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El web que et porta la informació més propera. La imprescindible informació local, la
que t’acosta al teu país, al teu poble, a la teva ciutat, al teu costat. Just el que trobaràs

a elpunt.cat. El web d’informació local en una xarxa global.

El web d’El Punt

Perquè les ciutats són capitals
www.elpunt.cat

n poeta en mans d’un poeta... Al cel de
l’Espai Lliure, els versos obrien la cambra
reial tancada a nostres ulls, rebrotaven així

esperances mortes, un oratori per a Jacint Verda-
guer: últims dies de mossèn Cinto, enllitat, voltat
d’intrigues i al·lucinacions, revivint moments
d’una vida inaudita; contemplem l’home i les cir-
cumstàncies diabòliques més funestes en un exor-
cisme fascinant. Som a Vil·la Joana. Estada paupèr-
rima, hi ha un llit, una pica i unes portes batents, no-
més. Dues minyones i el seu estimat soldat Josep
cuiden el poeta moribund, l’escolten, apaivaguen la
seva fúria i respiren amb ell els versos de tota una
vida. Alhora un narrador es passeja com un espec-
tre juganer que folga contant el drama d’una exis-
tència torbadora. Narcís Comadira ha compost una
dramatúrgia esplèndida, una partitura amb dring
inspirat i just, d’una sensibilitat poètica i narrativa
exactes, compendi de vida i obra fusionats en
excel·lent equilibri i consonància. Naturalment, ai-
xò, en mans de Xavier Albertí, qui dirigeix l’espec-
tacle, esdevé una caixa de sorpreses. No esperàvem
pas menys d’aquest giny simpàtic i desbocat.

● Un Verdaguer amb arracada, visceral,
geniüt, carnal i espiritual

Sota aquest seny hi trobareu un Verdaguer amb
arracada, visceral, geniüt, carnal i espiritual, un as-
pirant a la santedat que es queixa i passa comptes,
un remugador de versos que levita, Wagner i can-
çons entranyables, improvisacions, desdoblaments
i humorades fantàstiques, però ni un bri de senti-
mentalisme. Una posada en escena valenta i arris-
cada, que capgira el personatge i mostra l’entranya
del nostre poeta negligit. (Total, ell creà la llengua
literària moderna: però això no són més que baga-
tel·les!) L’espectacle arrossega problemes: hi man-
ca claredat i és confús, difícil de seguir; si l’espec-
tador ignora qui és mossèn Cinto, s’hi divertirà, pe-
rò restarà desconnectat, penjat. D’altra banda, des-
concerta la dicció d’aquest Jacint Verdaguer: no es
pot dir el vers així, sense intencions, amb una man-
ca greu de solidesa i sentit; la resta dels intèrprets
són esplèndids, encomanen entusiasme i alegria.
Cal una mica de rodatge, d’afinar i de seguretat. És
veritat que no és un espectacle rodó, però sens dub-
te té tots els elements per brillar extraordinària-
ment. Que si m’ha agradat? Molt! És una cosa mag-
nífica amb defectes. Potser com L’Atlàntida.
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Llorers espinosos
� Dramatúrgia: Narcís Comadira

Direcció: Xavier Albertí
Intèrprets: Ruben Ametllé, Lurdes Barba, Jordi
Figueras, Xavier Frau, Sílvia Ricart
Lloc i dia: Espai Lliure. Del 30 setembre a l’1 de
novembre

JOAQUIM ARMENGOL

eorge Orwell era un home
extremadament compro-
mès amb la llibertat. El seu

darrer llibre, 1984, n’és l’exemple
definitiu. És l’escrit on va fingir la
sàtira d’un hipotètic futur en què
un règim dictatorial controla tots
els aspectes de la vida pública i pri-
vada dels ciutadans. Situada en un
Londres dominat pel Partit Únic i
el Gran Germà, l’ull que tot ho veu,
trobem la vida de Winston Smith
que en el seu intent de rebel·lar-se
proporciona una extraordinària
anàlisi sobre la manipulació de la
veritat, la supressió de les llibertats
i el vertader vult dels totalitaris-
mes. Paraules com ara doblepen-
sar, neollengua, policia del pensa-
ment, Ministeri de l’Amor, de la
Veritat o eslògans com ara «La lli-
bertat és esclavitud, la ignorància
és la força», donen fe del que signi-
fica aquesta revolució. Michael G.
Sullivan n’ha fet l’adaptació ba-
sant-se en la part final de la novel-
la i cercant els fets més dramàtics,

G

vulgaritzant un punt el llenguatge,
donant-hi més realisme i força, pe-
rò amb excessiva linealitat. Tim
Robbins desplega la seva mirada
més asèptica i freda, exposant els
fets que per si mateixos s’expli-
quen, amb bona mà i sense assumir
riscos.

Una estructura metàl·lica recor-
re tot l’escenari enreixant-lo. És
una sala grisa. Al mig, un petit fos-
sar, sis banquetes al volt, una porta
negra a la dreta i tres petites ober-
tures rectangulars, per on el Gran
Germà perpetua la seva veu de ros-
tre incògnit. És una cambra per a
torturar. Al mig, Winston Smith,
lligat de mans per unes cadenes al

terra, és inquirit i vexat sense fi. A
través del seu diari personal i l’in-
terrogatori, anem seguint la seva
història personal. Quatre botxins,
titelles moguts per la veu del Gran
Germà, turmenten el reu revivint el
fets de la seva vida i assumint-ne
els rols: cal fer-li creure que és
boig, un malalt a qui s’ha de guarir,
fins que accepti l’evidència fanàti-
ca que dos més dos fan cinc. Anihi-
lada la consciència, tot esdevé pos-
sible i fàcil.

La posada en escena és d’una so-
brietat i fredor implacables que a
mesura que l’obra transcorre s’es-
tanca i empal·lideix. S’hi escup al-
guna gota d’humor que romp el rit-
me lineal imposat i el tedi; però no
hi ha emoció en cap moment i la
tensió necessària només apareix al
final, quan els intèrprets baixen al
pati de butaques i la tortura és més
cínica, crua i punyent. La compa-
nyia The Actors’ Gang, formada
per sis actors, és d’un nivell i soli-
desa formidables. Projecten les
veus extraordinàriament, amb una
dicció perfecta. És un gust veure’ls
i escoltar-los. Modèlic, el compro-
mís de Tim Robbins i els seus ac-
tors amb la llibertat, la denúncia
dels tropells i agressions contra la
condició humana i la seva defensa
de la justícia i dignitat de l’home.
Esforç encomiable, però d’una ex-
cessiva algidesa.

� Intèrprets: Cameron Dye, Keythe
Farley, Nathan Kornelis, Kaili
Hollister, V.J. Foster, Steven M.
Porter
Direcció i adaptació: Tim
Robbins i Michael Gene Sullivan
Lloc i dia: Teatre Poliorama. Del
30 de setembre al 4 d’octubre
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«The Actors’ Gang»

Tim Robbins. / EFE / ALFREDO ALDAI

● Del centenar de propos-
tes que es van rebre per par-
ticipar en la 14a Mostra de
Teatre de Barcelona només
se n’han pogut triar una
dotzena. I el criteri més ben
valorat per entrar en aquest
cartell ha estat el risc. La
Mostra, que és el segon any
que es concentra al teatre
del Raval, des d’avui di-
lluns fins a l’1 de novem-
bre, arrenca amb una peça

fora de concurs: El mundo
de los simples, un taller de
l’Institut del Teatre en què
s’explora en el món dels
discapacitats físics i psí-
quics.

El mal de la muerte, de la
companyia Quasar posa a
escena textos de Margueri-
te Duras. No hi ha espai a la
concessió. Tan dura és la
posada en escena que, fins
llavors, ningú no s’havia
atrevit a programar-los. Per

Empar López, directora de
la Mostra, es fa evident la
necessitat d’aquest apara-
dor que dóna una certa visi-
bilitat a molts grups de tea-
tre emergent d’arreu de
l’Estat espanyol.

La Mostra també deixa
espai per a la comèdia. Ai-
xí, Tot em sembla una mer-
da, escrita per Jordi Casa-
novas, que interpreta la
companyia de la Unió
Santcugatenca. També hi

torna la companyia de Pal-
ma La Impaciència (gua-
nyadora de la mostra fa un
parell d’edicions) amb una
peça de creació pròpia: In-
consciència.

Com l’any passat, les
obres guanyadores de la
mostra participaran en una
gira per la Planeta, de Giro-
na; l’Aurora, d’Igualada;
Ponent, de Granollers, la
Trono, de Tarragona i l’Es-
truch de Sabadell.

La Mostra de Barcelona premia el risc
entre un centenar de propostes teatrals

J.B. / Barcelona


