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El Lliure alça el teló amb una obra de
Koltès que dóna veu a un immigrant

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

S
is grans actors per a una
mateixa veu: la d’un immi-
grant, un invisible, que re-
clama ser escoltat. De la se-

va desesperació, soledat i les dificul-
tats d’integració parla La nit just
abans dels boscos, el monòleg que Ber-
nard-Marie Koltès va escriure el 1977
per sacsejar consciències i que avui
adquireix una especial vigència a Es-
panya. El Teatre Lliure alça avui el
teló amb aquesta obra, estrenada en
l’última Temporada Alta i que, sota
la direcció d’Àlex Rigola, reuneix un
sextet de luxe: Josep Maria Pou,
Francesc Orella, Pere Arquillué, An-

dreu Benito, Jordi Bosch i David Sel-
vas, que substitueix Lluís Homar.

Els actors es passen el relleu a l’es-
cenari per, amb les seves diferents
veus i personalitats, «vomitar» les pa-
raules de Koltès: «El crit d’angoixa
d’un mateix personatge, un home
que necessita companyia», va resu-
mir ahir Pou, que trepitja per pri-
mer cop el Lliure després d’una tan
llarga com ovacionada carrera. «Fa
molts anys, des dels 70, que tenia ga-
nes d’actuar en aquest teatre, i mai
havia pogut quadrar la meva agen-
da. Ho tenia pendent perquè per a
tots els actors catalans la casa
històrica és el Lliure».

El drama de la immigració, va re-
marcar Rigola,
el tenim al cos-
tat ; en el seu
cas, a sota: «A

l’edifici del Raval on visc hi ha un
pis pastera on viuen 30 persones
amuntegades. I estan sols, amb la
necessitat brutal d’alimentar les se-
ves famílies, a milers de quilòme-
tres». No serà aquesta l’única obra a
la sala de Montjuïc que remourà
estómacs donant veu al tercer món.
Al desembre s’estrenarà Après moi
le déluge, una peça de Lluïsa Cunillé
que, segons Rigola, «quedarà en la li-
teratura catalana, pel contingut i la
seva brillant dramatúrgia».

De Cunillé és també el 30% del
text d’Assajant Pitarra (el 70% és del
poeta i dramaturg), muntatge que
parteix del suposat encàrrec del Par-
lament a Cunillé i Xavier Albertí de
muntar una peça per a l’Onze de Se-
tembre al castell de Montjuïc amb
polítics catalans. La programació
prosseguirà a la tardor amb un con-

cert de cançó francesa d’Alfonso Vi-
lallonga, el retorn de 2666, el Circ
Cric de Tortell Poltrona i Un hombre
que se ahoga, la personal versió de
Las tres hermanas de Txékhov de Da-
niel Veronese. Del 18 de desembre al
20 de gener, Marcial di Fonzo Bo ins-
tal.larà, amb actors catalans, La torre
de la Défense, un esbojarrat i divertit
vodevil gai de Copi.

MÚSICA I TEATRE EUROPEU / Ja el
2008, Julio Manrique dirigirà La for-
ma de les coses, de Neil Labute, i Joan
Ollé farà doblet amb Coral romput,
de Vicent Andrés Estellés, i Ivonne,
princesa de Borgonya, de Witold Gom-
browicz. També hi haurà Carlos San-
tos (amb 53 maneres de matar un ca-
pellà); Gelabert-Azzopardi, que obri-
ran al públic el seu procés creatiu;
Frederic Amat, que dirigirà Blanco

–text d’Octavio Paz recitat per Mario
Gas, Lluís Homar i Paco Ibáñez–, el
Barça, a l’obra de David Plana Dia de
partit, i Albert Pla.

També s’haurà d’esperar el nou
any per poder veure les grans obres
del teatre europeu: Endstation Ameri-
ka, una versió d’Un tranvía llamado
deseo a càrrec del corrosiu Frank Cas-
torf; The Anderson project, muntatge
de Robert Lepage sobre contes de
Hans Christian Andersen; la coreo-
grafia Impressing the czar, de William
Fosythe, amb 50 ballarins del Ballet
de Flandes, i The lobster shop, de
l’aplaudit Jan Lauwers. I la més radi-
cal i sorprenent, dels suïssos Rimini
Protokoll: Cargo Sofía-Barcelona: una
obra que es desenvolupa en un trài-
ler que recorrerà la ciutat i en la
qual els camioners denunciaran les
seves misèries.H

Àlex Rigola dirigeix Pou, Orella, Arquillué, Benito,
Bosch i Selvas a ‘La nit just abans dels boscos’

La sala oferirà 23 muntatges més, entre ells sis
joies del teatre europeu, una d’elles en un camió
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‘THE LOBSTER SHOP’. El belga Jan Lauwers i la companyia Needcompany
escenifiquen el dolor d’una parella per la pèrdua d’un fill. 6 i 7 de març.

‘LA NIT JUST ABANS DELS BOSCOS’. Arquillué,
Pou, Bosch i Orella estrenen avui.

‘THE ANDERSEN PROJECT’. Contes de Hans Christian
Andersen en versió de Robert Lepage. 14, 15 i 16 febrer.

ALTRES MUNTATGES

ASSAJANT PITARRA
de Xavier Albertí i Lluïsa Cunillé
Director: Xavier Albertí
del 4 al 28 d’octubre

2666
de Roberto Bolaño
Director: Àlex Rigola
del 8 al 25 de novembre

APRÈS MOI, LE DÉLUGE
de Lluïsa Cunillé
Directora: Carlota Subirós
Del 13 de desembre al 13 de gener

LA TORRE DE LA DEFÉNSE
de Copi.
Director: Marcial di Fonzo Bo
Del 18 de desembre al 20 de gener

IVONNE, PRINCESA BORGONYA
Director: Joan Ollé
del 26 de març al 27 d’abril

RADICALS LLIURE
Del 3 d’abril al 4 de maig

CARGO SOFÍA-BARCELONA
De Stefan Kaegi
Del 25 d’abril al 7 de maig

53 MANERES DIFERENTS...
de Carles Santos
8 i 18 de maig

DIA DE PARTIT
de David Plana
Director: Rafel Duran
Del 15 de maig al 8 de juny

‘IMPRESSING THE CZAR’. Ballet
de Forsythe. 27 i 28 de febrer.

‘ARROJAD MIS CENIZAS SOBRE MICKEY’,
de Rodrigo García. 3 i 4 de maig.

‘ENDSTATION AMERIKA’. Dirigit per Frank Castorf. 9 i 10
de febrer.


