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Divendres 17 de juliol, a les 22 h

Llama 
Sílvia Pérez i 

Ravid Goldschmidt

Diumenge 19 de juliol, a les 19 h

A prop de la màgia 
Pep Paré, Jordi Tanyà, 

Pep Boixeda, Santi Muxach
Espectacle de màgia i teatre per a públic familiar

Divendres 24 de juliol, a les 22 h

Formosa x Formosa 
Ester Formosa  

Dissabte 25 de juliol, a les 22 h

Caldes d’Estrac, perla de poetes
Ruta literària de la mà d’Anna Maluquer

Diumenge 26 de juliol, a les 22 h

Concert de cloenda 
La Nova Euterpe

853184-972966®

El mèrit de Josep Flavi és
que va decidir escriure la
guerra en què els romans
van massacrar els jueus
mostrant el paper de les
víctimes i obviant la lectu-
ra èpica dels guanyadors.
L’obra es representa avui i
demà a l’amfiteatre Grec
amb un repartiment estel-
lar, protagonitzat per Mo-
reau (que interpreta el pa-
per de narradora, el de Jo-
sep Flavi) i amb Jerome
Koenig de Vespasià. La
coproducció, que va inau-
gurar el Festival d’Avinyó
fa uns dies, és un ambiciós
treball en què també inter-

venen el festival d’Atenes,
el d’Istanbul i el Théâtre
de l’Odeón de París dins el
projecte Kadmos.

Amb 81 anys, és el ter-
cer cop que Moreau (que
va treballar amb directors
de cinema com ara Luís
Buñuel i Orson Welles)
actua al Grec. El 1988 va
debutar amb Le récit de la
servante Zerline. L’any
següent ho feia amb Le ce-
lestine. Per Gitai, a l’actriu
(que es va excusar d’assis-
tir a la presentació) «li in-
teressa la realitat més enllà
de Canes». El director ce-
lebraria que la peça es re-

presentés a Israel. El con-
flicte àrab i israelià viu ara
«un bon principi» perquè
s’han adonat que la solu-
ció no passarà per l’anihi-
lació de l’enemic.

L’agressor, en castellà
Gitai fa una lectura valenta
a Barcelona. Manuel Bar-
celó interpreta en castellà

el paper de Titus, el fill de
l’emperador que acabarà
dominant el poble jueu.
Per contra, Sílvia Bel in-
terpreta en català el paper
de la víctima, una dona
que es veurà forçada a
menjar-se el fill. Per Gitai,
el mèrit és que cada «país
troba els seus ressons en
aquesta simple peça».

Jeanne Moreau
reapareix al Grec
amb una tragèdia
sobre la guerra

Amos Gitai planteja un oratori teatral
en què fixa l’atenció en les víctimes

JORDI BORDES / Barcelona
● La guerra dels fills de la llum contra els fills de les te-
nebres recupera La guerra dels jueus que Josep Flavi va
escriure al segle I. Aquest oratori teatral, plantejat pel ci-
neasta Amos Gitai, llegeix el que va passar fa 2.000 anys
a Galilea i també a la franja de Gaza del segle XXI. Jean-
ne Moreau reapareix al Grec, on va debutar el 1988.

Koenig, Gitai i Barceló, dimecres a la Virreina. / QUIM PUIG

es aberracions (o jocs) de la natura sempre
van embolicats amb una aura de misteri que
ha proporcionat un pou d’inspiració per als

creadors. Frankenstein, L’Home Elefant, Orlan-
do... Són mites que condueixen l’home per via-
ranys inquietants on pot trobar de tot menys la se-
guretat reconfortant de la raó. Seduït pel cas real
d’un home-dona, el Cavaller d’Éon, un espia fran-
cès de Lluís XVI, el director d’escena Robert Lepa-
ge va respondre a la invitació de treballar plegats
que li va fer la ballarina Sylvie Guillem amb un pro-
jecte sobre la seva vida. A banda del tema del seu
gènere, que travessa tota l’obra, el personatge
d’Éon planteja també l’inconformisme de limitar-
se als rols que la societat espera de cada sexe. Amb
una suggestiva posada en escena que barreja ele-
ments heterogenis –alguns procedents del kabuki
japonès i d’altres d’estètica barroca–, tres personat-
ges (Guillem, Maliphant i el mateix Lepage) reviuen
diferents episodis de la vida del cavaller, des de la se-
va peripècia en terres russes, on el van enviar a fer
d’espia, fins a la seva vellesa a Anglaterra, en què va
fer espectacles de lluita per poder sobreviure. El
muntatge, marcadament teatral (Sylvie Guillem gai-
rebé no balla, per desgràcia dels seus seguidors),
proposa moments de gran bellesa plàstica, com ara
quan Éon (Guillem) cau del cavall i descobreixen
que és una dona, i quan Guillem explica el mite de la
mitja taronja que recull Plató a El banquet, en qui-
mono i amb Maliphant que fa de l’altra meitat.

L

dansa | «eonnagata»

Hermafrodita
«mon amour»

� Programa: Eonnagata, Sylvie Guillem, Robert
Lepage i Russell Maliphant.
Lloc i dia: TNC, 15 de juliol. Festival Grec 2009.

VALÈRIA GAILLARD


