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Shakespeare o Txèkhov
que s’enllacen i s’utilitzen
per parlar del present que
preocupa el grup: el dilema
de l’artista davant la políti-
ca, el col·laboracionisme o
l’exili, barrejat amb lliçons

aquesta faula política sobre
el feixisme que habita en el
ciutadà comú, i presenta la
història de l’actor Kurt
Köpler, versió flamenca
d’Hendrik Höfgen, l’intèr-
pret que el nazisme va en-
cimbellar i domesticar, amb
tota la correlació dels peri-
llosos vincles entre l’art i el
poder. Es presenta la com-
panyia en ple assaig, on es
van desgranant textos de

Mefisto for ever
De Tom Lanoye.
Teatre Lliure, 5 de desembre

“Qui ets?”. És la
pregunta inicial
d’un espectacle
que es defineix

desmesurat, amb grans en-
certs i enormes servituds.
Resseguint la novel·la de
Klaus Mann, Lanoye, en la
primera part, parafraseja

Crítica teatre

La noia de la llauna

FrancescMassip

de teatre, com que la clau
de la interpretació és l’au-
tenticitat, que el drama no
tracta de veritats, ans de
perplexitats, de decisions,
de divisió de parers.

L’assaig es produeix en
una jornada electoral on
guanya la ultradreta, en re-
ferència també a l’ascens
d’aquesta ideologia en les
darreres eleccions flamen-
ques. Els nous dirigents cul-

turals comencen a interve-
nir en la programació i en la
composició de la compa-
nyia, amb exclusions i exilis,
amb inquietants credos es-
tètics i altres ingerències po-
lítiques. Entre les destreses
hi ha un bon treball actoral i
una utilització creativa de la
projecció videogràfica que
es realitza en quatre panta-
lles de fons on es projecten
primers plans dels intèr-

prets. Hi pesa, però, un
excés d’intertextualitat i de
reescriptura dramàtica, una
recitació en mormol, una
posada en escena morosa
que aguditza la fatigant llar-
gada de l’espectacle. Tot
plegat recorda aquella sug-
gestiva noia amb les faldilles
de llauna. Aquí, però, Lano-
ye ha perdut l’obridor i ens
deixa sense mostrar-nos els
seus encants.

Entre les
destreses hi ha
un bon treball
actoral

Entrevista: Conor McPherson Eldramaturgirlandèss’estrenaa
Catalunyaatravésd’uncicledequatreobresquepassaranperla Beckett

“Lasolitudtéungran
potencialdramàtic”
Andreu Gomila
BARCELONA

Conor McPherson (Dublín, 1971)
és la gran promesa –i realitat– del
teatre irlandès contemporani al
costat de Martin McDonagh, de
qui el Teatre Lliure estrenarà el
gener vinent L’home dels coixins,
i del ja consagrat Brian Friel.
McPherson ha escrit una desena
d’obres i la Sala Beckett –amb la
col·laboració del Centre d’Arts
Escèniques de Terrassa– ha deci-
dit descobrir-lo al públic català
amb la representació de dues
obres, Dublin carol, que arribarà
aquest dimecres a la Beckett, i
Una ciutat brillant (s’estrena el
14 de gener), i la lectura d’El ma-
riner (15 de gener) i Rom i vodka
(19 de gener). També ha treballat
per al cinema, com a actor i diri-
gint pel·lícules com A totes
(2000) i Els actors (2003). Res-
pon les preguntes de l’AVUI des
de Nova York, ciutat on viu actu-
alment.

Llegint l’obra Dublin carol tinc la
sensació de sentir l’atmosfera dels
Dublinesos de James Joyce, perso-
natges que no són d’enlloc, i no són
de cap altra banda sinó de Dublín.
Suposo que hi ha alguna influèn-
cies de Dublinesos i de James
Joyce a Dublin carol i a tota la
meva obra en general. El que jo
volia era impregnar l’obra amb
els detalls del món on visc, del
món on m’he criat. I volia inten-
tar i crear el sentiment humà uni-
versal de sentir-se viu –esperan-
çat, espantat, confús, divertit,
tràgic–. James Joyce és una gran
inspiració. Va ser el custodi d’un
talent impressionant, i va ser re-
alment molt valent.

Els personatges de les seves obres

són gent que viu sola, sempre al
llindar de la vida...
A la llarga cada ésser humà està
sol a l’univers. Ningú més pot
tenir realment la nostra experi-
ència. Podem intentar comuni-
car-nos les nostres experiències
els uns als altres, però la solitud
és un sentiment profund, es-
trany i necessari, i per això té un

ri en l’ésser humà. És un miracle
extraordinari estar viu i ser-ne
conscient.

Quina importància tenen les ad-
diccions, sobretot l’alcohol, en les
seves obres?
He utilitzat la idea de les substàn-
cies psicotròpiques en les meves
obres, com a El mariner o Dublin
carol, per descriure la nostra
ànsia de transcendència, evasió i
comprensió –i també la impossi-
bilitat de tot això.

¿Creu que l’amor és l’últim refugi
de l’home modern?
Com els animals, formem part del
ramat, protegits i estalvis. Ser es-
timat és una cosa imprescindible
per viure. Si ningú no ens estima,
tenim un gran problema.

Vostè escriu teatre i també cine-
ma. ¿Amb quina disciplina es
queda? On se sent més còmode?
Tant el teatre com el cinema
tenen les seves sorpreses i les
seves dificultats. M’agraden les
dues coses. Les pel·lícules són
més arriscades –costen més i són
més difícils d’acabar–. El teatre té
una màgia pròpia i no desaparei-
xerà mai. Sempre em bellugaré
entre totes dues disciplines.

Els dramaturgs moderns irlande-
sos, com vostè o Martin McDo-
nagh, tenen força tirada cap al
pessimisme, amb obres molt
dures. ¿És un reflex de la Irlanda
moderna?
M’agrada que a la meva obra hi
hagi punts de llums i de foscor. No
crec que les meves obres siguin
pessimistes. La realitat és diverti-
da, bonica, horrible i perillosa.
Suposo que intento recollir tots
aquests sentiments en la meva
obra... Si puc! ■

gran potencial dramàtic.

¿Té una certa tendència a retra-
tar les esferes més baixes de la
societat?
No havia caigut en aquesta ten-
dència a retratar les baixes esfe-
res. Normalment intento escriu-
re sobre gent corrent, ordinària.
Però, esclar, no hi ha res d’ordina-

Conor McPherson és la gran promesa del teatre irlandès ■ CAET

CINEMA
70 professionals
negocien drets
literaris a Barcelona
S’espera que un total de 70
professionals assisteixin dime-
cres al IV Mercat Internacional
de Drets Audiovisuals (MIDA),
impulsat per l’Institut Català
de les Indústries Culturals
(ICIC) per promoure l’adapta-
ció d’obres literàries. Al mer-
cat, que s’instal·larà al Museu
d’Història de Catalunya, hi par-
ticiparan companyies d’Euro-
pa i Nord-amèrica, com Film
Finders, que gestiona una gran
cartera on recull tots els pro-
jectes cinematogràfics i dóna
servei a les productores que
busquen llibre.

MÚSICA
El cicle Jazz a Prop
de Terrassa engega
la 12a edició
La ciutat de Terrassa (Vallès
Occidental) tornarà a omplir-
se de jazz amb el 12è cicle Jazz
a Prop que tindrà lloc entre
demà i el 23 de febrer amb el
títol Els colors del jazz, i que
acostarà un altre cop totes les
disciplines d’aquest estil de
música. L’objectiu és promoci-
onar la pràctica i el coneixe-
ment del jazz, així com contri-
buir a impulsar els músics lo-
cals, de manera que el cicle
tindrà concerts i tallers.

POESIA
L’Aula de Poesia
celebra la seva
majoria d’edat
Els poetes Eduard Sanahuja i
Jordi Virallonga van iniciar fa
18 anys un projecte per impul-
sar la creació poètica. L’invent
ha funcionat ininterrompuda-
ment i ara continuen amb
aquesta tasca amb tallers de
poesia, revistes digitals i un
cicle de lectures a la Biblioteca
Mercè Rodoreda. Per l’Aula ja
hi han passat 900 poetes es-
peronats pels seus 300 socis.
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