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33 Una funció de Circus Klezmer a l’Ateneu Popular 9 Barris.

Nou Barris exporta
el seu circ a Londres
‘Circus Klezmer’ esgota les entrades en
l’estrena al prestigiós Southbank Centre

Es va estrenar a l’Ateneu Popular 9
Barris el 2004, i després de més de
200 funcions, ara triomfa al Regne
Unit. La sala Purcell Room del presti-
giós Southbank Centre de Londres
es va omplir dissabte per a l’estrena
de Circus Klezmer: «Les 350 butaques
estaven ocupades i la gent es va di-
vertir moltíssim –comentava el di-
rector Adrian Schvarzstein poc
abans de la funció d’ahir–. És un es-
pectacle que està dirigit a totes les
edats i la recepció ha estat estupen-
da perquè, en el fons, malgrat els
tòpics i els clixés, la gent és igual a
tot el món».

Com és habitual en totes les pro-
duccions que fa el teatre-circ de
l’Ateneu, Circus Klezmer explica una
història, en aquest cas un casament
en un poble jueu de l’Est d’Europa
(klezmer és el nom de la música tradi-
cional jueva), a través de l’humor,
acrobàcies, equilibrismes, malabaris-
mes i música en directe. És la prime-
ra vegada que l’obra es presenta a la
Gran Bretanya, al Festival Interna-
cional de Mim, on es representarà
fins dimecres.

El muntatge fa quatre anys que
roda. Es va estrenar a Barcelona i ha
viatjat per tot Espanya, França,
Itàlia, Bèlgica, Noruega, Àustria i el
Japó. Al Regne Unit, l’únic maldecap
han estat les estrictes i innombra-
bles mesures de seguretat que el circ
ha hagut de complir per actuar.
«Hem hagut de revisar-ho tot i adap-
tar-nos a les regles que regeixen en
aquest país –explica Schvarzstein
que, a més de dirigir, també inter-

preta el personatge del boig del po-
ble–. Al final, només ens hem vist
obligats a suprimir una escena en
què llançàvem un enciam al públic».
No hi va haver enciam, però sí molts
aplaudiments i una resposta molt
càlida de l’audiència.

El Festival de Mim de Londres,

que aquest any arriba a la seva edi-
ció número 31, és un dels apara-
dors internacionals més prestigio-
sos, al qual acudeix la crítica i res-
ponsables d’altres festivals d’arts
escèniques a la recerca de talents
innovadors.

Pocs beneficis

«La veritat és que no paguen gaire
bé i aquesta vegada, amb la deva-
luació de la lliura, els beneficis en-
cara eren més ajustats –reconeix
Schvarzstein–. Però ens interessava
venir, perquè és un vehicle molt
important per donar-nos a conèi-
xer». La troupe del Klezmer està in-
tegrada per deu artistes de sis
països.

L’Ateneu Popular 9 Barris és
l’únic espai estable d’exhibició de
circ contemporani a Barcelona.
Des de fa més d’una dècada, aposta
per un estil en el qual les tècniques
circenses s’integren en una dra-
matúrgia i, l’any 2006, la seva pro-
ducció Rodó va rebre el Premi Na-
cional de Circ. Al febrer, Schvarzs-
tein tornarà a l’Ateneu amb un es-
pectacle nou. H

L’estrena de ‘Mort de dama’
reconcilia Palma amb BCN
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L’obra de Llorenç
Villalonga arriba per
primer cop al TNC
a partir de dijous

L
a màxima preocupació del
director Rafel Duran era que
el detallat retrat d’una socie-
tat decadent que planteja

Mort de dama s’entengués a Barcelo-
na. A Mercè Arànega, l’actriu prota-
gonista, la neguitejava no poder cal-
car la fonètica del personatge cen-
tral, Dona Obdúlia. Amb tanta an-
goixa es diria que Mort de dama pro-
cedeix d’una cultura remota, amb
uns codis socials i una personalitat
lingüística molt allunyats de la cul-
tura catalana. Però no. El llibre que
Llorenç Villalonga va escriure el
1931 és un clàssic de la literatura ca-
talana feta a Mallorca. A penes 250
quilòmetres de mar separen Barcelo-
na de Palma, però massa vegades
aquesta distància ha semblat cultu-
ralment insalvable.

Per això se saluda com un fet
històric l’estrena, dijous que ve, de
Mort de dama al Teatre Nacional de
Catalunya. «Hauria de ser normal
que el TNC estrenés un Villalonga»,
afirma Joan Arrom, director del Tea-
tre Principal de Palma, que copro-
dueix el muntatge i el presentarà
allà al març.

CULTURA COMUNA / I potser ho serà a
partir d’ara, perquè els dos teatres
han firmat un conveni amb la finali-
tat de coproduir tres obres més. «Te-
nim un patrimoni que a vegades
sembla excloent, però és una cultu-
ra comuna amb les seves diferèn-
cies», afegeix Sergi Belbel, director
del TNC.

Llorenç Villalonga (Palma 1897-
1980) es va posar a escriure a princi-
pis dels anys 20 com a venjança con-
tra la seva tia, Rosa Ribera i Carbo-
nell. Ella va inspirar el personatge
de Doña Obdúlia, una rica aristòcra-
ta que se sent morir i que, postrada
al llit, recorda temps millors. Al seu
voltant planen com voltors tots els
que anhelen la seva herència. L’alta
societat mallorquina va quedar re-

tratada amb nom i cognoms i no va
perdonar mai l’autor aquesta gam-
berrada.

Mort de dama ultrapassa els límits
de l’illa i del segle XX gràcies a un
humor corrosiu que fa de «mirall de-
formant de la societat actual», se-
gons Belbel. L’adaptació per al TNC
ha mantingut i fins i tot intensificat
«la mala llet» de Villalonga: «Si ell va
fer mal en el seu moment, potser jo
també he fet una vendetta –fa broma
Rafel Duran, que va néixer a l’illa–.
Els actors ja m’han advertit que no
podré tornar a Mallorca».

‘ELS PASTORETS’ / Aquesta és la quar-
ta adaptació teatral de l’obra Mort de
dama i en aquesta ocasió la dra-
matúrgia és de Rafel Duran i Marc
Rosich. Per primera vegada una sola
actriu, Mercè Arànega, interpreta
Dona Obdúlia, que apareix al seu llit
de mort amb un aspecte descuidat i
demacrat i després es mostra 30
anys més jove: «És un personatge
cínic i dèspota, però això és un sai-
net. És tan caricaturesc que una mi-
ca més i tinc la sensació d’estar fent
Els pastorets. H

DAVID RUANO

UNA ACTRIU, DOS PAPERS 3 Mercè Arànega, com l’octogenària i
moribunda Dona Obdúlia (a dalt) i amb 30 anys menys al cos.

«Hem hagut de
revisar-ho tot i
adaptar-nos a les
regles d’aquell país»,
explica el director


