
Una aproximació a la mort a
través del mite de Persèfone en
clau musical: aquesta és la pro-
posta que Comediants portarà
aquesta nit al Festival de la Porta
Ferrada (Sant Feliu de Guíxols),
després d’haver-la estrenat a Mos-
cou, on van fer-hi fins a 14 repre-
sentacions, i al Festival de San Ja-
vier (Cartagena). Tots els actors, ex-
cepte la protagonista, van amb
màscara, i l’objectiu és fer refle-
xionar l’espectador sobre la mort
i tot el que l’envolta. 

«Persèfoneés un espectacle molt
Comediants; té una factura molt
tendra, molt poètica, mentre que
en altres moments és més irònica»,
assenyala el director de la com-
panyia, Joan Font. En ella, recu-
peren el mite de Persèfone, reina
de l’Hades, i a través seu l’espec-
tador viatja per diversos escenaris
i situacions que l’enfrontaran amb
costums, mites i llegendes sobre la
mort, que la societat occidental so-
vint no s’atreveix a mirar de cara.
«Amb aquest mite volem demos-
trar que no hi ha vida sense mort,
que són dues cares de la mateixa
moneda, i volem explorar els punts
de vista que tenen els mortals res-
pecte a la mort», indica Font.

«L’espectacle té tres potes», as-
senyala. El punt de partida és la
vessant purament mitològica, és a
dir, la història de Persèfone, de com
va ser raptada pel déu de l’Infern,
Hades, i ara passa sis mesos amb
ell i sis mesos amb la seva mare a
l’Olimp dels déus. «Això ens per-
met explicar el punt de vist dels
mortals en relació amb la mort»,
assenyala Font.

A partir d’aquí, la companyia
s’enfronta a la visió que els humans
tenen de la mort, tant en el vessant
individual com en el col·lectiu.
«Parlem del marxandatge que hi
ha en la nostra cultura vers la
mort, i d’aquí vénen les màscares:
no veus la cara dels actors fins al fi-
nal, menys la de Persèfone, que va
descoberta durant tota la repre-
sentació», explica el director.  Tot
plegat, els permet tractar qüestions
tant candents com el jove suïcida,
la vídua o el dret a una mort dig-
na. 

De la mateixa manera, es mos-
tren també algunes de les repre-

sentacions que s’han fet tradicio-
nalment de la mort, com ara els ge-
nets de l’Apocalipsi, i Persèfone es
pregunta per què els humans te-
nen por de la mort quan, en reali-
tat, no paren de matar i utilitzar-se.
Finalment, es representa el més
enllà: «En aquest viatge ningú sap
què passa, de manera que ens
l’inventem», assenyala Font. 

Però més enllà de la profundi-
tat del missatge, i de l’objectiu de
fer reflexionar l’espectador sobre
aquestes qüestions, el llenguatge
utilitzat per Comediants és el de les
varietés i el cabaret, amb el cant, el
ball i els gestos com a marca de la
casa. «La música està omnipresent
tota l’estona, hi ha cançons, mo-
viment, música en directe...», ex-
plica Font. 

I, en l’aspecte visual, les màs-
cares també suposen un dels grans
atractius, ja que, segons recorda
Font, actualment hi ha pocs es-
pectacles que les utilitzin. «Sembla
nou, perquè no està gaire vist,
malgrat que és més vell que l’anar
a peu», assenyala. Finalment, tam-
bé destaca la combinació entre tec-
nologia i artesania: per una banda,
hi ha una gran pantalla plena de

colors i imatges, mentre que l’ar-
tesania hi fa acte de presència
tant per les màscares com per al-
tres moments de l’espectacle, com

per exemple l’aparició de les ma-
granes de la discòrdia. «Hi ha una
barreja entre els dos móns, i això
està bé», reflexiona el responsable

de Comediants, que precisament
dilluns a la nit va rebre la Medalla
d’Honor del Festival de Peralada. 

Després d’haver-se estrenat a
Moscou i haver passat pel Festival
de San Javier, la versió catalana s’es-
trena aquesta nit a Sant Feliu de
Guíxols. A partir d’aquí, Come-
diants portaran la versió en caste-
llà de gira, a llocs com Galícia, i fi-
nalment anirà a parar al Centro
Dramático Nacional. A partir del 15
de desembre, es podrà veure al
Teatre Lliure. 

SANT FELIU DE GUÍXOLS | LAURA FANALS

MÚSICA
Sílvia Pérez Cruz emociona
el públic de Cap Roig amb

un còctel d’estils i la
satisfacció de tocar a casa   

23

Diari de Girona 17 d’agost de 2011
21dimecres

L’Estiu
estiu.diaridegirona@epi.es

M
A

RT
Í E

. B
ER

EN
GU

ER

Persèfone era la filla de Zeus
i Demèter; inicialment es

deia Core i era la deessa de la pri-
mavera. Però el Déu de l’Infern, Ha-
des, se’n va enamorar i la va raptar
per emportant-se-la amb ell als in-
ferns. Allà, li va donar sis magranes
per menjar, ja que qui menja a l’in-
framón ja no pot sortir-ne. Quan va
sentir la seva mare que la cridava,
desconsolada, va parar de menjar,
però ja era massa tard. Des de lla-
vors, durant sis mesos és Persèfo-
ne, reina de l’Hades, i durant sis
mesos més torna a ser la primave-
ral Code. D’aquí en van sortir les
estacions de l’any, segons el mite. 
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El mite grec de
Persèfone i Hades

FESTIVAL DE LA PORTA FERRADASANT FELIU DE GUÍXOLS ACOLLIRÀ AVUI LA DARRERA CREACIÓ DE COMEDIANTS,
UN ESPECTACLE AMB VARIETÉS I CABARET PERÒ AMB UN REREFONS MOLT PROFUND: LA MORT I TOT EL QUE L’ENVOLTA.

Comediantsreflexiona sobre la mort
a través de la música amb «Persèfone»

Una imatge de «Persèfone», que s’estrena avui a la Porta Ferrada. 
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Ara que ja porten una mica
de rodatge, com els està

funcionant l’espectacle?
Bé, n’estem molt contents. A
Moscou ha anat fantàstica-

ment, perquè és un espectacle que
sorprèn. El tema és molt especial,
perquè la mort no deixa indiferent a
ningú, sempre té una incidència. Hi
ha gent que se sent molt tocada per-
què hi ha tingut alguna experiència
personal. 

La voluntat, doncs, és fer
reflexionar el públic sobre

aquesta qüestió?
Sí. En aquest espectacle, vul-
guis o no, hi ha molta part de

reflexió, de posar-te un mirall distor-
sionat al davant perquè t’hi vegis re-
flectit. I quan et parlen de la mort
d’una forma oberta, fas reflexions a
molts nivells. A més, és diferent veu-
re l’espectacle si has viscut alguna
mort recentment. T’afecta molt més.

I què aporta l’espectacle en
l’aspecte visual?
És molt bonic, perquè última-
ment no veus espectacles de

màscares. A la gent li encanta, per-
què no està vist. Hi ha gent jove que
mai havia vist un espectacle amb
màscares. Per exemple, quan utilit-
zes la màscara de la calavera és molt
atraient, pel moviment, les imatges
que pots crear... 
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EN CURT

El mite de Persèfone serveix
com a fil conductor per
reflexionar sobre la mort i les
seves implicacions culturals


