
ra la nit de
dimarts
quan la

pluja cinglava un
gris extenuant, ja

que l’aire polonès es filtrava
amb besllums inquietants per
l’ambient. Tot era a punt per a
l’estrena d’un dels espectacles
més esperats del festival de tar-
dor. Incitats pel prestigi de la
companyia TR Warszawa i per
l’imaginari afòtic de Krzysztof
Warlikowski remorejàvem, pe-
rò no dèiem gaire res.  

El temps allargassat de l’es-
pectacle demanava màxima
atenció. La fantasia irònica i
pura de la tradició folklòrica
jueva era vessada amb parsimò-
nia i delicadesa. Invocats a una

E

mena de festa religiosa conte-
níem l’alè mentre penetràvem
dins el desuet món dels dyb-
buks: animetes en pena que va-
guen extraviades pel dolor de la
injustícia; a cops maleïdes,
d’altres oblidades, entren en
cossos vius per reparar el seu
mal. Són la memòria punidora
de l’oblit. Ells, els morts, tor-
nen a la Terra sense cos mentre
penen a la recerca d’una purifi-
cació completa en un altre.

Un pertorbador espai escènic
emmarcat en una estructura
metàl·lica ho envoltava tot, en-
cloïa reblades unes poques là-
mines de plàstic transparents i
espargides com petites aigües;
dedins hi reposaven en racons,
predisposats i equitatius, cinc
tocadors vells de fusta; al fons,
d’una banda a l’altra, un mur
panoràmic de fustam ho reves-
tia tot sòbriament; una porta i
queia al centre; avant set cadi-
res de colors buides; en una, pe-
rò, un personatge en silenci.
Més enllà del quadre l’espai es
dilatava a la banda allèn de dre-
ta, de nou l’armadura s’hi re-
produïa en una nova construc-
ció més minsa, un petit carrac
amb una taula al mig i algun se-
ti; era una sinagoga, seria més
tard una cuina.

 L’espectacle es nodreix

dels relats de Szymon Anski i
Hanna Krall. En el primer, de
tipus tradicional i situat dins la
vella Europa, una noia accepta
casar-se per poder ser posseïda
per l’ànima de l’home a qui ha
estimat sempre; aquest, mort fa
temps, torna transformat en
dybbuk i penetra dins seu. El se-
gon és la història d’un profes-
sor a Nova York, el cos del qual
és habitat pel seu germanastre
des de petit que va morir al gue-
to de Varsòvia en ple genocidi

nazi. La culpa i l’expiació, que
necessiten de diversos exorcis-
mes per redimir-se, enllacen
aquest dos mons units per una
tradició atàvica, una tradició
ancestral.

Hi fascinava un tempo alen-
tit, com de meditació profunda,
històrica que evocava i conju-
minava una estranya energia,
originant-hi una mena de pre-
gària escènica impactant. Les
invocacions als mites, a través
de les projeccions fílmiques,

pintaven el mur del fons amb
recreacions meravelloses: jar-
dins del paradís, mirífics ani-
mals de fantasia i els rius de Ba-
bilònia; un quadre d’estremido-
ra bellesa que es fonia amb els
personatges. La delicadesa dels
intèrprets, com dybbukcs nos-
tàlgics, ens xopaven amb minú-
cia; i és que cada actor portava
un pes precís, tan necessari com
perfecte, de tal manera que la
vida s’hi reproduïa exacte: el
dolor hi cremava, l’humor sub-
til hi destil·lava una tristesa de-
semparada, la memòria de la
pèrdua hi matava. La il·lumina-
ció recreava els ambients abas-
tament, una llum mòrbida com-
ponia espais, la música recolza-
va l’esfera amb punts d’obscu-
ritat, de misteri o d’abstracció.
Concebre un corrent de vida
com si tot hi passés en un sentit
últim de commemoració final
és un prodigi. Warlikowski va
desplegar un talent impressio-
nant, el risc i l’exigència en la
direcció van produir un teatre
de mena especial; lluny dels pa-
ranys sentimentals, la mirada
directa anava fixament als ulls.
La seva honestedat no escati-
mava la culpa a ningú ni tam-
poc la possibilitat d’expiar-la,
ja que tota vida busca la seva
llum.

teatre | «Dybbuk»

Prodigi
� Autors: Szymon Anski i

Hanna Krall.
Adaptació i direcció:

Krzyzstof Warlikowski.
Intèrprets: S. Celilska, E.
DaOkowska, M. Cielecka, R.
Jett, M. Komorowska, M. Maj,
A. Chyra, M. Kalita, R.
Klijnstra, Z. Malanowicz, J.
Poniedziaoek, J. Senator, M.
Tomaszewski i T. Tyndyk.
Lloc i dia: Teatre de Salt, 28
d’octubre del 2008.
Temporada Alta.

JOAQUIM ARMENGOL

Una imatge dels minuts inicials de Dybbuk. / JOAN SABATER
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I clowns di
Fellini, que
es podrà veu-
re al Teatre
Municipal de

Girona avui i demà
(21.00 h), es tracta d’un
espectacle familiar, «que
no vol dir infantil», va
puntualitzar Salvador Su-
nyer, el director del festi-
val. Amb aquest especta-
cle, la popular família de
pallassos italians I Colom-
baioni, amb qui Fellini va
col·laborar estretament
durant anys, volen retre
homenatge al cineasta, de
manera que, fins i tot, a
l’entrada del teatre hi ins-
tal·laran una petita vela
amb una exposició que do-

cumentarà la relació que el
cineasta va tenir amb la fa-
mília, molt especialment
amb Papa Colombaioni, al
qual va agrair «l’atmosfe-
ra íntima, singular, que sa-
bia transmetre al seu circ;
quelcom indefinible i oní-
ric». Ahir, Alfredo Co-
lombaioni, un dels seus
néts, va recordar, amb una
emoció profunda, com,
quan ell tenia 18 anys, Fe-
llini li donava instruccions
per rodar una escena del
famós documental.

Alfredo Colombaioni
va explicar ahir que els ha-
via costat molt bastir l’es-
pectacle, que havien in-
vestigat molt, ja que «no es
tractava només de fer riure

el públic», que és la seva
comesa habitual, sinó que
també «calia transmetre
alguna cosa»; per això, per
primera vegada en 35 anys
d’història, els Colomba-
ioni van contractar un di-
rector d’escena per a un
seu espectacle, Fernando
Ceriani, a qui reconeixen
que han «atabalat» fins al
punt que li han atorgat la
«jubilació».

En aquest espectacle
donen veu al mateix Felli-
ni, que explica la seva ex-
periència en el circ, un as-
pecte que Alfredo reconei-
xia que havia estat compli-
cat, ja que es tractava que
el personatge no monopo-
litzés el muntatge.

Els pallassos I Colombaioni
reten homenatge a Federico
Fellini al Teatre Municipal

L’essència de «La strada» i «I clowns» són la base de l’obra

Clay Vitaly, a l’esquerra, i Alfredo Colombaioni, ahir al Teatre Municipal. / ACN / MARINA LÓPEZ

● I clowns di Fellini és el fruit de dos anys
de treball, mirant de posar en escena l’es-
sència de dos dels films més famosos de
Federico Fellini, relacionats amb el món

DANI CHICANO / Girona del circ, I clowns (1970) i La strada
(1954). Així ho va explicar ahir Alfredo
Colombaioni, que va participar en el ro-
datge d’I clowns quan tenia 18 anys, en la
presentació de l’espectacle.

TEMPORADA ALTA


