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TEATRE

Jordi Bosch serà ‘La bête’ fins
que Anna Lizaran es recuperi

Anna Lizaran s’incorporarà al re-
partiment de La bête quan estigui
recuperada. Mentrestant, Jordi
Bosch serà la bèstia de l’obra, que
finalment s’estrenarà el 25 d’octu-
bre al TNC.

xa Lizaran per la seva implicació en
el projecte fins que la salut l’hi va
permetre. També va expressar el
seu agraïment a tot el personal del
teatre per la feina que han fet du-
rant aquests anys, perquè aquest és
l’últim muntatge que dirigeix a la
casa com a director artístic del TNC.

Tot seguit, Belbel va fer extensi-
va la seva gratitud a Joan Sellent per
la dificultat que suposava fer la ver-
sió catalana d’aquest text del nord-
americà David Hirson, escrit en ver-
sos decasíl·labs. I quan va arribar el
moment de cedir la paraula a Jordi
Bosch li va agrair la seva generositat
per haver acceptat un paper tan exi-

gent en tan poc temps. Només la
primera rèplica del personatge du-
ra 25 minuts (l’obra arriba a les du-
es hores i vint minuts amb un entre-
acte). “Estic emocionat, perquè
aquest material està lligat a l’Anna,
admiro molt la seva manera de fer
comèdia. És una obra per a ella i l’ha
de fer ella”, va dir ahir l’actor, que es
va forjar al costat de l’actriu al Te-
atre Lliure. “Valere és un regal per a
qualsevol actor que sigui amant de
la comèdia. És un material im-
mens”, va dir Bosch.

Entre les idees i les emocions
El conflicte de La bête, una copro-
ducció del TNC i Bitò, es desencade-
na quan es troben Valere i el príncep
Conti (Abel Folk), un mecenes avor-
rit de les tragèdies del seu protegit,
el dramaturg Elomire (Jordi Boixa-
deras). El príncep veu en el comedi-
ant una porta oberta a la diversió. I
com que qui paga mana, obliga el
seu autor a treballar amb ell. Ben
lluny de les intencions del príncep,
Elomire –el nom és un anagrama de
Molierè– aspira a triomfar a París
com a autor “intel·lectual, pur,
d’idees i seriós” a la manera de Cor-
neille i Racine, va comentar Belbel.

La bête representa “un homenat-
ge al teatre i als actors, que són el
centre pur i dur de la teatralitat”, va
explicar Belbel. El director artístic
del TNC comparteix amb l’autor de
l’obra la necessitat de trobar l’equi-
libri entre les idees i les emocions.
I més enllà del teatre, creu que les
reflexions de l’obra es poden traslla-
dar a l’actualitat.e

ANTONI RIBAS TUR

BARCELONA. Al teatre els matrimo-
nis també hi són per ajudar-se. El
2004 Sergi Belbel va convertir Jor-
di Bosch i Anna Lizaran en Peppi-
no i Rosa Priore a Dissabte, diumen-
ge i dilluns, i ara l’actor substitueix
la protagonista d’Agost al capdavant
de La bête fins que es recuperi de la
malaltia que li va impedir estrenar
l’obra el dia 4. Finalment l’estrena
serà el 25 d’octubre.

Anna Lizaran, va dir Belbel, pa-
teix una dolorosa malaltia a les artè-
ries que és tractable, i està previst
que es pugui incorporar al muntat-
ge quan estigui recuperada. Jordi
Bosch la pot substituir perquè el
personatge que havia d’interpretar
és Valere, un actor de carrer tan ma-
leducat, verborreic i egòlatra com
còmic. No és el primer personatge
masculí que ha fet Lizaran. També
ha interpretat el Vladimir de Tot es-
perant Godot i el jutge Azdak d’El
cercle de guix caucasià.

El comiat de Belbel al TNC
La bête és un debat sobre el teatre
culte i el popular en clau de comè-
dia, però la presentació, ahir al mig-
dia, va estar tenyida d’emoció. Ser-
gi Belbel va començar la seva inter-
venció donant les gràcies a la matei-

L’obra dirigida per Sergi Belbel s’estrena al TNC el 25 d’octubre

Jordi Bosch ha treballat de valent per encarnar, només en tres setmanes, Valere, un actor de carrer que
representa tots els vicis de la professió al mateix temps que té un talent incomensurable. DAVID RUANO

■ Ian Gibson i Pilar Manjón,
premis Christa Leem 2012

El col·lectiu Lobi Un dels Nostres, fundat per Joan
Estrada, que des del 2006 premia “el compromís
social i el reconeixement social a tota una trajec-
tòria”, reconeix enguany l’escriptor Ian Gibson i Pi-
lar Manjón, presidenta de l’Associació 11-M de Víc-
times del Terrorisme. Els guardons es lliuraran el
22 d’octubre a l’Hotel Oriente de Barcelona.

enbreu

■ El film ‘Lo impossible’ de J.A. Bayona
recapta més de 8 milions d’euros

Més d’1,3 milions d’espectadors van veure Lo im-
posible en els seus primers tres dies a les sales co-
mercials. Només el divendres van passar per ta-
quilla més de 405.000 persones, segons dades de
la consultora Rentrak España. La pel·lícula de J.A.
Bayona, protagonitzada per Naomi Watts i Ewan
McGregor, va recaptar 8,6 milions d’euros.

■ La casa Soler y Llach subhastarà els
Man Ray de la col·lecció d’Afflitto

La casa barcelonina Soler y Llach subhasta el 30
d’octubre les 144 fotografies de Man Ray de la
col·lecció d’Afflitto (Nova York), que van ser reuni-
des al llarg de trenta anys pel galerista i col·leccio-
nista Camilo d’Afflitto. Sortiran a la venda amb uns
preus estimats d’entre 2.000 i 200.000 euros.

■ El grup Standstill enregistrarà
un nou disc al novembre

Standstill començarà a
enregistrar un nou àlbum
el més vinent, amb la in-
tenció de publicar-lo a la
primavera. També prepa-
ren un espectacle de di-
recte. Per al finançament
de tots dos projectes han
activat una plataforma
de micromecenatge a la
seva web.

✔ DOCUMENTAL SOBRE ALBERT CASALS
Món petit, que explica el repte d’Albert
Casals per arribar a Nova Zelanda sense
diners, sense equipatge i en cadira de rodes,
participarà en el Festival de Documentals
d’Amsterdam. A la web podeu veure el tràiler
del film dirigit per Marcel Barrena.

✔ EL LLEGAT DE KAFKA Un tribunal israelià
ha dictaminat que els manuscrits de Kafka
que estaven en mans privades siguin
transferits a la Biblioteca Nacional d’Israel, la
qual cosa permetrà l’accés del públic a
informació inèdita, com el diari de l’escriptor.

■ Carles Santos i Joan Morey, a la
nova edició d’Escena Poblenou

L’onzena edició del festi-
val de creació contempo-
rània Escena Poblenou
presentarà 24 especta-
cles en diferents espais
del barri del 17 al 21 d’oc-
tubre. Entre les propos-
tes destacades hi ha l’es-
trena d’una nova peça de
Carles Santos i una per-
formance de Joan Morey.

i més a l’

Un esplendorós
vestuari reciclat
La bête està inspirada en l’amistat
històrica que va unir Molière i el
príncep de Conti, el governador del
Llenguadoc, a mitjans del segle
XVII. A més d’amics, el noble va
ser el patró de l’autor i la seva com-
panyia. Després de la seva trobada,
Molière va fer camí cap a París, on
va triomfar i va posar els fona-
ments de la Comédie Française so-
ta la protecció del rei Lluís XIV. El
luxe dels vestits d’un muntatge
d’època està renyit amb les retalla-
des, però Sergi Belbel ha tingut la
sort de comptar amb Maria Araujo
i amb els immensos magatzems del
TNC. La vestuarista ha aprofitat
els vestits d’altres obres clàssiques
que hi havia per fer el d’aquesta.


