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'APOLLINAIRE', 21 poemes per a Trintignant 

• Una representació intimista, plena d'una poesia ferida i ben dita per Trintignant

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

DIRECCIÓ Marie-Hélène Sarrazin
TEATRE Teatre de Salt (Girona)
ESTRENA 11 de novembre del 2004

Jean-Louis Trintignant i Apollinaire a l'escenari nu del Teatre de Salt (Festival Temporada Alta).
L'actor, assegut davant d'una petita taula, va recitant 21 poemes d'un dels autors maleïts de la literatura
europea. Uns poemes que pertanyen a dues de les seves grans obres: Alcools i Poèmes à Lou, escrits
els primers abans de la primera guerra mundial i durant la segona (1914-1918), des del front, els
segons.

L'actor francès diu els textos des d'una profunda tristesa i la nostàlgia apareix sempre en primer pla.
Aquest espectacle íntim i entranyable el va fer Trintignant en diverses ocasions junt amb la seva filla
Marie, morta l'any passat a causa dels cops del seu company sentimental. Potser per això ara la tristesa
i la nostàlgia envaeixen encara més l'escenari. La seva veu greu i càlida forma un tot amb la magnífica
música d'Erik Satie, interpretada en directe per Daniel Mille (acordió) i Grégoire Korniluk (violoncel).
És un diàleg entre veu i música carregat d'emoció i sentit, que comunica directament amb l'espectador.

La selecció de poemes d'Apollinaire parla de diversos temes, entre els quals destaquen l'amor, la por
de perdre'l, el dolor de l'absència, la memòria i el trànsit per la vida. L'actor ens acosta al poeta popular,
al més transcendent i al que va apostar per la modernitat. El muntatge que firma Marie-Hélène Sarrazin
té alguna cosa de minimalista i és, sobretot, d'una profunda humanitat. Trintignant més que interpretar-
los el que fa és suggerir-los a l'espectador, com si es tractés de cartes que li envia. Diria que música i
paraula van directament a l'ànima de l'espectador.

Apollinaire, títol de l'espectacle estrenat ara a Espanya, no és un treball per a grans públics, sinó una
proposta que, recolzant- se en uns textos i una música esplèndids, busca el tu a tu amb cada
espectador, sumir-lo en una atmosfera intimista que l'atrapa des del primer moment.

Trintignant exhibeix, a més a més, totes les seves qualitats com a actor, el seu saber estar en escena,
la seva mirada, els seus gestos --a vegades mínims-- i el seu apassionat amor pel que està dient sobre
l'escenari. 
Jean-Louis Trintignant, dijous, a Girona.
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