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L’actor Lluís Soler recitarà L’Odis-
sea, la popular obra d’Homer, a la 
manera dels aedes, els cantaires 
èpics de l’antiga Grècia, i narra-
rà la història en vers acompanyat 
de la música d’Eduard Iniesta da-
munt l’escenari del Teatre Grec 
de Montjuïc, «un marc genial per 
comprendre l’obra», segons va va-
lorar l’intèrpret. «És un text que 
es nota que està escrit per ser dit 
en veu alta i escoltat», reitera Llu-
ís Soler.
 Es tracta d’un espectacle en 
què «la paraula és la que juga la 
partida», afegeix l’actor. El direc-
tor del muntatge, Antonio Calvo, 
assegura que «afegir-hi altres ele-
ments seria fer trampa i no apro-
fitar el text i aquesta traducció 
al català obra de Carles Riba», en 
què es basa l’obra.
 L’Odissea és un dels primers 
textos escrits de la literatura occi-
dental, però prové de la tradició 
oral i està escrita en versos hexà-
metres de gran musicalitat, que 
ajudaven els rapsodes a l’hora de 
recordar-los. H
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L’Odissea
3 Teatre Grec • Dg. 20 • 22.00 h • 12-22 €

L’espectacle Shinbaï, le vol de l’âme 
és una insòlita trobada entre dos 
mons aparentment distants: el 
de l’ikebana, l’art japonès de col-
locar flors, branques, fruits i pe-
dres en diversos suports amb fi-
nalitat estètica i simbòlica (amb 
les seves profundes implicacions 
en la cultura japonesa), i la dan-
sa contemporània. Entre coreo-
grafia i coreografia, aquest mun-
tatge beu al seu torn de les arts 
visuals i neix de la voluntat de 
les seves creadores, Emmanuelle 
Huynh i Seiho Okudaira, d’unir 
llenguatges i disciplines. L’obra 
es podrà veure demà i diumenge 
al Convent de Sant Agustí.
 Huynh és coreògrafa i directo-
ra del Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers, men-
tre que Okudaira és mestra d’ike-
bana de l’escola rikka. Un lloc 
que posa l’accent en el procés de 
producció del ram i en els gestos 
que es fan durant l’operació, uns 
moviments que, d’alguna mane-
ra, volen convertir-se en una me-
tàfora del món. H
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Shinbaï, le vol de l’âme
3 C. Sant Agustí • Ds. i dg. • 22.00 h • 20 €

Shiro Takatani invita el públic
a un esteticista viatge interior

J. C. S.
BARCELONA

El colectiu artístic Dumb Type ha es-
tat un dels refugis habituals dels cre-
adors –ballarins, arquitectes, mú-
sics...– més inquiets del Japó. Entre 
ells, hi han estat Ryoji Ikeda i Shiro 
Takatani, dos dels convidats de l’àm-
plia mirada del Grec 2010 cap a l’art 
del Japó. Takatani arriba avui al Te-
atre Lliure amb La càmera lúcida, una 
instal·lació que rendeix homenatge 
a un famós assaig de Roland Barthes 
sobre la fotografia.

‘La càmera lúcida’ 
ofereix una proposta de 
gran elegància visual

 Takatani agafa la idea del pensa-
dor francès de la fotografia com a ex-
periència personal i de la memòria. 
La porta a un nou camp amb l’ajuda 
del vídeo i l’ordinador en un mun-
tatge d’alt contingut estètic, gran 
elegància visual i que traspassa qual-
sevol barrera de gèneres.

ESPAI CENTRAL / Creada el 2007 a par-
tir d’una residència a la ciutat ale-
manya de Halle i presentada en 
el festival de tardor de Madrid del 
2009, la peça invita l’espectador «a 
un viatge interior», en què se sent 
«totalment exposat», diu Takatani. 
Amb aquesta finalitat el fa partici-
par d’una performance que es presen-
ta en un escenari central amb el pú-

blic a dues bandes.
 «És un espai obert en què tot es 
veu. El teatre és com una cambra fos-
ca, similar a la de la fotografia, en 
què hi ha secrets i on passen coses 
màgiques. Jo he volgut fer el contra-
ri. Així, el públic no només veurà els 
actors, també els tècnics», explica 
el creador japonès. Els quatre intèr-
prets amb prou feines pronuncien 
unes quantes frases curtes, que Ta-
katani ha adaptat al català. Tan im-
portant com el seu moviment serà 
la música electrònica d’autors com 
Ikeda o Sakamoto. H

33 Minimalisme escènic.

La càmera lúcida
3 Teatre Lliure • Fins diumenge • Dv., 20.30 h; 
ds. i dg., 19.00 h i 22.00 h • 24 €

Broggi retorna a la Biblioteca 
amb la gran comèdia napolitana

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

Oriol Broggi té especi-
al devoció per l’obra 
d’Eduardo de Filippo 
(1900-1984), el gran au-
tor de comèdies napoli-

tà, de qui va camí de convertir-se en 
un especialista. El 2002 ja va ser aju-
dant de direcció de Sergi Belbel a Dis-
sabte, diumenge i dilluns. Però aquesta 
predilecció per De Filippo s’ha con-
solidat amb les seves dues últimes 
direccions: Natale en Casa Cupiello, un 
èxit de la temporada, i Questi fantas-
mi, l’obra que presenta dins del pro-
grama del Grec, també a la Biblio-
teca.
 Broggi fa ara un pas més en la seva 
immersió. Ha reclutat per a aquest 
muntatge un repartiment majorita-
ri d’intèrprets catalans juntament 
amb dos actors napolitans. Són Tony 
Laudadio i Giampiero Schiano, del 
Teatri Uniti. Un dels seus directors 
és Tony Servillo, el premiat actor de 
Gomorra i d’Il divo. Tots dos arriben 
d’un entorn en què De Filippo és in-
tocable i amb adaptacions que no 
poden ser més fidels. Broggi no pot 
corroborar-ho d’una manera més 
gràfica. «Allà és un sant, com Mara-
dona. A Nàpols pots trobar les seves 
obres al top-manta».
 Una d’aquestes obres és Questi fan-
tasmi, una peça menys hilarant que 
Natale in Casa Cupiello. Una altra ve-

El director adapta 
«amb llicències» un 
autor venerat com
«un sant» a Nàpols

El repartiment de 
‘Questi fantasmi’, 
d’Eduardo de Filippo, 
inclou 2 actors italians

gada es presenta un particular en-
torn familiar, de precària existèn-
cia i ple d’antiherois. D’aquest en-
torn és una parella que s’instal·la a 
l’apartament d’un palau antic. Allà 
podran viure gratis si suporten els 
rumors que indiquen que el vetust 
edifici està ple de fantasmes.

DE LA RIALLA AL PLOR / De Filippo accen-
tua a Questi fantasmi les misèries dels 
seus personatges, de manera que el 
que és una comèdia passa a terrenys 
tràgics gairebé sense que l’espec-
tador se n’adoni. «És un eduardo de 
la seva última època –apunta Tony 
Laudadio, el protagonista de l’obra– 
i es mou al límit, perquè passa de la 
rialla al plor en un instant».
 Laudadio diu ser un actor poc 
napolità respecte a De Filippo i cele-

bra les llicències de Broggi en la se-
va adaptació, a la qual ha incorporat 
fins i tot un personatge argentí, en-
carnat per Pau Miró. «No som irres-
pectuosos», afirma el director, que 
gairebé compara l’autor amb Sha-
kespeare i el veu com un clàssic su-
perior a Molière.
 Per a l’actor Xavier Boada, De Fi-
lippo i Broggi formen un bon tàn-
dem perquè teixeixen «una bona 
manera de fer costumisme». Boada 
ho afirma des de l’autoritat que li 
concedeix la seva llarga etapa als Jo-
glars, que ha tancat amb Nit de Reis, al 
TNC, i amb Broggi a la Biblioteca de 
Catalunya. H

33 Tots els personatges al balcó d’una escenografia a tres bandes a la Biblioteca de Catalunya.

BITÓ CELS

Questi fantasmi
3 Biblioteca de Catalunya • Del 21 de juny al 25 
de juliol • Dc. a ds., 21.00; dg. 19.00 • 22 €
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J Questi fantasmi és un salt en 
l’activitat de la productora La 
Perla 29, fundada pel mateix 
Broggi i Carlota Subirós, al ser la 
seva primera coproducció amb 
el Centro Dramático Nacional. 
Aquest aliança portarà la versió 
castellana al María Guerrero 
de Madrid al novembre durant 
sis setmanes. Presentar-lo a 
Nàpols sembla gairebé un somni 
impossible, tot i que la presència 
de dos actors del Teatri Uniti ho 
podria facilitar.
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