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A bord del vaixell de càrrega Ponzano, el cèlebre
compositor britànic va recòrrer, el febrer del 1936,
el litoral mediterrani des de Gibraltar fins a Sant
Feliu de Guíxols, i va retratar la vida quotidiana d’un
país que vivia un moment polític transcendental: la

campanya de les eleccions que portarien el Front
Popular al poder. Les fotos perdudes de Thomas
Wood, recuperades per a aquesta edició, permeten
reconstruir el pols d’unes ciutats i d’una gent que
no sembla que intueixin la guerra que s’acosta
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�  El Versus Teatre de
Barcelona ha programat
cinc obres de creació con-
temporània en el festival
Avantime, que va comen-
çar com una «pretempora-
da» el 2000. En l’edició
d’enguany, el públic podrà
veure «teatre social, cien-
tífic i psicològic», segons
va explicar divendres Ever
Blanchet, director del cen-

tre. Una de les companyies
«talismà» del festival,
Amaranto, presentarà des
d’avui fins al 19 d’agost
Four movements for survi-
val, que tracta el tema de la
mort des de la supervivèn-
cia. Ca...lluny, reDéu!, del
22 d’agost al 2 de setem-
bre, «es recolza en versos
de poetes catalans, tot i no
ser un recital», segons va
aclarir Òscar Intente, l’ac-

tor protagonista. La com-
panyia Grappa Teatre ofe-
rirà a partir del 21 d’agost
la comèdia Teràpia de
grup per a gafes. El direc-
tor, Gilbert Bosch, que
també és professor, ha es-
collit per a la peça els seus
alumnes «més gafes, els
que malgrat valer molt no
tenen feina perquè no sur-
ten a la tele». Avantime
presenta del 4 al 16 de se-

tembre una obra «social»,
Mil tristos tigres, la sego-
na part de l’Autòpsia, de la
Companyia Sr. Serrano, i
que tracta la relació entre
els conceptes de seguretat
i culpa. QED, de Peter Par-
nell, a partir del 18 de se-
tembre, està protagonitza-
da pel físic i premi Nobel
Phillips Feynman, que re-
flexiona sobre les grans
qüestions de la ciència.

El Versus programa cinc obres
contemporànies en un festival
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� La versió que el director
escènic Calixto Bieito ha
fet de la tragèdia d’Èsquil
Els perses, amb el nom de
Los persas. Réquiem por
un soldado, es posarà en
escena demà al Teatre Au-
ditori Camp de Mart, en la
programació del Festival
d’Estiu de Tarragona. El
muntatge arriba envoltat
per la polèmica que va pro-
vocar la seva estrena, el 27
de juliol passat, al Festival
de Teatre Clàssic de Mèri-
da. L’espectacle també es
podrà veure al Festival de
Peralada (18 d’agost) i,
més endavant, al Teatre
Romea de Barcelona.

A Els perses, Èsquil
narrava els fets de la bata-
lla de Salamina, l’any 480
aC, on el poderós exèrcit
persa de Xerxes va ser der-
rotat per un més humil ex-
èrcit format per ciutadans
grecs. Calixto Bieito i el
dramaturg Pau Miró, que
signen la nova versió, han
situat l’acció de la tragèdia
clàssica a Herat (Afganis-
tan), on hi ha desplegades
les tropes espanyoles en
missió de pau. El director
explica que l’obra és «un
lament contradictori sobre
la bellesa de la guerra, el
dolor que produeix i la
pèrdua de vides per no
res». Bieito, doncs, ofe-
reix a Los persas. Réquiem
por un soldado, un al·legat
antibel·licista que s’expo-
sa a través del desconcert

de la dona soldat Xerxes,
interpretada per Natalia
Dicenta, que marxa a Af-
ganistan en una missió de
pau però que es troba amb
l’horror d’una guerra; i del
lament de Darius, el pare
de la soldat, un home paci-
fista que tem la mort de la
seva filla, un personatge
que interpreta Roberto
Quintana. L’experiència
del dia a dia de la missió a
l’Afganistan s’impregna a
Los persas. Réquiem por
un soldado d’una atmosfe-
ra apocalíptica gràcies en
bona part al ritme de músi-
ca rock que acompanya la
representació, amb can-
çons de Janis Joplin o Pink
Floyd i una versió rockera
de l’himne espanyol.

L’estrena de l’especta-
cle a Mèrida va provocar
tota mena de reaccions,
com ja és habitual en les
propostes teatrals de Ca-
lixto Bieito. Mentre que
una part del públic no va
rebre gens bé algunes de
les escenes del muntatge
(com la d’un streeper que
tapa la seva nuesa amb una
bandera espanyola), l’altra
va ovacionar dempeus el
treball dels actors i de la
resta de l’equip artístic.
Coproduïda per Focus i el
festival de Mèrida, la pro-
ducció s’ha realitzat amb
l’assessorament d’un mili-
tar que va estar deu anys a
l’exèrcit i que va integrar
una missió de pau a l’Af-
ganistan.

La controvertida versió que
ha fet Calixto Bieito de la

tragèdia grega «Els
perses» arriba a Catalunya
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L’actriu Natalia Dicenta en un moment de l’espectacle. / EFE




