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TEATRE 3 FESTIVAL

El Grec s’inaugurarà amb 
el ‘Prometeu’ de Portaceli

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

«H
em arribat a la fi 
del món». Aquesta 
apocalíptica sen-
tència de Prometeu 

alçarà el teló del Grec el 13 de juny. 
La tragèdia grega atribuïda a Esquil, 
en la versió de l’alemany Heiner 
Müller, arribarà a l’amfiteatre de 
Montjuïc sota la direcció de Carme 
Portaceli, la primera dona que in-
augura el festival barceloní amb un 
muntatge teatral (Cristina Hoyos ho 
va fer el 1989 amb un de flamenc), 
quan es compleixen 34 edicions, 
les quatre últimes sota el mandat 
de Ricardo Szwarcer. L’elecció de 

Portaceli, després de la renúncia de 
Carlos Santos (estrenarà el 2011), co-
rona d’alguna manera una tempora-
da teatral amb noms de dona: Sílvia 
Munt i la mateixa Portaceli han es-
tat les primeres directores a presen-
tar les seves obres a la Sala Gran del 
TNC i Carol López va assumir la di-
recció de La Villarroel. 
 Portaceli s’estrena en els clàssics 
amb aquesta «metàfora del que som 
avui» i crítica dels poderosos que 
porta al terreny contemporani a par-
tir de la traducció de Feliu Formosa. 
L’obra, coproducció del Grec i del 
Centro Dramático Nacional, també 
es veurà en el festival de Mèrida i a 
Madrid.
 
DÉUS I HOMES / La creadora divideix 
el muntatge en tres parts: l’univers; 
els déus i els humans, i encomana 
a Carme Elías el personatge de l’he-
roi, el rebel Prometeu que s’enfron-
ta a l’autoritat –Zeus– per defensar 
els mortals i acaba encadenat i em-
mordassat. «¿Per què no pot ser una 

dona? Tots som Prometeu», justifica 
Portaceli, un dels noms que, junta-
ment amb el de Lluís Pasqual, sonen 
per rellevar Àlex Rigola al capda-
vant del Lliure. «Seria un gran rep-
te, però ara no hi penso en això». El 
mite de Prometeu relata com aquest 
es va oposar que els humans fossin 
aniquilats per Zeus concedint-los 
el foc, l’esperança, la cultura, la ci-
ència... Portaceli planteja: «¿I per a 
què? ¿Va valer la pena? Al final els 
homes s’han convertit en monstres. 
S’han creat Frankensteins...».
 La directora repeteix amb els seus 
habituals col·laboradors. Com en el 
seu últim muntatge, L’auca del senyor 
Esteve, Pablo Ley firma amb ella la dra-
matúrgia; Paco Azorín, l’escenogra-
fia, i el saxofonista Dani Nel·lo, que 
actuarà amb tres músics més, la di-
recció musical. En el repartiment  hi 
figuren David Bagés (Hermes), Lluïsa 
Castell (Io), Gabriela Flores (Cor), 
Llorenç González (Violència), Pepa 
López (Oceà) i Albert Pérez (Hefest). 
«Deixarem el fetge en aquest mun-
tatge», va declarar Portaceli, cons-
cient de la responsabilitat d’acon-
tentar el respectable públic en una 
vetllada, la inauguració del Grec, en 
què se solen deixar veure les perso-
nalitats de la societat catalana, polí-
tics inclosos. H 

Carme Elías 
interpretarà l’heroi 
de la tragèdia grega 
atribuïda a Èsquil

«És una metàfora 
del que som», diu la 
directora de ‘L’auca 
del senyor Esteve’

33 Carme Portaceli, en el decorat de ‘Fairy’ (2008), un dels seus èxits. 

MAITE CRUZ

La veritat de la 
mentida de Godoy

rònicac

El veterà humorista uruguaià triomfa al Capitol
amb un hilarant monòleg sobre l’existència

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Després de 20 anys passejant Espe-
rando a Godoy per Espanya i Sud-
amèrica, l’humorista uruguaià bat 
ara rècords al Club Capitol. Va arri-
bar al desembre per un mes i en va 
prorrogar quatre més, fins al 3 de 
maig. Amb Verás que todo es mentira, 
ha tornat a atrapar el públic. El bo-
ca-orella ha convertit en un gran 
èxit aquest monòleg, «gairebé diri-
git» per Andreu Buenafuente i amb 
Berto Romero en la coordinació de 
textos.
 Als 67 anys, Godoy sempre fa la 
sensació de tenir les piles carregades 
–fins i tot en el doblet del dissabte– i 
la ironia esmolada com mai. Domi-
nador del llenguatge verbal i gestu-
al, sap treure partit de pauses i si-
lencis. El seu és un humor fi i intel-
ligent que provoca tant el riure com 
el somriure. I que aconsegueix la to-
tal complicitat del públic.
 El millor de Godoy és que no s’as-
sembla a cap d’aquells monologuis-
tes que inunden els programes de 
TV amb tòpics i traç gruixut. Ell és 
un cínic xerraire que juga amb les 
paraules i els equívocs, amb la rea-
litat i l’absurd. Ens remet a mestres 

com Gila i Capri, als qui va conèixer 
quan es va instal·lar al nostre país als 
anys 60, però exhibint un segell per-
sonal.
 Godoy teixeix una teranyina que 
es fa cada vegada més grossa. És tal 
el seu potencial comunicatiu que 
t’acabes creient que les històries que 
expliquen t’arriben com si fossis el 
seu únic interlocutor. La parella, el 
sexe, la mort, la felicitat impossible, 
l’estupidesa desfilen en les seves in-
tervencions. «La vida no és més que 
un gran conte explicat per un idi-
ota», diu sobre la gran veritat de la 
mentida que practiquem cada dia.

PROFUND CALAT / La seva estratègia 
és divertir amb pensaments de pro-
fund calat. S’hi nota la mà de Bue-
nafuente i Berto. «Vénen de tant en 
tant per veure què fa el vell», diu. 
«Cal riure’s de la vida, visquin com 
pensen o acabin pensant... com vi-
uen», aconsella. «La  mama em va dir 
un dia: ‘Mira, fill, les dones mentirí-
em menys si els homes no fessin tan-
tes preguntes». La seva conclusió és:  
«S’ha de mentir amb sinceritat per-
què creguin que és veritat, i alguna 
vegada s’ha de dir la veritat perquè 
et creguin quan menteixes». H


