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EDUARD MOLNER

Elomire és un artista de la cort.
Com ara Haydn, que componia les
seves simfonies al servei del prín-
cep Esterházy, Elomire és un dra-
maturg a demanda del príncep
Conti. El conflicte sorgeix quan un
bon dia al príncep se li acut intro-
duir en la companyia que lidera el
seu home de teatre a Valere un ac-
tor reclutat al carrer. Un home que
no callaria ni sota l’aigua, egocèn-
tric, egòlatra, afectat, ben tocat per
tots elsmalsde la gent d’escena, pe-
rò també divertit i entretingut. En

qualsevol cas, un actor que ha se-
duït l’aristòcrata per tal d’entrar
per la via directa a la companyia te-
atral que el príncep manté. El me-
cenes és qui paga, i ja se sap, qui
paga, mana.
A La Bête (La bèstia) de David

Hirson tenim un triangle bàsic, un
dramaturg,Elomir (Jordi Boixade-
ras, en el muntatge que ara es pre-
senta al TeatreNacional deCatalu-
nya); un actor, Valere (Anna Liza-
ran), i un productor, el príncep
Conti (Abel Folk). Són els tres vèr-
tex sobre els quals es mou l’obra.

Un peça de teatre a dins del teatre,
de teatre per dins, que amb humor
però sense embuts posa tothom al
seu lloc.

DavidHirson (Nova York, 1958)
va trobar en la biografia de Moliè-
re (Elomir és un joc de lletres amb
el nom del dramaturg francès) el
marc perfecte per dir el que volia
dir. La Bête se centra en unMoliè-
re que ja era Molière, però just
abans del Molière que tots conei-
xem. Desvinculat de l’herència pa-
terna que li oferia una col·locació
segura com a tapisser de la cort de

Lluís XIII, Molière va fer un pas
endavantperdeixar l’avorrida exis-
tència de palau per guanyar-se la
vida coma còmic, al costat de la se-
va sòcia i companyaMadeleineBé-
jart, per ciutats i viles de França
tot representant un teatre encara
molt deutor de la commedia
dell’arte. El que aquí ens importa
és que en aquests viatges i estances
va retrobar un antic companyd’es-
tudis de la infantesa, el príncep
Conti, en aquell temps governador
del Llenguadoc, que va acollir i pa-
trocinar la companyia de Molière,
i d’aquesta manera la va retirar
temporalment de les atzaroses gi-
res pel país.

Enunmomentde la peçadeHir-
son, el príncep demana al seu nou
fitxatge que interpreti un frag-
ment d’una peça de la qual té molt
bon record, però de la qual no en
recorda el títol: “El... com se’n
diu... allò... tan bo i tan realista!”
Elomir-Molière es creu en posses-
sió del gust en majúscula. O sigui,
del teatre canònic. Ras i curt, allò
que val la pena de representar, pe-
rò, sobretot, allò que cal patroci-
nar. Arribem així al rovell de l’ou:
“Tan bo i tan realista”, diu el prín-
cep, posant en valor el que Elomir
creu la desferra del teatre. Riem i
arribema compadir-nos de la vani-
tat de l’home de teatre. Una vani-
tat que cega, que immobilitza, que
converteix el creador en una figu-
ra patèticaperquè apel·la auna ins-
piració metafísica que el separa de
la resta de mortals, que el conver-
teix en un ésser humà inassequible
pels companys que l’envolten per-
què al capdavall aquest talent tan
pur no es menja.
Les garrofes i l’art. Però també

la discussió sobre el que té més
valor. El que segueix la tradició
d'un determinat cànon i encara el
vol conduir més enllà, descobrint
nous camins, o el que busca
agradar més el públic d’avui. Aquí
es parla d’un home de teatre que
queda retratat a través d’una
comèdia lleugera, amb un humor
d’esgrima verbal. És tot un exer-
cici d’estil perquè l’obra està es-
crita a la manera del XVIII fran-
cès, en vers rimat (pentàmetres
iàmbics). En conseqüència, el
treball de traducció ha estat un
desafiament per Joan Sellent, del
qui es pot dir que se n’ha sortit
ambnota. Perquèel vers flueix sen-
se encarcaraments; mai deixem de
tenir la percepció que estem da-
vant no d’una peça d’època sinó
d’una peça d’avui quemira aquella
època, que empra aquell moment
per tractar qüestions de sempre
del teatre i de l’art.
La mirada de Hirson és la mira-
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‘LaBête’ ElNacional obre temporada ambunaobra quedirigeixSergiBelbel en
el que serà el seuúltimcurs al capdavantd’aquest teatrepúblic. Lapeça triada,
unaobrade ‘teatredinsdel teatre’, es presta a interpretacions al·legòriques

Teatre per a tothom?

David Hirson
La Bête

TNC

BARCELONA

Traducció: Joan
Sellent.
Direcció: Sergi
Belbel.
Del 4 d’octubre al
25 de novembre.
www.tnc.cat

Els temes clàssics
del teatre i de l’art són
presents en una peça
escrita ‘a la manera’
del segle XVIII francès

Abel Folk, Anna
Lizaran i Jordi
Boixaderas protago-
nitzen l’obra de
Hirson al TNC
DAVID RUANO
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tura europea continental, sovint
consideradamés enllà de l’Atlàntic
pedant, refistolada i allunyada del
gran públic i els seus interessos. Es
pot fer el trasllat al present, des del
passat imaginat en la peça, amb el
canvi del confort dels estipendis
de la cortper l’acomodació a la sub-
venció pública, però amb un resul-
tat semblant que elmateix príncep
s’encarrega d’estavellar a la cara
d’Elomir, “Passar un any a la cort
us ha estroncat la vena, / dormiu
sobre els llorers comuna ànima en
pena / i és angoixant el tedi que
sempre arrossegueu / ¿qui us pot
reviscolar, si no Valere? Digueu! /
Entrehomesde talent, la sana com-
petència / pot ser el millor camí
que porti a l’excel·lència (...)”. Per
contra, Valere, l’home que es
guanyava la vida al carrer amb les
seves pantomimes, els seus his-
trionismes i les seves excentrici-
tats, certament ofereix potser poca
substància però fa riure el seu
públic, començant pel mateix
mecenes, segurament perquè sem-
pre li havia anat la vida en el fet
d’aconseguir audiències i estovar
la seva generositat.
En aquesta temporada, la del co-

miat de Sergi Belbel al capdavant
de la direcció del Nacional, el de-
bat que planteja la peça de David
Hirson serà llegit com a gens casu-
al, tot i que ell mateix assegura que
no estava prevista la coincidència
del tema amb la seva sortida del
Nacional.Malgrat tot, es pot ende-
vinar la seva picada d’ull envers un
ampli sector del públic teatral que
enels anysde les sevesprogramaci-

ons ha omplert les sales del TNC.
També, és clar, s’entreveu la guita
que etziba a tots aquells que han
criticat el populismede la seva ges-
tió artística. Per això encara es viu
el teatre, perquè situa temes almig
de l’àgora.
Llàstima, però, que la proposta

d’undebat de tant d’interès es llen-
ci a través d’un text que, malgrat
les virtuts, la perfecció tècnica, l’en-
giny, es queda a mig camí de tot
allò que apunta, de tot allò que am-
biciona tractar. Perquè els perso-
natgesqueden sepultatsperundes-
plegament florit de llengua que, si
bé serveix l’entreteniment, no bus-
ca en les seves raons, en la condi-
ció humana que els motiva. Això
sí, l’espectacle està assegurat per-
què l’obra està escrita perquè els
actors es llueixin. Com una mena
de canemàs molt ben travat, la se-
va escriptura obeeix el principi tea-
tral de tenir en compte l’aportació
de l’intèrpret. I ambel repartiment
del qual Belbel ha disposat, això ja
garanteix l'èxit de públic. |

MIQUEL CUENCA

Enunpuntqualsevol de la vasta es-
tepamongola, al bell mig d’un dels
indrets més remots i salvatges de
l’Orient llunyà, allà on només hi
pasturen ramats i hi cavalquen els
hereus de Genguis Khan, al capda-
munt d’una iurta apartada dels ho-
mes i del temps, s’hi alça orgullosa
tot desafiant intempèries... una an-
tenaparabòlica! Aquesta és una es-
tampaparadoxal que s’ha anat fent
cada cop més inquietantment fre-
qüent arreu del planeta. I potser

no en som conscients de fins a
quin punt aquest subproducte de
la globalització està exercint una
influència decisiva, sovint funesta,
en l’àmbit de les músiques tradi-
cionals. I és que amb l’arribada de
la ràdio i la televisió als paratges
més recòndits es pot afirmar que
en les darreres dècades han deixat
d’existir els territoris musicals aï-

llats, estancs, les reserves sonores
a recerd’influències externes.D’al-
guna manera totes les músiques
del món estan ara en contacte en-
tre si. Però això significa alhora
que totes es troben també a mercè
de les devastadores escomeses de
la contemporaneïtat, dels seus
excessos i frenesies. Probablement
mai com en el nostre temps les tra-
dicions musicals estan transmu-
tant-se, intercanviant-se. Però tam-

bé oblidant-se. I desapareixent.
A Florència fa ja més de trenta

anys que lluiten contra aquesta
desmemòria de les músiques dels
pobles. O almenys això és el que
pretenen des del Centro FLOG
Tradizioni Popolari amb l’organit-
zació des del 1979 d’un dels festi-
vals més coherents i acuradament
confeccionats d’Europa: Musica
deiPopoli,mostrademúsiques tra-
dicionals i clàssiques del món pio-
nera a Itàlia i al continent. En el
marc d’aquest festival van fer el

seu debut transalpí grans mestres
tradicionals d’arreu, com ara els
enyorats Nusrat Fateh Ali Khan i
Munir Baixir. A Florència hi van
començar a sonar tradicions tan
fascinants com el kathakali de Ke-
rala o l’Òpera de Pequín quan a la
resta d’Europa el públic ni tan sols
les sospitava. I fins i tot hi han tin-
gut cabuda manifestacions cultu-

rals de pobles ignots com els tun-
gúsdeSibèria o els bafutdelCame-
run, rituals fins llavors reservats
només als antropòlegs i etnomusi-
còlegs més ardits.

De fet aquest és un festival pro-
duït per etnomusicòlegs. Com per
exemple el seu actual director, Le-
onardo d’Amico, especialista en
músiques afrocolombianes i de
l’Àfrica subsahariana. Però aques-
ta procedència, diguem-ne acadè-

mica, no es tradueix enunaprogra-
mació academicista o d’interèsme-
ramentantropològic. Benal contra-
ri, Musica dei Popoli és una clara
demostració que allò anecdòtic
pot estar prenyat de bellesa, que
allò isolat pot expressar emocions
universals. I el festival florentí ha
sabut a més barrejar sempre amb
habilitat d’alquimista aquelles pro-
postesmés especialitzades amb les
grans estrelles de les diverses cul-
tures. A tall d’exemple, cada cop
que Musica dei Popoli ha girat els
ulls cap a l’Àfrica ha estat capaç de
fer compartir cartell a dives tan
mediàtiques com Oumou Sangaré
o Angelique Kidjo amb expressi-
ons tan primitives com les dels se-
nufo-fodonon de la Costa d’Ivori o
els dogon del Mali.
Malgrat totes les estretors i pre-

carietats, aquest festival únic sap
sobreviure a les inclemències polí-
tiques i econòmiques italianes. Pot-
ser per una sola raó: perquè té àni-
ma, objectiu, una convicció identi-
ficable. Amb la tenacitat de qui no
es conforma amb el fet de donar a
conèixer sinó que a més ho vol fer
ambuna profunditat i seriositat no
renyides amb l’emoció ni la festa,
Musica dei Popoli consagra cada
una de les seves edicions a una
àrea temàtica, cultural o geogràfi-
ca. Enguany, coincidint amb la se-
va trenta-setena cita, el festival pre-
tén abastar les tradicions més be-
lles de l’Orient musical amb el seu
esguard ample i generós.
Durant un mes els diferents es-

cenaris de Florència veuran com
hi pugen manifestacions culturals
asiàtiques tan exquisides comel te-
atre d’ombres balinès o els cants ti-
betans. Expressions tan subtils
com les orquestres tradicionals del
nord de la Xina i d’altres tan con-
tundents com les percussions de
Taiwan. Mestres llegendaris com
el flautista hindustànicHariprasad
Chaurasia al costat de joves valors
com Gochag Askarov, la nova veu
del fogósmugham àzeri que haurà
passat perBarcelonadurant les fes-
tes de la Mercè. Tot repassant
aquest calculadíssim cartell hom
no pot evitar esbossar una ganyota
d’enveja: a Espanya ja no hi que-
den festivals demúsiques tradicio-
nals d’aquest nivell i ambició.

Registrar allò inregistrable
Tornant a la nostra iurta imagina-
da (però ben real) del principi, cal
dir que sovint només espodenvèn-
cer els mals tot utilitzant les seves
pròpies armes. IMusica dei Popoli
té com a colofó un altre festival as-
sociat, unamostra de documentals
de referència absoluta: Immagini
& Suoni del Mondo. Malgrat que
pugui semblar una contradicció ir-
resoluble, res millor per compen-
sar els estralls de la televisió que
utilitzar-la per registrar aquelles
cultures sonores que ha contribuït
a desmembrar. Potser sovint s’es-
colaran les emocions, els signifi-
cats, la vivència. Però en quedarà
la memòria. |

XXXVII Musica
dei Popoli

FLORÈNCIA

Fins el 28 de
novembre
www.musicadei-
popoli.com

Festival del film
etnomusicale

FLORÈNCIA

18 i 19 de
novembre
www.multiculti.it

Repassant el festival, és inevitable una ganyota
d’enveja: a Espanya ja no hi queden festivals de
músiques tradicionals d’aquest nivell i ambició

En l’elecció de l’obra
s’endevina una picada
d’ull de Belbel al públic
que ha omplert
les sales del TNC

Festival deFlorènciaEl festivalMusicadeiPopoli
consagra l’edició d’enguanya les tradicionsmés
belles de l’ampleOrientmusical

L’Orient des
delCampanile

Imatge de
l’espectacle del
teatre d’ombres
de Bali
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