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perversió que Bernat fins i
tot trampeja a l’estil de He-
iner Goebbels. Recorden
Eraritjaritjaka, aquella fili-
grana de l’engany.

El taxi: un bit d’informa-
ció entre molts d’altres. Un
vehicle per traçar el rastre
del mòbil, els satèl·lits o el
Google Earth amb les
seves zones fosques. Tot
allò que ens converteix en
una comunitat global in-
terconnectada, amb tots
els seus avantatges i incon-
venients. Jocs malabars de
la tecnologia que només

adquireixen identitat dra-
màtica quan Bernat els
barreja amb aquelles intra-
històries que són marca de
la casa. Relats de taxistes,
col·laboradors xilens o ve-
neçolans, actors, amics a
Ginebra o espectadors
amb el mòbil obert a una
aventura.

Màgia Borrás a la gran
caixa d’internet que es
converteix en alguna cosa
més quan el coordinador
del truc travessa la fronte-
ra entre realitat i ficció i el
guió de Taxi driver conta-
mina la realitat del Mercat
de les Flors.

Rimuski
De Roger Bernat.
Mercat de les Flors, 30 de juny,
Grec’08

Abans d’entrar en el
bucle de les realitats
paral·leles de Rimus-

ki, la perspectiva que té
l’espectador és repetir una
experiència semblant a la
proposta per Stefan Kaegi
a Cargo Sofia Barcelona.
Recorda aquella ventura
pel no-land barceloní i li
sembla una bona idea dei-
xar-se portar per noves
rutes, aquesta vegada can-
viant els camioners búlgars
per taxistes de Barcelona.

És millor oblidar-se de
qualsevol referent previ –i
del text de presentació– i
encarar Rimuski amb es-
perit obert. L’últim muntat-
ge de Roger Bernat és un
creuament de línies d’in-
formació que utilitza qua-
tre taxistes com un instru-
ment en moviment per di-
buixar sobre una pantalla
el control que una espessa
xarxa de satèl·lits exerceix
sobre la població mundial.
Un espectacle per mostrar
el poder de localització de
les tecnologies de la comu-
nicació i la seva capacitat
per crear realitats simultà-
nies i trastocar la idea co-
muna d’espai i temps. Una

Crítiquesteatre

Sé on ets

El guió de ‘Taxi
driver’ contamina
la realitat del
Mercat de les Flors

JuanCarlosOlivares

bana sofisticada i atempo-
ral. Com un dibuix de La-
banda, que tant serveix per
il·lustrar el glamur dels anys
60 com el pijerío del 2008.

Un toc Simon que en al-
gun moment de l’escriptura
li devia semblar excessiu a
Rosich. Per compensar la
vena classicista insereix una
trama paral·lela, una necro-
lògica sobre els teatres que
desapareixen. Emotiu detall
solidari per als gestors de la
Beckett que no aporta res a
la ruta dramàtica de l’obra.
No és suficient: la comèdia
de bulevard encara es nota
massa. Només queda afegir
una sorpresa final gore. Una
solució entre el teatre de gè-
nere revisat per Daulte i l’es-
tètica documental de Bala-
gueró. El director acabarà
de donar-li la pàtina moder-
na i N&N tindrà l’aspecte
d’una comèdia urbana con-
temporània. I no ho és. Pot-
ser eliminant tot el que fa
tuf a mala consciència d’un
autor jove que no vol reco-
nèixer que ha escrit una co-
mèdia, N&N seria una obra
amb menys complexos.

N&N (Núria i Nacho)
De Marc Rosich. Dir.: A. Calvo.
Sala Beckett, 28 de juny.

Núria i Nacho –una pa-
rella jove que busca i
troba pis a Barcelo-

na– obren la porta de la
seva nova llar a tres ami-
gues (Nadia, Nia i Nati) per-
què comparteixin amb ells
l’emoció de la novetat. Un
pis situat on l’Eixample co-
mença a perdre pedigrí. Un
cinquè –que és un setè si es
compten el principal i l’en-
tresòl– que en aquesta cita
clau del veredicte de tercers
es queda sense ascensor. La
porta s’obre i davant del
grup s’estén un espai buit.

L’inici de la nova obra
sembla un homenatge a Ba-
refoot in the park, de Neil
Simon, inclòs el panteix ex-
tenuant d’un dels personat-
ges. Una picada d’ullet, vo-
luntària o no, que podria
ser només això si els éssers
creats per l’autor –sobretot
els femenins– no tinguessin
aquell punt de comèdia ur-

Amb remordiments
J.C.O.

Entrevista: Jean-Christophe Saïs És el director
d’‘Andròmaca’, d’Eurípides, que s’estrena avui al Grec

“Elteatreéspoesiaila
polítical’empobreix”

Teresa Bruna
BARCELONA

És la segona estrena que la present
edició del festival presenta a l’hemici-
cle del Teatre Grec de Montjuïc.
Aquesta nova Andròmaca, d’Eurípi-
des, ha sigut creada per a espais
d’aquestes característiques. És a dir
que, tot i haver-se estrenat a Damasc,
en certa manera, és a casa. La creació
del muntatge es va fer a Síria, amb ac-
trius autòctones que s’expressen en
àrab, amb Hala Omran com a protago-
nista. La posada en escena és de Jean-
Christophe Saïs, un jove director fran-
cès que el festival Grec ens permet
descobrir. Hem tingut la curiositat de
parlar amb ell. S’estrena demà i serà a
l’amfiteatre fins al divendres.

Per què Andròmaca i per què Síria?
És un país que em feia somiar i vaig
tenir la sort que l’organització de
Damasc 2008, capital àrab de la
cultura, em va convidar. També
tenia ganes d’emprendre una gran
aventura europea a partir d’un clàs-
sic i el Festival d’Atenes i el Grec, co-
productors de l’espectacle, m’ho
han permès: farem una gira per
Àfrica del nord, on no és gens habi-
tual fer gires amb teatre de text,
més aviat es fa amb espectacles de
música i dansa.

Com ha anat el treball amb les ac-
trius sirianes?
Va ser apassionant. Allà el teatre no
té tradició, té uns 120 anys com a
màxim. Però com que el van introdu-
ir els russos, treballen amb el siste-
ma Stanislavski. La creació havia de
tenir lloc a Damasc i primer vaig viat-
jar per conèixer i triar les actrius siri-
anes. Llavors elles es van construir el

personatge psicològicament i, en ar-
ribar jo, ho van haver de destruir. Va
ser un xoc per a les dues bandes!

I la creació a Damasc va ser fàcil?
Vam tenir molts problemes tècnics.
Has de tenir en compte que Síria és
un país del Tercer Món. La gent cobra
120 dòlars mensuals i, quan es lleva,
el seu neguit és trobar menjar, el tea-
tre queda molt enrere en les seves pri-
oritats. En aquest context, les exigèn-
cies canvien moltíssim. Allà hi ha una
dictadura i altres coses que no conei-
xem perquè som rics. A Lió li vam
poder donar tota la seva dimensió.

El text és en àrab i en francès, oi?
Sí. Els grecs parlen en francès i el cor
en àrab. Tenim dues llengües con-
frontades i aquest fet, a banda que
enriqueix l’espectacle teatralment
perquè l’àrab és molt musical, dóna
una idea d’estrangeria, de cultura di-
ferent, d’alguna cosa desconeguda.
Si haguéssim fet els grecs en català i
els àrabs en francès, no hauríem
aconseguit l’efecte, perquè estem
massa propers. En català i castellà,
tampoc, perquè hi faltaria l’element
del color de pell.

¿És cert que la dramatúrgia situa
l’obra en l’actualitat, en el conflicte
entre Orient i Occident?
No! De cap manera. I ho vull deixar
clar perquè ho diu el programa i és
fruit d’una mala traducció que es va
fer a Damasc. Jo ni ho he dit ni ho he
escrit mai, això. Tinc molt clar que
no vull fer política al teatre, perquè el
teatre és poesia i la política el desvir-
tua, l’empobreix. A més, jo no domino
el tema, no en sé prou, no sóc ambai-
xador. És rigorosament l’obra d’Eurí-
pides, feta d’una manera molt simple.

Però hi ha un missatge contemporani?
El que té de contemporani és que es
fa ara. És una gran peça sobre l’espe-
rança i la llibertat i això és universal.
És sobretot una obra per a dones. Hi
ha una dona segrestada contra la
seva voluntat i, si et segresten i et
porten a un altre país, tu pensaràs en
la teva llengua materna. Ella pensa en
àrab i quan ha de parlar amb els
grecs, ho fa en grec. A l’època d’Eurí-
pides, les guerres es feien entre estats
molt propers. Ara es fan entre Estats
allunyats i, perquè s’entengui, he fet
servir la paraula estranger com a con-
cepte. Només he procurat que arribi
el missatge, no he buscat novetats.

Com és el decorat?
No hi ha decorat. En un teatre com
aquest, posar decorat és complicat.
El lloc té tanta força, és tan poderós,
que res li va bé. La tragèdia grega
està feta per ser representada en
aquest teatre. El que construeix
l’espai són els llums i el treball dels
actors. Tota la gira que farem serà en
teatres antics, de característiques si-
milars. Ja ho hem fet a Lió i Atenes.

I com van vestits?
Amb la roba de l’espectacle. El ves-
tuari no és de cap època, ni present
ni futur. L’obra és al servei de la pa-
raula. El llenguatge teatral és com
una llengua estrangera, que té el
seu propi ritme. L’hem d’entendre,
no necessita res més. Per això valo-
ro molt el que van fer les actrius siri-
anes, ser capaces de deixar el que
havien après i tornar a començar.
Així van sortir les emocions i el mis-
satge es pot transmetre amb tota la
seva simplicitat. La millor manera
d’escoltar Eurípides és mostrant-lo
d’una manera sòbria. ■

Jean-Christophe Saïs assegura que ‘Adròmaca’ és sobretot una obra per a dones ■ MARIA ÀNGELS TORRES


