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temsí

900 firmes contra
la supressió de
l’Arqueològic
MUSEUS 3 El document, que circu-
la entre els professionals del patri-
moni, es pronuncia en contra de la
«pura i simple dissolució» del Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya
(MAC), que s’incorporaria a un altre
futur museu nacional dedicat a les
ciències socials, segons el projecte
presentat al gener pel conseller de
Cultura, Joan Manuel Tresserras. Els
firmants reconeixen que el museu
està en una situació difícil «producte
de la incúria de les administra-
cions», però consideren que s’ha de
potenciar «al marge dels avatars»
dels governs.

100.000 vots per
elegir candidats
a Eurovisió
MÚSICA 3 TVE i la web MySpace
van rebre una allau de vots la prime-
ra jornada per elegir el candidat es-
panyol que anirà al festival. Segons
TVE, el trànsit de connexions va
col.lapsar els servidors. Cada inter-
nauta pot atorgar cinc vots diaris i
repartir-los com vulgui a través del
portal de MySpace, des d’on es pot
consultar qui són els artistes que en-
capçalen la classificació, actualitza-
da cada hora. El 25 de febrer vinent,
a les 23.59 hores, finalitzarà el ter-
mini de votació. En total, competei-
xen 531 artistes, dels quals queda-
ran 10 finalistes.

EL TNC ESTRENA UN CLÀSSIC DE BERTOLT BRECHT

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Una escena del muntatge d’Oriol Broggi que es representa a la Sala Gran del TNC.

Teatre en construcció
El director Oriol Broggi dóna forma a ‘El cercle de guix caucasià’, amb Anna Lizaran
i Marta Marco com a protagonistes de l’èpica història que evoca el judici salomònic

«El teatre és construir una història
entre tots», deia Bertolt Brecht, i
Oriol Broggi ha pres les seves pa-
raules per al seu debut a la Sala
Gran del TNC. Entre tots –14 ac-
tors, un cantant i sis músics– do-
nen forma a El cercle de guix cauca-
sià, text del dramaturg alemany
que evoca el judici salomònic per
la custòdia d’un nen.

Una tarda d’assaig, el jove direc-
tor observa des de la platea les gai-
rebé tres hores de funció. En un
racó, l’Orquestra Cap Sant Roc afi-
na els seus trastos: instruments
realitzats per Roger Aixut amb pe-
ces de màquines de cosir, fustes i
llaunes. En una butaca, observa el
seu treball el prestigiós i simpàtic
Jean-Guy Lecat, que va ser durant
25 anys l’escenògraf del gran Peter
Brook. Junts –per a la representa-
ció el 1983 de La tragedia de Car-
men– van descobrir els abandonats
tallers del Mercat de les Flors i els
van transformar en espai teatral.
«L’alcalde [Pasqual Maragall] no vo-
lia ni veure’ns, però el vam convèn-
cer», diu de broma.

Decorat «simple, neutral»

Lecat ha ideat per al TNC un deco-
rat «molt simple, neutral, de tons
suaus, que reflecteix la terra dels
pobres, la natura». Una escenogra-
fia «per a ànimes dolces», defineix
Anna Lizaran, protagonista junta-
ment amb Marta Marco. Pedra, sor-
ra i bambú, i teles que van i vénen.
«Aquí hi ha diners, però quan es-
treno a Dublín, he de fer jo solet
tot el decorat amb la meva dona,
que m’ajuda en el vestuari», expli-
ca Lecat.

La funció s’obre amb un joc me-
tateatral: sota una pluja fictícia,
l’elenc entra per una gran porta
frontal de l’edifici. Víctor Estévez,

el cantant narrador, comença a ex-
plicar una història i els actors cons-
trueixen l’escenari plantant les ca-
nyes sobre la sorra (així es compri-
meix i aproxima l’espai escènic). A
l’extriunfito Víctor no li tremola la
veu davant del seu primer repte tea-
tral: «Broggi buscava un Tom Waits
però em va elegir encara que el meu
registre és més agut».

Marta Marco porta el pes de la
primera llarga hora i mitja. És

Grushe, la criada que es fa càrrec
d’un nadó quan la seva mare fuig
després d’una rebel.lió que decapita
el pare, governador d’una ciutat
caucàsica. En el seu viatge, ha
d’afrontar les travetes de la trama
–repudiada per ser pobre i mare sol-
tera– i del seu genoll lesionat. «És
una història molt actual; ara hi ha
moltes adopcions».

A la segona part s’imposen la veu
i els gestos d’Anna Lizaran, transves-
t ida en el jutge Azdak, que, a
l’aparèixer la mare biològica del
nen, ha de dirimir la seva custòdia.
«És cràpula, borratxo i pesseter, però
exerceix la justícia amb sentit comú
i a favor del feble», defineix l’actriu,
que ja porta diversos Brecht al da-
munt i encara els recorda: «És dolent
l’huracà, és dolent el tifó, però tan
dolent com l’home no hi ha res», ci-

ta. I afegeix: «Per a aquest autor, la
gent és molt dolenta o molt bona;
hi ha els dos extrems».

Els llavis del ninot

La narració avança i l’observació
detallada de Broggi es fica en els
més mínims detalls, com els llavis
del ninot que representa el nen du-
rant quasi tota l’obra (en carn i os
només apareix dos minuts al fi-
nal). «Són massa vermells. Posa-hi
una mica de blanc». Sergi Belbel,
director del TNC, el contradiu: «Mi-
ra aquesta foto: el meu fill a aques-
ta edat tenia aquests llavis». S’aca-
ba l’assaig amb el judici salomònic
en què intervé un menor. Dos pe-
tits atenen les instruccions de
Broggi: «És una escena amb molts
crits, però no us espanteu». H

Arqueòlegs
espanyols
troben una
tomba a Luxor

EGIPTOLOGIA 3 TROBALLA

Una tomba molt ben preservada que
conté la mòmia d’un guerrer d’alt
rang que va viure durant el regnat
de Hatxepsut ha estat trobada a Lu-
xor (Egipte), al costat de la vall dels
Reis, pel prestigiós equip d’ar-
queòlegs dirigit per l’espanyol José
Manuel Galán, al capdavant del Pro-
jecte Djehuty. La cambra data d’en-
tre el 1550 i el 1070 abans de Crist.
Segons National Geographic, la troba-
lla es va produir la setmana passada
durant unes excavacions de rutina a
l’antic cementiri Dra Abul Naga de
Luxor, on treballa l’equip de Galán.

A la tomba hi ha la mòmia del
guerrer dipositada en una caixa de
fusta lleugerament afectada pels tèr-
mits i decorada amb riques pintu-
res, i la inscripció amb el nom Iker,
que significa el més excel.lent, en l’an-
tic idioma jeroglífic. A les pintures,

Iker, de qui es desconeix si va ser
egipci, nubi o libanès, presenta ofre-
nes a la deessa Hathor.

El guerrer, d’alt rang segons es
desprèn dels objectes trobats –una
cosa poc habitual perquè les tombes
acostumen a ser de membres de la
reialesa–, va servir a la reina Hat-
xepsut, de la XI dinastia, una època
en què els soldats van jugar un im-
portant paper en la societat quan es
va produir la reunificació d’Egipte
després d’anys de guerra civil i dels
quals no es tenen gaires vestigis fu-
neraris. Al costat de la seva tomba
s’hi van trobar ceràmiques i cinc
fletxes, entre altres objectes, que
han servit per datar el monument
funerari. Galán va declarar que la
troballa «oferirà una visió molt ac-
tualitzada sobre un període molt
poc documentat mitjançant una
tomba intacta, cosa que és molt poc
comuna en la XI dinastia». H
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La mòmia va pertànyer
a Iker, un militar
d’alt rang súbdit de
la reina Hatxepsut

«Faig de jutge
cràpula, borratxo
i pesseter, però amb
sentit comú», defineix
Lizaran
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