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Nao Albet i Marcel Borràs són 
dues metralletes. Si t’agafen 
d’humor i amb la passió amb què 
tracten el seu ofici, el teatre, 
t’aniquilen. Tant que, de cop, et 
pots trobar en una armeria del 
carrer Tallers a la recerca d’una 
pistola de fogueig, última 
necessitat imprescindible per a 
l’obra que estan muntant, en 
aquest cas la desconeguda i 
aparentment fascinant La monja 
enterrada en vida, un text de grand 
guignol de Jaume Piquet de finals 
del segle XIX. 

No es pensin, ells no en sabien 
res de Piquet fins que Hermann 
Bonnín, abans d’obrir La Seca, els 
va oferir fer-lo. No els va agradar 
gaire i l’han reescrit de dalt a baix. 
Han assumit la història, la d’una 
noia que es maltracatda per la 
família i l’Església, per dotar-la de 
tocs de cinema tarantinià i asiàtic 
(pensen en Park Chan-wook), Bola 
de drac i fer-la creïble per a 

l’espectador d’avui. “Tarantino és 
el grand guignol del nostre temps”, 
indica Borràs.  

Borràs ens posa en antecedents, 
ja que l’obra original es va 
estrenar el 1886: “Piquet es fa 
ressò d’una llegenda que corria 
per Barcelona en aquell temps, 

segons la qual l’Església tenia una 
màfia que, per guanyar diners, 
matava monges per quedar-se el 
dot que les famílies guardaven 
quan la filla no es casava”. I tot en 
el context previ dels fets tràgics 
de primers del segle XX, i les 

disputes entre liberals i 
conservadors. 

Albet deixa clar que l’obra 
original ja té aquest punt de 
vodevil gore i ells l’únic que han fet 
és esclarir molts presupòsits que 
Piquet donava per coneguts, a 
banda de documentar-se llegint La 
religiosa de Diderot, on el conflicte 
que viu la protagonista s’assembla 
molt al de l’Elvira de La monja 
enterrada en vida.

Tot i que mantenen l’acció en el 
temps original amb què va ser 
escrita l’obra, l’Elvira d’Albet i 
Borràs és molt d’ara. Tant que han 
fitxat l’actriu xinesa Shang-Ye per 
fer-lo. De fet, parlarà en xinès 
durant tota la funció. Ella serà la 
noia maltractada, la noia que serà 
obligada a estar en un lloc on no 
vol ser-hi. Si Piquet es va inspirar 
en una llegenda de l’època, Borràs 
i Albet han fet servir l’imaginari 
popular actual, i la ‘història’ que 
diu que les noies xineses que 
neixen aquí són enviades a la Xina 
i, quan tenen edat de treballar, les 
tornen a Barcelona, en unes 
condicions d’esclavatge pur i dur. 
Aquesta Elvira, però, no serà cap 
mosqueta morta...
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Hi havia una 
llegenda que deia 
que l’Església 
matava monges per 
guanyar diners

 
L’estrena de la versió que ha 
fet Rafel Duran d’El mercader 

de Venècia ha aixecat polseguera, 
sobretot per les llicències que es 
pren el director a l’hora de 
contemporaneïtzar l’obra de 
Shakespeare. S’ha parlat més del 
com que del què, cosa nefasta, ja 
que si per alguna cosa fluixeja la 
funció no és per raons estètiques, 
sinó per altres coses, com el 
ritme, la caracterització dels 
personatges, les tries del director, 
etc. Duran s’ha arriscat i ha errat 
el tret. Res més.

 
El teatre és un espectacle 
que parla a l’espectador que 

el mira en aquell moment. I si fem 
un Shakespeare al 2012, no 
podem oblidar-nos de la data i 
muntar-lo com ho va fer el Bard 
anglès a finals del segle XVI. Fa 
uns 40 anys que sabem això, i 
encara ara hi ha els típics rucs  de 
tertúlia que es fiquen amb Calixto 
Bieito o Àlex Rigola per 
‘actualitzar’ les obres, i no diuen ni 
piu quan es parla de les infinites 
versions literàries que s’han fet 
del mite de Faust, Ulisses o la 
Divina comèdia. N’hi ha de 
sublims, de normals i de nefastes.

 
Aquest traïdor compulsiu 
s’esvera només de sentir els 

setciències que parlen de 
Laurence Olivier o de Kenneth 
Branagh, i de les seves versions 
de Shakespeare. I no saben que la 
Royal Shakespeare Company, per 
exemple, fa anys que aposta per 
fer contemporànies les obres del 
seu inspirador. No sols els 
alemanys es dediquen a aplicar la 
destral als clàssics.

 
John Berger, tot parlant d’art, 
té una frase brillant que 

podem aplicar al teatre: “La 
nostra forma de mirar l’art del 
passat no té res a veure amb la 
forma com es feia abans, perquè 
actualment el percebem d’una 
altra manera”. És a dir, que dels 
clàssics n’hem d’absorbir 
l’essència, què ens diuen, i no com 
ho diuen, ja que quan Sòfocles, 
Calderón o Marlowe van escriure 
els seus textos, la gent vestia 
d’una manera, s’entretenia d’una 
altra i vivia així o aixà.   
–Andreu Gomila

Brutus
La modernitat

Albet i Borràs han fi txat Shang-Ye per fer de monja enterrada en vida.

La monja samurai
Nao Albet i Marcel Borràs fan ‘La monja 
enterrada en vida’ a La Seca i se’ls en va l’olla. 
L’ Andreu Gomila els troba en una armeria
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