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Íntima degustació
dels relats de
Miquel Àngel

Riera

La rara anatomia dels centaures
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA
16 de novembre

SANTI FONDEVILA

No serem nosaltres qui
reivindicarem la litera-
tura de Miquel Àngel
Riera, ni la qualitat de
les obres d’Iguana Tea-

tre que de tant en tant arriben a Ca-
talunya. La nova coproducció de la
companyia balear fa una visita al
Lliure de Gràcia amb una obra sobre
els relats curts de La rara anatomia
dels centaures. Es tracta de traslla-
dar a l’escenari el món de l’escriptor
i que les seves històries ens arribin
amb claredat, conservant la màgia
de la seva escriptura. Fullana, amb
Jordi Banal, ha imaginat un espai
escènic que evoqui justament l’en-
torn de Riera: una platja de Mallor-
ca amb alguns estris tirats i la pro-
jecció del mapa de l’illa.

La selecció de contes intenta
il·lustrar el ventall temàtic i estilís-
tic de Riera, des de la història quoti-
diana fins al relat fantàstic, en una
successió que esdevingui natural i
contextualitzi el text dins una at-
mosfera única, que canvia solament
amb l’acurada il·luminació de Toni
Gómez. Fullana aconsegueix captar
la nostra atenció i els intèrprets
(Sergi Baos, Maria Bauçà, Aina Cal-
pe, Antònia Nies Jaume i Carles
Molinet) fan una molt bona feina
amb una dicció clara i una intenció
subtil, mesurada. Potser el primer
relat no és al seu lloc i resulta ser el
més confús, però després l’escenari
s’omple d’una poètica encisadora
que ja no perdrà fins al final. Cada re-
lat s’obre i es tanca com si tingués-
sim el llibre a les mans, conservant
la intimitat del lector assegut en una
butaca arran de mar, suggerint-nos
una rialla, acaronant-nos amb les
paraules d’uns éssers molt humans
encara que siguin centaures. Siguin
curiosos i passin una bona estona.
Només fins diumenge.e

L’obra il·lustra el ventall temàtic
i estilístic de Riera. IGUANA TEATRE

MÚSICA

Impactant Joana d’Arc
amb la força de Cotillard

Joana d’Arc a la foguera
L’AUDITORI
17 de novembre

JAVIER PÉREZ SENZ

Aquest cap de setmana
l’OBCs’haapuntatundels
triomfsmésgransdelase-
va història artística mo-
derna amb una rotunda,

impactant i musicalment superba
versió de l’oratori Joana d’Arc a la fo-
guera, del compositor suís Arthur
Honegger. La presència de l’actriu
francesaMarionCotillardenelpaper
protagonista ha estat, sens dubte, el
gran esquer mediàtic d’aquesta am-
biciosa i arriscada proposta. Aquesta
obra mestra amb prou feines es pro-
grama, i és una llàstima, perquè la se-
va estrena escènica al Liceu el 1954
amb Ingrid Bergman i la direcció de
Roberto Rosellini va marcar època.
L’obra no ha defraudat les expecta-
tives, perquè, lluny de qualsevol ac-
titud pròpia de les dives, Cotillard ha
sabut donar vida a l’heroïna france-
sa des de l’austeritat, la concentra-
ció i la força interior, amb una dicció
clara i una precisa utilització dels re-
cursos expressius més persuasius.

El llibret de Joana d’Arc a la fogue-
ra, signat pel poeta i dramaturg fran-
cès Paul Claudel, és una absoluta me-

ravella: combina lirisme, dramatis-
me i farsa en un gènere dramàtic i
musical que clava les seves arrels en
la tragèdia grega i el misteri medie-
val, la qual cosa atorga una llum es-
pecial i una intensitat espiritual a la
figura de Joana d’Arc: Cotillard fa
seva aquesta espiritualitat per trans-
metre, amb una singular força ex-
pressiva, tot el fervor, la determina-
ció i la indòmita joventut de la llegen-
dària heroïna.

Angoixa i força interior
La magistral direcció musical de
Marc Soustrot assegura no només
l’angoixant tensió del procés inqui-
sitorial contra Joana d’Arc, sinó
també la força interior dels perso-
natges, plasmats en una atmosfera
musical de sorprenents colors i tro-
balles tímbriques. Honegger acon-
segueix un equilibri perfecte entre
text parlat, expressió coral i relleu
orquestral, i ho fa desplegant la més
fascinant imaginació sonora amb
l’ús d’insòlites pinzellades folklòri-
ques i un arsenal instrumental amb
notables intervencions de saxofons
i un instrument tan singular com les
ones Martenot.

A l’atenta, rica i colorista respos-
ta de l’OBC cal sumar-hi la cuidada
gamma de recursos expressius exhi-
bits pels cors Lieder Càmera, Madri-
gal i Vivaldi, i l’excel·lent actuació de
l’actor Xavier Gallais (Fra Domè-
nec), de presència inquietant. De fet,
cal destacar el gran treball d’equip

de cantants i actors, des de la ver-
satilitat i l’eficàcia del tenor Yann
Beuron, del baix Eric Martin-
Bonnet i dels actors Pep Planas i
Carles Romero Vidal, fins a la bo-
na línia musical de les sopranos
Maria Hinojosa i Marta Almaja-
no i la contralt Aude Extrémo. La
concentració musical i la foscor
de la sala, amb un escenari tènu-
ement il·luminat (haurien de fer-
ho sempre així) van afavorir la
creació d’un clima dramàtic d’un
impacte extraordinari que el pú-
blic va premiar amb aplaudi-
ments entusiastes.e

Joana d’Arc va ser interpretada amb sobrietat
per Marion Cotillard. MAY ZIRCUS

L’expressivitat de l’actriu francesa se suma als
82 músics de l’OBC i a un centenar de veus

‘Poder absoluto’ o la sospita que tot és possible

Poder absoluto
VILLARROEL TEATRE
16 de novembre

JUAN CARLOS OLIVARES

El més inquietant de Po-
der absoluto, el thriller
polític escrit i dirigit
per Roger Peña Carulla,
és la seva normalitat i

familiaritat. Tot sona, fins i tot
quan l’obra s’endinsa pels camins
de la conspiranoia i planen sobre la
trama les ombres d’uns sòsies del
Club Bilderberg. La política s’ha
convertit en terreny adobat per a
la sospita i les motivacions ocul-
tes. Peña Carulla pot anar tan
lluny com vulgui: el públic l’acom-
panyarà sense vacil·lar. Estem
convençuts que en política absolu-
tament tot és possible. És un text
protegit per la desafeccció que en-
volta la classe política.

No hi falten referents històrics i,
entre tots els disponibles, Peña Ca-
rulla ha escollit el cas de Kurt Wald-
heim, acusat en plena campanya per
les eleccions presidencials austría-
ques de l’any 1986 d’haver participat
com a oficial nazi a la brutal repres-
sió contra els partisans grecs. Wald-
heim va guanyar les eleccions. El fi-
nal de Poder absoluto no està escrit
per al públic, però a la vila d’esbar-
jo d’un patrici d’un partit conserva-

dor austríac amb aspiracions pre-
sidencials també es dirimirà qui-
nes accions cal prendre davant les
greus revelacions que posaran en
dubte la seva neta biografia.
L’executor elegit per resoldre
l’inesperat problema és una jove
promesa política d’aquest partit.

Intens duel dramàtic
Amb un joc psicològic de domini
basculant, inspirat en l’obra
Sleuth (L’empremta) d’Anthony
Shaffer, l’obra és un intens duel
dramàtic entre dos cavallers i ac-
tors: Emilio Gutiérrez Caba i
Eduard Farelo. Amb aquest re-
partiment, Peña Carulla ha optat
per una direcció de perfil baix. Ha
deixat fer, segur que els seus dos
intèrprets no el deixaran a l’esta-
cada. Interpretacions sòlides,
sense un risc gaire alt, suficients
per fer creïble la doble cara dels
personatges. Tots dos saben de
quina manera han de modular la
creixent tensió, el gradual pas
d’un text de tesi i dilema ètic al
thriller pur.e

Emilio Gutiérrez Caba i Eduard Farelo
protagonitzen l’obra de Roger Peña Carulla. FOCUS
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