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Lanovarevista
d’història
s’afegeixalcamí
obertper‘L’Avenç’
i ‘Sàpiens’

‘El Món
Medieval’
s’aferma
al mercat

Radicals’09
ha ofert ‘Paso
doble’ i ‘Dar
patadas para
no desaparecer’

Cicle de
creació
escènica
al Lliure

Entrevista: CarmeEliasiSílviaBel.Són
germanesa‘Lacasadelscorstrencats’ (TNC)

“Shaw
eraun
gamberro”
Andreu Gomila
BARCELONA

Josep Maria Mestres, direc-
tordeLacasadelscorstren-
cats, diu que aquesta obra
del premi Nobel Bernard
Shaw és com una partida
d’escacs. Hi són totes les
peces, els cavalls, les torres,
els peons i, per descomptat,
les dues reines. Mestres es
refereix a les filles del Capi-
tà Shotover, Lady Ut-
terwood i Mrs. Hushabye,
que al TNC interpretaran,
respectivament, Sílvia Bel i
Carme Elias. La temporada
passada eren mare i filla a El
ventall de Lady Winderme-
re, d’Oscar Wilde. Parlem
amb totes dues.

Aquesta obra sembla una
segona part d’‘El ventall...’
S.B.: A la primera, era ella
la meva mare i ara som
germanes. A la propera, jo
vull ser la seva mare.

Sou un tàndem consolidat.
S.B.: Si m’haguessin dit
que estaríem totes dues al
Teatre Nacional, no m’ho
hagués cregut mai.
C.E.: Per mi és una cosa
normal. Em sembla d’una
realitat aclaparadora.
Abans d’El Ventall no ens
coneixíem. Em sembla
una actriu extraordinària,
magnífica. M’hi entenc
molt bé. És molt activa. Té

unes virtuts que jo no tinc
i ens compensem molt bé.
S.B.: Sempre he pensat
que les grans actrius, facin
el que facin, tenen la seva
base en el teatre.

A ‘La casa dels cors trencats’
representeu dues dones
dures, pèrfides. El marit de
Mrs. Hushabye, Hector, us
defineix així: “Teniu la de-
testable qualitat que des-
trueix el sentit moral dels
homes i els situa més enllà
de l’honor i el deshonor”.
C.E.: És fantàstic, no,
tenir aquest poderío?
S.B.: Per tenir-lo, en fixo
en la Carme, com camina,
com es mou.
C.E.: Jo em fixo en el ca-
ràcter de la Sílvia...

Aquesta mena de dones do-

minants són atractives, co-
bejades per les actrius
d’ara. No són gaire normals
en el teatre clàssic.
C.E.: Les dones de
teatre sempre
mirem de desta-
car les quali-
tats del perso-
natge. En
aquest cas, hi
ha tres
dones molt

Carme Elias (dreta) i Sílvia Bel tornen a fer tàndem al TNC ■ FRANCESC MELCION

potents. Sempre parlem
del punt de vista d’avui dia.
No ens importa com ho
feien les actrius de 1920.
Com diu Mestres, extrapo-
lem tot el que diu Shaw al
que passa avui. L’obra ja
parla de tots els milers d’in-
dígenes que vindran un dia
a arrabassar-nos els llocs
de treball. Quina realitat
més clara. I el comporta-
ment d’aquestes dones no

Sempre he
pensat que les
grans actrius,
facin el que
facin, tenen la
seva base en el
teatre
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Còmics
d’avui
El viaje de
Darwin 1
José Fonollosa
La reconstrucció del viat-
ge de Charles Darwin vist
a través del fascinant gra-
fisme de Fonollosa. En la
primera entrega desco-
brim l’origen de l’expedi-
ció i com el protagonista
comença a qüestionar la
religió com a explicació
racional de l’evolució del
món. Retrat d’una època.
(PLANETA. 9,95 €)

Carles
Santamaria

Eagle 4
Kawaguchi
La lluita per la nominació
demòcrata arriba al seu
moment decisiu. El sena-
dor d’origen japonès Ya-
maoka rep una temptado-
ra oferta de l’encara presi-
dent dels Estats Units:
incorporar la seva dona
com a candidata a vice-
presidenta. Aquest manga
sobre la política dels EUA
continua la seva carrera.
(GLÉNAT. 15 €)

Freddie y yo
Mike Dawson
Còmic que utilitza la músi-
ca de Queen de fil conduc-
tor de l’evolució d’un per-
sonatge, de preadolescent
fins a adult. A través de les
cançons del grup de Fred-
die Mercury, el protago-
nista descriu els seus es-
tats anímics, com el fet de
separar-se de la seva xico-
ta de l’institut. Emotiu.
(LA CÚPULA. 20 €)

Paraíso
Javi Rodríguez
Dues amigues munten un
bar de copes amb els di-
ners d’una herència. És
l’època de sexe, drogues i
rock en versió punk. Aquest
còmic va ser publicat per
entregues a la revista El Ví-
bora, on Rodríguez, alesho-
res un jove autor, ja des-
puntava pels dibuixos i ca-
pacitat narrativa.
(DOLMEN. 15 €)

Las calles
de arena
Paco Roca
L’autor d’Arrugas, obra
guanyadora del Premi Na-
cional del Còmic del Minis-
teri de Cultura, presenta
una novel·la gràfica amb
un registre argumental to-
talment diferent. Un noi fa
tard a una cita per negoci-
ar una hipoteca, agafa una
drecera que el portarà a
un món fantàstic i absurd.
(ASTIBERRI. 15 €)

Epiléptico
David B.
Edició integral d’una
novel·la gràfica que ha cau-
sat sensació. L’autor des-
criu de manera molt perso-
nal la difícil convivència
amb el seu germà epilèptic.
David B. és considerat com
un dels autors més brillants
de la nova historieta fran-
cesa. Aquí mostra la seva
maduresa narrativa i gràfi-
ca. Imprescindible.
(SINS ENTIDO. 19 €)

deixa de ser el d’unes lliu-
repensadores. Des de la
perspectiva d’una dona
moderna, no pots evitar
que això ressoni més.

De la ‘Terra baixa’ que fan
al Romea, algú criticava
que el protagonista sigui la
Marta i no Manelic. I segu-
rament Guimerà hagués
fet el mateix si hagués es-
crit l’obra avui...
C.E.: La vaig fer molts anys,
Terra baixa, i la Marta ja
tenia una consciència molt
clara del que li passava i
que, d’alguna manera, a
partir de la consciència
d’on era, actuava. Era mo-
derna. És el que tenen els

grans personat-
ges: vénen de
molt lluny i inci-
deixen.

Shaw, al pròleg de
l’obra, diu que re-

trata una societat
que està podrida. Com

ho veurà l’espectador?
C.E.: No ho volia dir, però
aquesta obra és com un
Gran Hermano, amb tota
una sèrie de personatges
tancats en una casa. I va ar-
ribant gent de fora. Durant
aquestes hores que viuen
junts van traient-se capes,
despullant-se els uns als al-
tres. Fins i tot hi ha un per-
sonatge que ho diu literal-
ment: que agafi refredats

dic: “Que trist... ¿Per què
no es dedica a la política, se-
nyor Mangan?”. Shaw ens
està dient que tots els polí-
tics són uns mentiders, que
un personatge que sap en-
ganyar tan bé s’ha de dedi-
car a la política.

Com ho feu perquè l’espec-
tador no es quedi amb el
simple joc d’embolics que
presenta l’obra?
C.E.:Com que no hi ha ar-
gument, cadascú agafarà el
que li toqui. Els uns es que-
daran amb els temes eco-
nòmics o socials, els altres
es quedaran amb la pura
anècdota d’uns personat-
ges que viuen de manera
esnob, parlant de Shakes-
peare i del temps que fa,
d’altres hi veuran Txékhov.

Shaw és molt hàbil plante-
jant la comèdia...
S.B.: És una manera de
poder dir coses sense que
semblin transcendents.
Els personatges són molt
enginyosos. Però es cre-
uen tot el que diuen. El
meu personatge, que és
una dona una mica fatxa,
defensa el que diu. No és
que ella se’n rigui de les
seves paraules, sinó que
els altres personatges fan
una mica de contrapunt
de les idees d’ella. Ella
pensa que viure de la ma-
nera com viuen en aquella

casa no és decent.
C.E.: Els que viuen dins de
la casa tenen la conscièn-
cia guardada a dintre. I es
comporten d’una manera
aparentment banal. Els
que vénen de fora queden
confrontats davant d’a-
questa manera crua de viu-
re la vida. Aquests perso-
natges són els que trans-
porten tot el que ve de
l’exterior, amb uns cos-
tums, una ideologia. Els de
dintre la casa els posen
contra la paret.

Creieu que Shaw, irlandès
com Wilde, el que volia era
enfotre-se’n dels anglesos?
S.B.: Crec que era molt
gamberro. Va dir: va, em
vaig a divertir. Ara faré en-
trar aquest i no em plante-
jaré ni què faré ni com aca-
baré. Simplement ajunta
una sèrie de personatges
que ha conegut i els fica
dins d’aquesta casa a
veure què passa.
C.E.: El que és divertit és
que el gran magnat de la
indústria és un estafador,
l’home que té més ètica i
més moral és un lladre...
S.B.: Que la més puritana
sigui una porca que li fot el
marit a la germana per la
cara... Mentre guardem les
aparences, tot anirà bé.
C.E.: Aquesta moral no és
ni més ni menys que la
d’ara. ■

‘La casa dels cors trencats’ està habitada per uns éssers aparentment banals que s’enfronten amb els visitants ■ DAVID RUANO

morals, d’acord, però no cal
que agafi un refredat físic.
Què vol dir això? Doncs que
quan ens tanquen sis hores
en una habitació surten les
misèries del món. Shaw
ens mostra què està pas-
sant a la societat d’avui dia.

I segurament aquesta soci-
etat que critica continua
estant igual o pitjor.
C.E.: Tot sona molt con-
temporani. Verbalment,
Shaw diu moltes coses en
aquesta obra. Fa treballar
l’espectador.
S.B.: Hi ha un moment en
què el personatge del Pep
Anton Muñoz, Mangan,
diu: “Estic dient la veritat
respecte als meus diners
per primer cop a la vida, i és
el primer cop que dubten
de la meva paraula”. I jo li

Sienstanquem
sishoresenuna
habitaciósurten
totes lesmisè-
ries.Shawens
mostraquèestà
passanta laso-
cietatd’avuidia
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