seguia al des-
cobert cantant Machado i es-
trenant Mala mar, una cançó del
seu nou disc en català, que sor-
tirà a primers d’any. En acabar,
la gent no el va deixar marxar
i encara que estigués xop “com
una granota”, segons va reco-
nèixer, encara va tenir humor
de cantar Pare, La saeta, Paraules
d’amor i Helena.

del seu pas pel quiròfan. Un re-
trobament que, a més, oferia
com a atractiu afegit l’oportu-
nitat de redescobrir la màgia
del Serrat més íntim i proper.
El Serrat cos a cos i de distàn-
cies curtes, un Serrat 100 x 100
que s’oferia com a contrast di-
recte del Serrat simfònic de la
gira anterior. Aquest format, a
més, li permetia desenterrar un
repertori que semblava oblidat
gràcies a l’estreta complicitat

El retrobament del cantant amb Barcelona després del càncer, marcat per l’atemptat terrorista a la capital anglesa

Pere Pons
BARCELONA

El cantautor
converteix el
seu concert
en una

denúncia contra el
terrorisme i, al llarg
de dues hores,
aconsegueix
l’emoció del públic i
fins i tot el respecte
de la pluja.

Un Marthaler
napolità
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‘Els deu manaments’. Adaptació: Christoph
Marthaler sobre l’obra Decàleg en vers,

prosa i música de Raffaele Viviani. Versió

alemanya: Agnese Grieco. Direcció: Chris-
toph Marthaler. Direcció musical: Clemens
Sienknecht. Escenografia i vestuari: Anna
Viebrock. Dramatúrgia: Andrea Koschwitz.

Intèrprets: Hildegard Alex, Rosemarie Bär-
hold, Susanne Düllmann, Matthias
Matschke, Sophie Rois, Jürgen Rothert, Cle-
mens Sienknecht, Bettina Stucky, Ulrich
Voss, Winfried Wagner, Horst Westphal,
Martin Wuttke. Barcelona, Teatre lliure,

Sala Fabià Puigserver. Festival Grec 05. 6

de juliol.

davant la cadena d’atemptats a
Londres alhora que demanava
a través d’un comunicat que el
concert es mantingués com a
expressió de condemna al ter-
rorisme. Una decissió celebra-
da pels 2.000 assistents a la pri-
mera de les quatre nits que
Serrat té previst actuar al Grec.

Uns concerts que han supo-
sat el retrobament del Noi del
Poble Sec amb el públic de la
seva ciutat nou mesos després

‘Els deu manaments’

Juan Carlos Olivares


