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'CALÍGULA', el discurs polític d'Albert Camus 

Un convincent muntatge que aposta per la contenció i la paraula
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L'esplèndida escena de la segona part de Calígula entre aquest personatge (Ramon Madaula) i
Quèrees (Andreu Benito) centra el contingut ideològic de l'obra d'Albert Camus i la lectura que el
director del muntatge, Ramon Simó, fa del text.
Estem davant una obra de tesi que aborda la condició humana, els excessos del poder, l'obsessió per la
llibertat absoluta, la provocació de la tirania, la mentida, la felicitat i fins i tot la concepció del món. Un
text complex centrat en la figura de Calígula, un emperador per a molts malaltís, desaforat i sanguinari.
Calígula, estrenada el 1945, és l'espectacle de l'excés i l'abús i, més enllà de les referències a l'absurd i
a l'existencialisme com a conceptes manejats en una època, és un text que manté un discurs
apassionant i ple d'interès en qualsevol temps en què es representi.
La representació del Nacional (Esteve Miralles firma la traducció del francès) és fidel a tot això i ens
arriba amb un convincent esforç per fer-la intel.ligible, prò- xima i amb ressons actuals. El text té
nitidesa.
En el capítol dels èxits hi destaquen tres factors decisius: l'escenografia de Bibiana Puigdefà- bregas,
neta i potent, el vestuari de María Araujo, de tonalitats ocre, que defuig l'època romana, i la
interpretació, que és tan homogènia com sòlida.
Simó s'ha allunyat absolutament de la interpretació desaforada i paranoica a què invita malèvolament el
personatge de Calígula (els anteriors muntatges de Tamayo van portar Rodero i Imanol Arias per
aquest camí) i opta per la contenció.
I Madaula entén perfectament aquesta lectura i la reflecteix de manera convincent. L'actor transmet
l'angoixa interior de Calígula i les raons que el porten a cometre tantes maldats, i també es mostra amb
la mateixa seguretat a l'hora de provocar. Una magnífica interpretació.
Juntament amb una convincent Carme Elias s'ha de destacar Jordi Martínez, Andreu Benito, Pep
Jové, Jordi Banacolocha... Els personatges que giren al voltant de Calígula també compten amb
magnífiques interpretacions, no hi ha fissures i hi ha un alt nivell.
La primera coproducció que ens arriba amb el segell Fòrum- Ciutat és d'alta qualitat. Una arrencada
esperançadora amb un espectacle que certament és recomanable.

Carme Elias i Ramon Madaula, a l'obra. Foto: TERESA MIRÓ
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