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Entrevista: Bernat Quintana És a la Sala Muntaner amb ‘El mal de la joventut’

Bernat Quintana amb pentinat anys
20 i les cadires al fons ■ RUTH MARIGOT

“Vullferlamevafeinatanbécompugui”
Teresa Bruna
BARCELONA

És molt jove i ja té un currículum
atapeït en el qual figuren directors
com Sergi Belbel, Manel Dueso,
Magda Puyo i Pau Miró. Però ell vol
seguir preparant-se i explorar nous
camins. D’El cor de la ciutat l’han
enviataMoçambic,peròenrealitat
és amb la Cia. Les Antonietes a El
mal de la joventut, de F. Brückner,
dirigit per Oriol Tarrasón.

Què explica l’obra?
Son set joves en aquell moment
en què s’esperen moltes coses de
la vida i tenen conflictes amb ells
mateixos. Això fa que entre ells
també hi hagi friccions. Es va es-

fos el terra. Són pupitres que evo-
quen l’època d’estudiant i ens per-
meten crear un espai poètic. Hi
ha una taula que és el símbol de
l’ordre. Però també se’n va avall!

La teva vida ja sembla encarrilada,
no t’assembles a ells...
Però les coses es poden torçar fà-
cilment, com explica l’obra! Ara
sóc a l’institut, faig molt teatre,
m’agrada formar part d’aquest
món i preparar-me per poder fer
la meva feina tan bé com pugui.

Vas començar molt jove, oi?
Als 10 anys. I ara que sóc adult és
quan he de prendre decisions: si
realment vull ser actor, què signi-
fica per a mi i què puc fer jo per

aquesta feina. Aquestes pregun-
tes que em faig són una mica les
que es fan els personatges. Fer-se
gran significa prendre decisions.

Ara ets amb Les Antonietes i has
fet dues obres amb Pau Miró. ¿Són
diferents maneres de treballar?
Hem treballat amb molta lliber-
tat i ens ho hem passat molt bé.
Les Antonietes estan contentes
amb el projecte. El Pau també és
un exemple de treball personal,
amb una companyia. Ha fet tres
obres amb el mateix nucli de gent
i per a mi ha estat molt important
poder agafar línies de treball que
no s’esgotin en un espectacle, se-
guir explorant. No sentir-se un
buròcrata de la interpretació. ■

criure després de la I Guerra
Mundial, quan el món germànic
havia passat de l’elit dels països
europeus a estar humiliat i enfon-
sat en la misèria. Però ells no dei-
xen de ser joves. I això passa avui,
fa 100 anys i segurament 1.000.

Sempre sou tots a escena, oi?
Sí, quan el públic arriba l’estem
esperant i quan acabem, ho reco-
llim tot davant d’ells. És una vo-
luntat de no amagar res.

Com és l’escenografia?
Ens va interessar la idea de treba-
llar amb moltes cadires, creem
l’espai amb la seva disposició. Hi
ha un moment que les pengem a
la paret com si la paret del fons

VenjançaNémirovsky
SergiBelbeldirigeixSolPicó,AnnaLizaran iFrancescaPiñóna ‘Elball’, adaptació
d’unanovel·lade l’autora francesaques’estrenaavuial festivalTemporadaAlta

Andreu Gomila
BARCELONA

Madame Kampf és una
dona que aspirava a ser rica
i que, després d’onze anys,
ho ha aconseguit. Durant
tot aquest temps d’espera,
la seva filla, Antoinette, ha
hagut de patir la frustració
de la mare. Per celebrar
l’adveniment de la riquesa,
la senyora organitza un
ball, al qual Antoinette no
ha estat convidada. Preten-
dran tancar-la dins l’habita-
ció dels mals endreços.
L’objectiu de la noia, doncs,
serà aconseguir que la
mare fracassi, que ningú no
vagi a la festa. Això és preci-
sament El ball, una novel·la
curta de l’escriptora france-
sa Irène Némirovsky, que
Sergi Belbel ha portat a es-
cena d’una manera gens
habitual en aquest país:
amb una actriu de primera
(Anna Lizaran, Madame
Kampf), una ballarina
estel·lar (Sol Picó, Antoi-
nette) i una acompanyant
de luxe (Francesca Piñón)
que fa tots els papers que el
director no ha pogut supri-
mir.

Una història de dones,
El ball, on la set de venjan-
ça guiarà tota l’acció i en la
qual l’escriptora, segons
Belbel, “va venjar-se de la
seva mare, que es veu que
era tremenda”.

El director defineix la re-
lació entre Madame Kampf

i Antoinette com “tortuo-
sa”. “És un pol terrorífic
entre dos personatges; i què
és el teatre sinó un conflicte
entre personatges”, afegeix
Belbel. La nena, de fet, con-
sumarà el seu objectiu i in-
terceptarà les invitacions.
Les llençarà al Sena.

El riu té una gran impor-
tància en aquesta novel·la i
el director no n’ha defugit
el component sexual: Anto-
inette és una noia que està
entrant en el món dels
adults. I Némirovsky trac-
ta el tema de manera meta-
fòrica, cosa que els ha anat
molt bé per al muntatge.

Va ser Lizaran qui va re-
comanar la novel·la de l’au-
tora de Suite francesa al di-
rector. I amb la seva estrena
avui a Temporada Alta (Te-
atre de Salt, arribarà al TNC
el 20 de novembre), Belbel
torna als seus orígens, al
Minim.mal show o a Òpera.
Comptar amb Lizaran i Picó
damunt un mateix escena-
ri és un luxe. Però no es pen-
sin que la ballarina i coreò-
grafa no balli. Un dels punts
més interessants de la

novel·la és la tècnica del mo-
nòleg interior que fa servir
Némirovsky per explicar les
emocions d’Antoinette.
Això es tradueix, en l’espec-
tacle, en coreografia. El que
pensa la nena s’expressa a
través del moviment. “La
dansa explica el turment de
la nena, una ballarina a qui
s’ha prohibit ballar”, matisa
Belbel.

La construcció del mun-
tatge ha estat força especi-
al, ja que director i reparti-
ment han evitat tancar-ho
del tot. I fins i tot entre el
seu pas per Salt i l’arribada
a Barcelona podria patir
algun canvi.

“Gran experiència”
Sol Picó, que feia temps que
teniaganesd’immiscir-seen
un espectacle que s’allunyés
una mica de la dansa, asse-
gura que ha estat “una gran
experiència” pel caràcter
“obert i modulable” del pro-
jecte. I, sobretot, per haver
de col·locar la dansa “dins
una història feta i refeta”.
Tenir quinze anys de nou
tampoc no ha estat fàcil. Li-
zaran, que deixa clar que
ella no balla, assegura que
està molt engrescada amb
El ball. “Tinc poques ganes
de fer teatre, perquè n’he fet
molt i estic cansada dels
meus gestos, de la meva
cara”, confessa. Però la his-
tòria de Némirovsky és una
altra cosa, un repte professi-
onal d’altura. ■Sol Picó ballant damunt l’aigua sota la mirada absorta d’Anna Lizaran ■ DAVID RUANO

“Ladansaexplica
elturment
delanena,una
ballarinaaqui
s’haprohibit
ballar”


