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UnPoemolt singular
CRÍT ICA DE TEATRE

Carles Sanjaime, Alfred Picó i Carles Alberola a Art, al teatre Apolo
ALBENA TEATRE

Desaparecer

Textos: Edgar Allan Poe
Dramatúrgia i direcció: Calixto
Bieito
Lloc i data: Festival Grec. Tea-
tre Romea (1/VII/2011)

JOAN-ANTON BENACH

La boira que emergeix a glopa-
des, l’efecte meteorològic tan
prodigat en escena, omple l’es-
pai neutre i nu d’una difusa res-
plendor, que ocupen tan sols
Juan Echanove i la cantant i
compositora Maika Makovski
junt amb un piano de cua amb
amplificador electroacústic.
D’entrada, no es copsa gaire bé
la presència de l’actor ni de la
cantant, ja que tot l’escenari ha
estat envaït per la boira. Aques-
ta, però, no trigarà a ser vençu-
da per un focus escairat de
llum groguenca, com un tímid
sol hivernal, que a poc a poc
ens anirà descobrint els dos in-
tèrprets deDesaparecer, en una
revelació escenogràfica de be-
llesa excepcional.
Així comença l’espectacle

creat i dirigit per Calixto Biei-
to, a partir de textos d’Edgar
Allan Poe (1809-1849), tots ells
embolcallats, com les cançons
de Makovski, en un esclat de
blancor sorprenent. Blanca és
la boira, blancs elsmurs, blanca
la indumentària... malgrat que
en l’imaginari dels qui hagin lle-
git l’obra d’aquest romàntic tur-
mentat, predominin els foscos,
les penombres tenebroses que
abraçaven l’alcohòlic Poe en
els seus passeigs pels baixos
fons de Baltimore. Però és ben
sabut que anar contra corrent
és la navegació preferida de
Bieito i en el comiat com a di-
rector artístic del Romea no ha-
via de canviar aquesta tònica ni
recórrer a cap fórmula gaire
previsible.
Vist des d’aquesta perspecti-

va, Desaparecer se’ns mostra
com un espectacle en el qual la
lletra de l’escriptor va per un
costat i tota la resta per un altre.
Això sí, en els seus dos vessants,
la proposta assoleix uns acabats
excel·lents. Per exemple: la mú-

sica i les boniques cançons de
Maika Makovski que alternen
amb els textos que diu Echano-
ve, penso que crearien un mi-
llor ambient Poe si s’emetessin
a un volum més baix: més ben
dites o murmurades que no pas
cridades, les cançons, i no di-
guem el piano, la tremenda vio-
lència acústica del qual, incòmo-
da i agressiva, suggereix una
contemporaneïtat del tot inade-
quada respecte de la paraula de
l’escriptor i poeta.
Assenyalat ja l’abús del blanc,

l’escenografia d’Aida Guardia
em sembla molt reeixida, però
alhora molt aliena al clima pel
qual hauria d’haver apostat un
altre director, menys obligat
per l’originalitat de les seves
creacions. Alguna cosa d’aquest
estil potser és el que va rumiar
Bieito quan veiemque el progra-
ma demà s’il·lustra amb la imat-
ge d’una habitació modesta,
amb l’actor mirant amb discre-
ció a través de la finestra, i la do-
na estirada al llit, no se sap si di-
funta o bé exhausta després
d’un feliç fornici. En fi. Tampoc
la forma amb què Echanove diu
els textos sembla lamés encerta-
da per al sentit d’una escriptura
en la qual els experts, i entre
ells el savi Carles Riba –traduc-
tor de tots els seus contes (Qua-
derns Crema, 1980)–, veuen el
reflex d’un caràcter “lògic, serè,
plàstic, sobri”, absolutament
allunyat de l’exasperació que
utilitza l’actor en el seu recital.
Poe va escriure sobre la per-

versitat sense atenuants, i la
perversitat deixa de ser-ho si el
seu protagonista expressa amb
esgarips l’horror pel que està
explicant. A El gat negre li con-
venia, doncs, un registre molt
més contingut. Recitant, en can-
vi, El corb, extraordinari poe-
ma,Echanove té unmoment ex-
cepcional que ens remet a les
seves grans exhibicions solitàri-
es com El cerdo o l’inoblidable
Cómo canta una ciudad de no-
viembre a noviembre. Es va
aplaudir llargament i merescu-
dament els actuants, com tam-
bé Bieito, que llançava visibles
adéus al respectable, pel fet
d’acomiadar-se com a director
del teatre.c

JUSTO BARRANCO
Barcelona

A rt, l’obra que més fa-
ma ha reportat a l’au-
tora francesa Yasmina
Reza, es representa

per primera vegada en català. O
en valencià. Potser en totes
dues… És millor que ho expli-
quem. Un notable elenc –els ac-

tors Carles Alberola, Alfred Pi-
có i Carles Sanjaime, tots valen-
cians– la protagonitzen al tea-
tre Apolo fins el 17 de juliol sota
la direcció de Joaquim Cande-
ias, que ha volgut donar-li un en-
focament que no posi l’accent
només en la part còmica, com
segons el seu parer proposava
la versió de Josep Maria Flo-
tats, ni tampoc exclusivament
en la part filosòfica i psicoanalí-
tica, a la qual cosa potser apun-
tavamés la versió protagonitza-
da per l’argentí Ricardo Darín,
sinó que les combini.
L’anècdota arriba quan Can-

deias explica que aquesta versió
ja es va estrenar el gener passat
a València amb un èxit notable,
tant, que es reestrenarà. I que la

representant de Yasmina Reza,
que la va veure, va decidir ven-
dre a la companyia també els
drets per representar-la… en ca-
talà. Fins aleshores, diu, els teni-
en per representar-la en valen-
cià... “Li havíem de demanar els
drets per actuar a Catalunya,
cal disputar-se’ls separada-
ment. Òbviament, en el llenguat-
ge no hem canviat res, tan sols

algun gir”, somriu el director.
Un assumpte, el dels drets que,
d’altra banda, en aquesta obra ja
ha portat cua: Flotats es va enfa-
dar i es va distanciar de Reza
quan aquesta va autoritzar Da-
rín a representar a Espanya la
seva versió d’Art. Coses que pas-
sen quan un decideix represen-
tar l’obra d’autor viu que més
puja als escenaris al món.

En qualsevol cas, i tot i que
Candeias sap que és unmoment
complicat a la cartellera barcelo-
nina, onmana el Grec, i tot i que
reconeix que malgrat els bons
actors cap no és una icona com
Flotats o Darín, afegeix que la
seva versió “pot aportar una no-
va mirada a l’obra”. Art retrata
com tres amics acaben la seva
llarga relació després que un

d’ells compri un qua-
dre d’art contempo-
rani, un quadre com-
pletament blanc. Co-
mença la discussió
sobre què és art. I la
seva amistat explo-
ta. “Les adaptacions
que he vist –subrat-
lla Candeias– posen
l’accent només en
un costat de la balan-
ça, de vegades desca-
radament en la co-
mèdia, però és una
comèdia dramàtica,
ambunpunt d’acide-
sa; d’altres, en la filo-
sofia, però és un dra-
ma amb comèdia”.
I, per això, prosse-

gueix, “nosaltres no
hem volgut triar,
hem fet un esforç
perquè casin totes
dues, que crec que
és el que proposa el
text. Durant el tre-

ball teníem com a frase de feina
El fracàs de la intel·ligència, que
té a veure amb el que és còmic:
éssers racionals que, quan es
creuen els afectes, se’ls dispa-
ren les emocions i tornen a allò
més primitiu. El tema de l’art a
l’obra no és el central, però en
qualsevol cas Reza és astuta a
l’hora de proposar-ho perquè
sempre dóna peu a una discus-
sió.On comença i on acaba?Des-
prés hi ha el tema de l’amistat.
Però aquesta obra parla sobre-
tot de pors: de l’abandonament,
de la mort, de la gelosia, de la
traïció, de la solitud en la velle-
sa, de la mateixa vellesa… Pors
que no tenen edat, que aparei-
xen periòdicament en les nos-
tres vides”.c

Tenien els drets ‘en
valencià’ i després de
l’èxit els van vendre
els de ‘català’; no
han canviat res
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INFORMACIÓ PER A SUBSCRIPTORS: quan recolliu el producte, només haureu de presentar una cartilla buida (sense cupons), anotar el vostre número de subscriptor a l’espai reservat
i ensenyar la targeta de subscriptor de La Vanguardia, un cop feta la reserva.

Centres de recollida:

Si no tens la cartilla, la pots baixar des de:
http://promociones.lavanguardia.com/camileotoshiba/
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Por només

+ 5 cupons

Pensa a reservar la videocàmera Toshiba Camileo S20

abans del dimarts 5 de juliol.
Retalla 5 dels 7 cupons que es publicaran de
dilluns a divendres a La Vanguardia, del dilluns
27 de juny al dimarts 5 de juliol.

Carles Alberola encapçala la nova versió de l’obra de Yasmina Reza

‘Art’, encatalà


