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Festival d’estiu de Barcelona LLL

Eusebio Poncela representa 
un Èdip «prepotent però honrat» 

IMMA FERNÁNDEZ 
BARCELONA

El prestigiós director 
teatral Georges Lavau-
dant ha volgut amb 
Edipo, una trilogía fugir  
del «fals lirisme i l’he-

roisme» que solen adornar les adap-
tacions dels clàssics i ha baixat a la 
terra per donar a la paraula el pro-
tagonisme que es mereix. Paraules 
de fa 2.400 anys, amb els seus enig-
mes i interrogants encara en vigor, 
que se sentiran des d’avui al Tea-
tre Grec amb les veus, entre altres, 
d’Eusebio Poncela (Èdip), Pedro Ca-
sablanc (Creont), Laia Marull (Antí-
gona) i Rosa Novell (Iocasta). 
 El muntatge, estrenat a la sa-
la Matadero del Teatro Español de 
Madrid, agrupa les tres tragèdies de 
Sòfocles: Edipo Rey, Edipo en Colonos i 
Antígona, per explicar la història del 
fill dels reis de Tebes i la seva famí-
lia, marcada pel destí i una profecia. 
«Quan lluites contra els déus en pa-
gues el preu, és com una vendetta ar-
caica», addueix el director francès, 
per a qui el relat d’Èdip és la primera 
novel·la negra de la història: «Un po-

Rosa Novell, Pedro 
Casablanc i Laia 
Marull actuen en una 
versió «sense lirisme»

Georges Lavaudant  
presenta una trilogia 
que agrupa les tres 
tragèdies de Sòfocles

licia comença una investigació fins 
que s’adona que en realitat l’assassí 
és ell mateix». 
 
OBSESSIÓ PER L’ORIGEN / Georges La-
vaudant construeix en dues hores 
i mitja la seva imaginària trilogia 
–que ha comptat amb la traducció 
del francès a l’espanyol d’Eduardo 
Mendoza– conservant la identitat 
de les tres peces. «Cada una té un 
tractament especial en l’estètica i 
la dramatúrgia», apunta el director, 
que recrea en l’escenografia un cine-
ma abandonat amb una pantalla on 
es van projectant imatges. La intri-
ga inicial –amb aquell d’on vinc que 
obsessiona Èdip (una mica prepo-
tent però honrat», segons el mateix 

Poncela) i el porta a la bogeria– dó-
na pas a diferents ressonàncies po-
lítiques i filosòfiques. Reflexions, se-
gons apunta el director, sobre la re-
sistència al poder, la intel·ligència, 
la banalitat...
 «Edipo Rey mostra com la raó et 
pot portar a la ruïna; com algú que 
és a la cúspide pot acabar encegant-
se a si mateix. Edipo en Colonos ens 
parla d’un vagabund cec que acaba 
redimint-se i convertit en heroi, i An-
tígona planteja les confrontacions 
de creences religioses i polítiques», 
resumeix Lavaudant, que postil·la: 
«Com en tots els textos grecs, el mis-
satge de Sòfocles és que fins al mo-
ment final de la vida no se sap si la vi-
da ha estat un fracàs o no».  H

33 Eusebio Poncela, amb Rosa Novell darrere, en un moment del muntatge de Georges Lavaudant.

Esclats de genialitat
rònicac

El trio de Keith Jarrett va oferir a l’Auditori un concert contingut

ROGER ROCA
BARCELONA

Barcelona ha entrat en el selecte 
club de destins del més selecte dels 
trios de jazz: el de Keith Jarrett, Gary 
Peacock i Jack DeJohnette. Al ritme 
de gires del trio, que a penes surt a 
la carretera, quatre concerts en set 
anys fan de Barcelona gairebé una 
segona residència. I ara que només 
graven en directe, a la ciutat única-
ment li faltaria que el pianista pu-
bliqués un Live in Barcelona –se’n va 
parlar després del memorable con-
cert del 2002– per sentir que el seu 
idil·li amb Jarrett és complet. Però, 
probablement, aquest disc no sorti-
rà del seu concert de dimarts passat 
a l’Auditori. 
 No es pot parlar de mala nit, per-
què la talla dels tres músics ho fa gai-
rebé impossible. Però sí d’una actua-
ció continguda, a mig gas i tensa. I si 

l’entusiasme del públic és indicatiu 
d’alguna cosa, que quedi constàn-
cia que l’ovació més espontània de la  
vetllada es va sentir quan el grup va 
trepitjar per primer cop l’escenari. 
 Després, Jarrett i el seu trio van 
passar sense despentinar-se sobre di-
versos estàndards, es van encendre 
momentàniament amb un blues i 
una animada melodia d’Ornette Co-

leman i van posar el punt dolç amb 
dos delicats bisos. Només Once upon a 
time, del musical All American, els va 
portar més enllà del que era previsi-
ble, fins on només van els més grans: 
a les seves mans, la senzilla melodia 
del musical va conjurar imatges de 
paisatges imponents i espais oberts i 

L’ovació més 
espontània es va 
sentir quan el grup va 
trepitjar l’escenari

es va convertir en un himne a l’Amè-
rica del mite de la terra promesa. 
 Manfred Eicher, confident del pi-
anista i director d’ECM, la discogrà-
fica que ha publicat gairebé tots els 
seus àlbums, parlava el dia abans a 
Barcelona de la naturalesa impre-
visible de les actuacions de Jarrett: 
«Quan l’he vist fer un concert avorrit 
és perquè el preocupaven assump-
tes personals o perquè el públic el 
desconcentrava». 
 Pel que fa a les qüestions perso-
nals, Jarrett és com qualsevol altre 
mortal. Però la seva guerra amb l’au-
diència no es pot comparar amb res. 
Aquesta vegada, dues fotos traïdo-
res el van fer sortir de polleguera. 
«Un moment de silenci per a les per-
sones enganxades a la tecnologia», 
va dir en referència als fotògrafs fur-
tius, i el seu mal humor va tenyir el 
que quedava de concert.  
 Però si segueix l’idil·li entre 
Jarrett i Barcelona, hi hauria d’ha-
ver nits millors. H

33 Jarrett, al piano, i Peacock.

J «Ha estat el repte més 
gran de la meva carrera», va 
admetre Eusebio Poncela 
sobre aquest Èdip, que va estar 
a punt d’abandonar. «Jo faig 
poc teatre», va dir l’actor, que 
debutarà com a director de cine 
amb El chapero más viejo del 
mundo, que ell mateix ha escrit 
i protagonitzarà. «Ara hi ha 
molts jovenets que busquen en 
xaperos madurs el pare».

DE XAPERO A 
UNA PEL·LÍCULA 

EL PROTAGONISTA 

temsí

Vila-Matas deixa 
Anagrama i fitxa 
per Planeta
LITERATURA 3 L’escriptor Enri-
que Vila-Matas (Barcelona, 1948) 
ha abandonat l’editorial en la 
qual ha publicat els seus llibres 
els últims 25 anys, Anagrama, i 
ha fitxat pel grup Planeta. La seva 
nova novel·la, Dublinesca, aparei-
xerà en un dels segells del gegant 
editorial: Seix Barral. L’autor re-
flexiona en clau metaliterària so-
bre la influència de la tecnologia 
digital en la cultura.

La National Gallery 
de Londres porta 
l’art a l’iPhone
ART 3 La National Gallery de Lon-
dres ha posat en marxa una apli-
cació per a l’iPhone i l’iTouch que 
permet admirar fins a 250 pintu-
res de la seva col·lecció, acompa-
nyades d’àudio i vídeo. Love Art, 
una iniciativa pionera en mu-
seus, serà gratis per un temps li-
mitat. L’aplicació permet con-
templar peces de Da Vinci, Van 
Gogh, Boticelli i Rembrandt, en-
tre altres grans mestres. 

U2 dóna 5 milions 
als estudiants de  
música d’Irlanda
MÚSICA 3 El grup de rock irlan-
dès donarà cinc milions d’euros 
a Xarxa Musical, que està opera-
tiva des de l’any 2004 i que recull 
fons que es destinen a la forma-
ció musical de joves irlandesos. 
La banda, que ha rebut crítiques 
per canviar de residència fiscal 
per pagar menys impostos, va re-
calcar el seu interès a fomentar 
els estudis de música. 

PhotoEspaña 
tanca amb un 5% 
més de visitants
FOTOGRAFIA 3 Les 74 exposici-
ons incloses en el festival de fo-
tografia PhotoEspaña, que diu-
menge tancarà les seves portes 
a Madrid, ha rebut la visita de 
693.000 persones, xifra que supo-
sa un 5% més que l’any passat. Al-
gunes mostres, com la d’Annie 
Leibovitz (a la Conselleria de Cul-
tura) estaran obertes fins al mes 
de setembre. 


