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Joan Carreras i Sílvia Bel a La ciutat

Shakespeare va deixar caure, a
Macbeth, que la vida és un con-
te explicat per un idiota, ple de
soroll i de fúria i sense cap sig-
nificat. I és possible que Calix-
to Bieito hagi subscrit aquesta
idea a l’hora de portar a escena
El gran teatro delmundodeCal-
derón de la Barca, com a ober-
tura, ahir a la nit a Friburg (Ale-
manya), de l’ambiciós projecte
Barcelona Internacional Tea-
tre. Veient-ne el resultat –molt
aplaudit–, podríem dir que per
Bieito el gran teatre del món,
aquell on cadascú representa el

seu paper sense adonar-se de
com n’és, de fugaç, és un mani-
comi sagnant amb uns mortals
que actuen sense ser cons-
cients de la seva ridiculesa, que
provoca, en qui la veu, riure i
compassió alhora.
Un manicomi presidit per

unamare coratge –el personat-
ge que encarna el Món, l’emo-
cionant mezzosoprano sèrbia
Leandra Overmann– que veu
com els seus fills neixen i mo-
ren sense cap sentit. Una mare
amb un vestuari que recorda
Bernarda Alba, amb aquell dol,
la creu i la cadira de boga típica
de poble. Unamare quementre
canta pareix les criatures, els
mortals –a l’escenari surt una
gran bossa com una placenta
d’on treu éssers ensangonats–,

només per amortallar-los al fi-
nal de l’obra amb més bosses
de plàstic.
I al mig... al mig la represen-

tació. La vida, en què als mor-
tals els toquen papers dife-
rents, en aquest acte sacramen-
tal de Calderón: l’un és el ric,
l’altre el pobre; l’un el rei, l’al-
tre el llaurador; l’una la bellesa,
l’altra la discreció. Per des-
comptat que no tots estan con-
tents del seu paper. Però com
diu el personatge de l’Autor
–l’escriptor, Déu–, encarnat
pel contratenor català Xavier
Sabata, pensen que això és viu-
re, però només és representar.
En escena, Bieito dóna

gairebé una lliçó bíblica. El per-
sonatge de l’Autor crea el món
apartir del caos –un caos encar-
nat per gairebé 200 grans tubs
d’orgue escampats per terra i
que s’alcen formant molts or-
gues en l’aire. I després creen
l’home que balbuceja en un pa-
radís per on es mou només
ambun tros de roba. Però de se-
guida el món deriva cap a una
bogeria descarnada.
Els personatges divins –l’Au-

tor, el Món, la Llei de Gràcia–
canten en castellà àries com-
postes per Carles Santos a
partir del text de Calderón,
mentre que els mortals solen
parlar alemany. La música de
Santos, severa, amb martells,
trepants, harmòniums i molt
joc de veu, i la impactant esce-
nografia rematen una obra que
crea un desassossec molt po-
tent en l’espectador. Uns espec-
tadors, els del Theater
Freiburg, que ahir van ovacio-
nar els 11 intèrprets i Bieito
gairebé durant deu minuts.c
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La incertesa i la precarietat ja no
se circumscriuen a les classes bai-
xes, com abans. Actualment s’este-
nen per tota l’esfera social, dema-
nera que no és estrany que cada
vegada es representin més da-
munt l’escenari. El festival Tem-
poradaAlta –demà a la sala La Pla-
neta de Girona– i la sala Beckett
de Barcelona –del 17 de novem-
bre al 18 de desembre– presenten

La ciutat, una obra del dramaturg
britànicMartin Crimp que ara di-
rigeix el jove Víctor Muñoz i
Calafell amb actors de pes: Joan
Carreras, Sílvia Bel i Míriam
Iscla. Tots plegats donen vida a
una història que parla de temes
durs com la guerra o la solitud, pe-
rò amb un humor molt anglès.
“Com la major part de l’escrip-

tura de Crimp –diu el director–,

La ciutat és una obramolt aristotè-
lica, sense floritures, una història
molt ben explicada. Parla d’una
parella (Sílvia Bel i Joan Carre-
ras) ambdos fills. Tot els va bé –te-
nen una bona feina i una casa amb
jardí– fins que ell es queda sense
feina i ella, traductora, coneix un
escriptor famós que idealitza”. Pe-
rò, amés amés, assenyalaMuñoz,
“a l’obra hi ha un joc formal que
no és habitual en Crimp ni al tea-
tre britànic actual. Un llenguatge

molt polit, imatges
molt poderoses. I
funciona com un
thriller: està farcit
d’elements que
van creant estra-
nyesa. Et pregun-
tes per què aques-
ta persona diu
això, per què apa-
reix aquest objec-
te, per què es
presenta aquesta
dona a casa (una
veïna infermera
–Míriam Iscla–
que té l’home a la
guerra i que ex-
plica atrocitats
bèl·liques).

“Les incògnites
es van acumulant fins que arriba
l’interrogant final, que fa que et
tornis a plantejar què ha passat”,
indica Muñoz, tot misteriós. Però
sí que precisa que es tracta d’un
retrat de la societat actual i de la
solitud que l’individu hi experi-
menta. “Estem tan sols i la comu-
nicació, l’amistat, és tan difícil
que es busquen sortides curioses
per defugir l’aïllament”.c
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