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Un home i un
músic es tro-
ben. Un recita
un text i l’altre
interpreta la
música, que

és el contrapunt. Tots dos
emprenen un viatge i con-
viden el públic a fer amb
ells el camí, el mateix que
va fer Ulisses fins a Ítaca,
on es retroba amb Penèlo-
pe i el seu fill Telèmac des-
prés d’un grapat d’anys.
Enrere quedava Polifem,
la ira de Posidó, Circe i els
feacis, a més de l’acarnis-
sada lluita amb els preten-
dents de la seva dona.

Antonio Calvo és el di-
rector d’aquest viatge, i el
primer que va fer quan La
Perla 29, a través de Soler,
li va fer l’encàrrec, va ser
recórrer a Marc Rosich per
elaborar la versió i una
dramatúrgia «realitzable»
d’una obra que Rosich
anomena «immensa», pe-
rò que no el va espantar,
perquè va afirmar que ja
estava «acostumat», des-
prés de fer també la dra-
matúrgia del Tirant lo
Blanc, dirigit per Calixte
Bieito i que es va estrenar a
la Fira del Llibre de Frank-
furt. Rosich explica que la

seva guia va ser el text in-
troductori de la segona tra-
ducció que va fer Carles
Riba del poema èpic. El
dramaturg explica que ha
intentat conservar l’essèn-
cia de la peça, fer sortir el
més significatiu i, al ma-
teix temps, respectar la in-
tegritat del text traduït ma-
gistralment per Riba. Ro-
sich afirma que havien de
trobar una dramatúrgia
que reflectís «el propi mo-

viment del text, que cami-
nés», i en aquest sentit lloa
la feina de Lluís Soler. Per
a l’actor, la força del text
prové de «la seva oralitat»,
ja que és un poema pensat
per dir en veu alta, per
transmetre mitjançant la
tradició oral i que, un bon
dia, va ser escrit, però la
seva forma primigènia és
l’oral. Soler explica que
s’han adaptat a l’oïda de
l’espectador actual, «acos-

tumada a la naturalitat»,
més que a la declamació,
tot i conservar les paraules
de Carles Riba, una figura
que va rebre elogis unàni-
mes, per part del director
del festival, Salvador Su-
nyer, i dels membres de la
companyia. La situació
inicial, que ni el director,
ni l’actor ni el dramaturg
van voler revelar, és realis-
ta, i passa en un espai sim-
ple i recognoscible.

L’acompanya en escena el músic Eduard Iniesta, sota la direcció d’Antonio Calvo

Lluís Soler contarà demà «L’Odissea»,
d’Homer, traduïda per Riba, a Salt

L’actor Lluís Soler dirà L’Odissea. / EROS ALBARRACÍN
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● Dilluns (21.00 h) a l’au-
ditori de La Mercè, s’hi es-
trenarà Zwdu, un especta-
cle protagonitzat per dos
personatges d’essència
becekettiana, que es diuen
Zw i Du, acabats i misera-
bles, i que estan lligats in-
dissolublement per la ruti-
na. Volen posar fi a la seva
vida i ho volen fer de ma-
nera ordenada, així que ca-
dascú es construirà el seu
taüt. És en aquest punt que
comencen els problemes,
les peripècies grotesques
abocades al fracàs..

● A les acaballes de la maratoniana
edició d’aquest any de Temporada
Alta, arriba al festival una producció
conjunta del Centre d’Arts Escèni-

ques El Canal i el Teatre de Perpinyà
–en el marc de l’ECT–, amb la com-
panyia La Perla 29. Es tracta de
l’adaptació al teatre de L’Odissea,
d’Homer, a partir de la magna traduc-

ció que en va fer Carles Riba, adapta-
da per Marc Rosich. Lluís Soler,
acompanyat pel músic Eduard Inies-
ta, contarà L’Odissea demà, a Salt
(21.00 h), dirigit per Antonio Calvo.

Zw i Du, gent
beckettiana

● Pep Cruanyes, com a
portaveu de la Comissió
de la Dignitat, va llegir un
llarg comunicat ahir adre-
çat a la conselleria de Cul-
tura i al ministeri, en què
titlla la compra del fons
Centelles per part de l’Es-
tat com un «altre acte
d’humiliació al poble de
Catalunya i especialment a
les víctimes de la repres-
sió». De fet, la Comissió
de la Dignitat denuncia
que «el ministeri està ama-
gant una de les eines més
horroroses de la repressió
franquista, amb opera-
cions de diners i faramalla,
utilitzant de manera indig-
na l’adquisició del fons
Centelles». Per l’entitat,
l’operació de maquillatge
es demostra també amb
l’endarreriment del retorn
dels papers.

La «venjança» està ser-
vida. Per la Comissió de la
Dignitat no té explicació
que un govern que ha apro-
vat una llei de memòria his-
tòrica permeti que es «ma-
quilli» l’Archivo General
de la Guerra Civil de Sala-
manca com a Centro Docu-
mental de la Memoria, en el
qual no hi hagi cap exposi-
ció permanent dedicada al
que va ser aquell organis-
me repressiu.

El CADCI, Centre Auto-
nomista de Dependents del
Comerç i de la Indústria,

que és una de les entitats
que té un gran volum de
fons arxivístic encara re-
quisat a Salamanca, ha de-
finit també la voluntat del
nou equipament de Sala-
manca de fer «revisionis-
me històric, del negacio-
nisme del genocidi».

Per la Comissió de la
Dignitat, «aquest altre cas
de menyspreu i cinisme»
cal inscriure’l en la volun-
tat de la directora del nou
equipament del carrer Ex-
polio de posar «pals a les
rodes» per alentir el pro-
cés». Quatre anys després
de l’aprovació del retorn,
encara hi ha dos milions de
documents encallats, s’ex-
clamen.

Error dels fills
Per la Comissió de la Dig-
nitat no es pot dir que Cata-
lunya no hagi difós ni valo-
rat l’obra de Centelles, tal
com recriminen els fills i
propietaris dels fons. Per
l’entitat, l’actuació del mi-
nisteri («un especulador de
l’art») permet «traslladar a
aquell sinistre lloc un fons
que va ser preservat per
Centelles, precisament per-
què no hi anés a parar».

La Comissió considera
que és significativa l’ob-
jecció de familiars de per-
sones fotografiades per
Centelles que aquestes
imatges siguin exposades a
Salamanca.

La Comissió de la Dignitat
alerta que el Ministeri trama

una operació per tapar la
repressió franquista
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