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33 Anna Lizaran i Sol Picó, a El ball, muntatge dirigit per Sergi Belbel que es veurà dissabte i diumenge al Temporada Alta. 

DAVID RUANO

Sergi Belbel experimenta a ‘El 
ball’ la fusió de teatre i dansa

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

S
ergi  Belbel ,  d irector 
del Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC), ha tornat 
als seus inicis entre basti·

dors als 80, quan va crear Minim.mal 
show, una proposta en què domina·
va la gestualitat sobre el text. Ara a 
El ball, adaptació d’una breu novel·
la d’Irène Némirovsky, publicada el 
1930, planteja una original fusió de 
teatre i dansa per narrar el «terro·
rífic combat» entre una mare tira·
na i la seva filla adolescent. Un duel 
que escenifiquen l’actriu Anna Liza·
ran –en el paper de la dèspota nou·
rica– i la coreògrafa i ballarina Sol 
Picó, que interpreta, més amb el seu 
cos que amb la veu, l’oprimida ado·
lescent. 
 El muntatge, que s’estrenarà de·
mà al festival Temporada Alta (Tea·
tre de Salt) i arribarà a la Sala Tallers 
del TNC el 20 de novembre, també 
compta amb la participació de l’ac·
triu Francesca Piñón i de Xaro Cam·

L’original muntatge  
s’estrenarà demà al 
Teatre de Salt i arribarà 
després al TNC

Sol Picó i Anna 
Lizaran protagonitzen 
la versió del text 
d’Irène Némirovsky

po, que substituirà Picó en algunes 
funcions. 
 Coproducció del TNC i el Centro 
Dramático Nacional, El ball expli·
ca la història d’una venjança. La de 
l’adolescent Antoinette contra la se·
va mare, la senyora Kampf, una do·
na ambiciosa, recargolada i materi·
alista que prepara un ball a la seva 
mansió acabada d’estrenar per pre·
sentar·se en societat i fer gala del seu 
nou estatus, obtingut després d’un 
cop de sort del seu marit a la borsa. 
Després de llargs anys amargada en 
la misèria, la dona veu complerts els 
seus somnis de grandesa però no vol 
que ni la seva filla li faci ombra en la 
celebració i li prohibeix assistir·hi. 
La negativa portarà la decebuda no·
ia a un intent de suïcidi i a una cruel 
revenja. 
 Al duo principal s’hi uneixen tres 
personatges més que aborda Piñón: 
la institutriu Miss Betty, la profes·
sora de piano Isabelle i el senyor 
Kampf. «És una novel·la de dones i 
vaig pensar que una actriu també 
podia encarnar el marit», justifica 
el director, que defineix la peça com  
«una experiència modelable» ober·
ta a variacions fins i tot durant el seu 
període d’exhibició. 
 
ADOLESCENT TURMENTADA / Per Belbel, 
que des del primer moment va cons·
tatar la viabilitat teatral de la novel·
la, el text explora «magistralment 
els turments adolescents de la no·
ia, un món interior que en el mun·
tatge s’expressa a través de la dan·
sa». D’aquesta forma, els moviments 

de Picó tradueixen tota la desespe·
ració de la púber. «Els seus pensa·
ments són el seu propi cos, els seus 
gestos. Tot el que passa dins del seu 
cap es balla», afegeix el director i dra·
maturg, que va descobrir el text de 
mans de Lizaran i va proposar a la 
coreògrafa alacantina, interessada 
a explorar nous territoris, el repte 
d’integrar la dansa contemporània 
en la narració. 
 «Ha resultat un experiment molt 
intrigant inserir les coreografies 
dins d’una història ja escrita i amb 
un desenvolupament dramàtic; 
conjugar aquests dos mons –teatre i 
dansa– de manera que tots dos assu·
meixin el mateix protagonisme i no 
grinyolin», declara Picó, que afron·
ta a més un doble repte: fer d’actriu i 
abordar el personatge d’una adoles·
cent. «El més difícil ha sigut tornar 
a la meva infància, encara que les 
llums ajuden a dissimular l’edat», fa 
broma la veterana ballarina. 
 
PARÍS, ANYS 20 / La música, d’Òscar 
Roig, i el simbòlic i poètic escenari 
creat per Max Glaenzel situen l’ac·
ció al París dels anys 20 i 30, on va 
viure l’autora després de la fugida 
de la seva família de la revolució so·
viètica. «L’obra té apunts autobio·
gràfics. És com una petita venjança 
de l’escriptora contra a la seva mare, 
que era tremenda i la va deixar molt 
abandonada», apunta Belbel, per a 
qui mare i filla es revelen al final del 
relat com dues cares d’una mateixa 
moneda. «La moralitat és que els tes·
tos s’assemblen a les olles». H

Toni Casares, director de la 
Beckett, reivindica el compro·
mís de la sala amb la creació amb 
l’estrena d’Aquí s’aprèn poca cosa, 
adaptació teatral de la novel·la Ja-
kob von Gunten (1909), de l’autor 
suís Robert Walser (1878·1956). 
El muntatge, coproduït pel Tem·
porada Alta, s’estrena diumenge 
a La Planeta de Girona i estarà a la 
Beckett del 12 de novembre al 13 
de desembre. 
 Casares compara el desassos·
sec del personatge protagonista, 
que no entén els convencionalis·
mes, amb l’esperit de la Beckett. 
«Nosaltres, com Jakob, rebutgem 
la boja escapada cap a una vida 
accelerada i deshumanitzada». 
Coincideixen amb ell en el fet que 
«és més important estar en pau 
amb un mateix que obsessionar·
se amb el reconeixement aliè». 
 Jakob, a qui interpreta Jaume 
Ulled (Els nois d’Història i Su segu-
ro servidor Orson Wells) té molt de 
Robert Walser. Igual que el seu 

Toni Casares 
adapta ‘Jakob 
von Gunten’, 
del ‘maleït’ 
Robert Walser
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personatge, va ser algú que amb 
la seva actitud de renúncia es va 
rebel·lar contra l’absurd de l’exis·
tència. Mai es va sentir a gust en 
cercles intel·lectuals i va acabar la 
vida en un sanatori mental. La se·
va obra, apreciada per Franz Kaf·
ka i Herman Hesse, va ser redesco·
berta a finals del segle XX.

MIRADA ONÍRICA / La novel·la, es·
crita com un diari, es transfor·
ma en escena en una obra amb 
un narrador i un cor on tot i 
tots estan vistos amb la mirada 
deformada, simbòlica i onírica 
de Jakob. La trama transcorre a 
l’Institut Benjamenta. Per al pro·
tagonista és un temple de la inu· 
tilitat on aspira a «aprendre a ac·
ceptar ordres i convencionalis·
mes», afirma Casares. Jakob, a di·
ferència dels seus companys, és 
un adolescent de bona família. 
La seva entrada al centre canvia·
rà la vida de l’autoritari director 
(Quimet Pla), i de la seva germana 
(Alícia Pérez), prototip de la dona 
romàntica. H

33 Jaume Ulled, a l’obra.

J Irène Némirovsky (Kíev, 1903-
Auschwitz, 1942), novel·lista 
d’origen ucraïnès, era filla d’un 
ric banquer jueu i va ser educada 
per una institutriu francesa. 
La seva família va fugir de la 
revolució russa i es va refugiar a 
França. El 1942 va ser deportada 
a Auschwitz, on va morir, igual 
que el seu marit.

J Entre les seves obres destaca 
Suite francesa, novel·la 
inacabada sobre l’ocupació 
alemanya a França que va rebre 
el premi Renaudot el 2004. El 
1929 va escriure la seva primera 
novel·la, David Golder, que va ser 
un èxit. Fins i tot sent una autora 
en llengua francesa reconeguda, 
França va rebutjar la seva petició 
de nacionalització el 1938 i va ser 
víctima de l’antisemitisme. 
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33 Irène Némirovsky.
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