
Encara que La bête arriba avui a
Temporada Alta, segur que molts
dels qui l’aniran a veure ja saben
com comença; i és que en la seva
estrena al TNC, crítica i públic van
ser altaveus d’una arrencada que
s’ha fet mereixedora unànime del
qualificatiu tour de force: mitja hora
de monòleg de Jordi Bosch, que en-
cadena versos alexandrins a la ma-
nera de Molière, farcits d’agudesa.
L’obra acomiada Sergi Belbel del
Teatre Nacional amb un interessant
enfrontament, encara avui vigent,
entre art culte i art popular; Bosch
representa aquest darrer vestint-se
de Valère, un actor de carrer des-
carat, d’enorme ego i capaç de des-
muntar els esquemes de l’encoti-
llada cort francesa del segle XVII.

El primer repte que li va supo-
sar La bête va ser haver-se de po-
sar a la pell del protagonista en un
temps rècord, per la malaltia d’An-
na Lizaran. Un fet professional i
emocionalment complex.

El component emocional per la
meva relació amb l’Anna ha estat es-
sencial. Hem fet molts muntatges
junts i la notícia em va afectar, i vaig
pensar que si li podia donar un cop
de mà en la producció havia de fer-
ho. A més concebem la comèdia de
manera semblant, i crec que la
meva interpretació és respectuosa
amb la que hauria fet ella.  

Que Sergi Belbel s’acomiadi
del TNC amb l’obra també deu ha-
ver influït en la decisió.

És una manera meravellosa de
dir adéu, amb una obra com feta a
mida. És una persona molt intel·li-

gent, amb una gran sensibilitat
teatral, i molt valenta per portar a un
Teatre Nacional aquest debat entre
el teatre culte i el popular. Molière
és hàbil perquè no tanca files a l’en-
torn de cap posició i deixa espai per
a la reflexió. En definitiva, hi havia
massa elements que m’empenyien
a llençar-m’hi com per no fer-ho.

A més del condicionant de la ur-
gència, ha hagut de treballar amb
un text molt complicat. Què fa
tan especial aquesta peça en vers?

És molt difícil i es compon d’a-
lexandrins, però la traducció de
Joan Sellent és magnífica. No és que
hi digui jo, tothom ha corroborat
que és d’una excel·lència màxima. 

El text es veu poc fora de Fran-
ça per la dificultat de traduir-lo.
Què destaca de la feina de Sellent?

L’elegància dels versos, que ha
traduït amb molta intel·ligència: ha
unit un llenguatge entenedor amb
alguns girs amb el punt just de
cultisme. El text treballa en favor de
tothom: del qui l’escolta i de qui l’in-
terpreta, perquè és fàcil entrar-hi i

respirar amb les paraules, flueix sol.
Com deia abans, l’obra plante-

ja la tensió entre teatre popular i
culte. La dualitat segueix igual de
vigent que en l’època de Molière?

Crec que existirà sempre. L’inte-
ressant és acostar un llenguatge tea-
tral de qualitat, ben elaborat, a tots
els públics. Estaria bé trencar aques-
ta línia, per tal que el teatre pugui
explicar bones històries que ajudin
el públic a reflexionar, però en les
quals sigui fàcil entrar.

És senzill de dir, però complicat

de fer, com s’adona el personatge
interpretat per Abel Folk...

El príncep Conti vol unir dues
bèsties teatrals: una que coneix
actuant al carrer, i una de molt
culta. La idea és bona, però la re-
alitat topa amb dos egos terribles,
que no entenen el concepte d’e-
quip. Les dues maneres tan dife-
rents que tenen d’entendre el tea-
tre fan que no puguin crear junts,
que el projecte sigui un desastre.

Molière es va autoparodiar es-
crivint l’obra. Avui hi ha gaires

autors disposats a riure’s d’ells?
En trobaríem més d’un, perquè

l’humor i la ironia són senyal d’in-
tel·ligència. La del pallasso és una
gran virtut, la de fer-nos riure
 burlant-nos de nosaltres mateixos.
La comèdia és una catarsi con-
junta. 

I quina creu que és la bèstia  del
nostre panorama cultural?

És la mateixa situació, la que és
la bèstia negra: aquesta crisi que ho
està arrossegant tot. Mesures com
les retallades i l’augment de l’IVA
 estan fent un mal terrible al sector;
la cultura és quelcom que es fa poc
a poc i amb molta sensibilitat, que
costa de construir però és molt
 fàcil de destruir en un instant. Vull
pensar que ens en sortirem i per
això seguim treballant, però arribarà
el dia en què ja no sé què podrem
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Una ciutat nord-americana bui-
da i fantasmal té com a única ha-
bitant una dona gran que parla so-
bre les seves vivències i les del lloc
on es troba: paisatges desolats,
pobles deshabitats, cases aban-
donades a la Ruta 66... ella és en

part la protagonista de Ghost Road,
escrita per Fabrice Murgi, amb
música de Dominique Pauwels, Vi-
viane De Muynck com a actriu, i
Jacqueline Van Quallie com a can-
tant, que es veurà avui a El Canal. 

L’obra de Murgia descriu el caos
econòmic de la Ruta 66 i com
afecta la societat en general i les
persones en particular. L’autor va
dir sobre Estats Units que «cap al-
tre país personalitza millor l’eufò-
ria i l’atzucac del sistema capita-

lista», i descriu indrets a través
dels personatges que els poblen.

Una generació més jove
Però per si fos poc, La bête i Ghost
Road no són les úniques propos-
tes d’aquest cap de setmana. I és
que després de triomfar la passa-
da temporada amb Els jugadors,
una història de desolació d’uns
personatges pròxims als 60 anys,
Pau Miró torna ara centrant-se en
la generació més jove amb Un re-

fugi indie. L’obra s’estrena demà a
La Planeta i després farà tempo-
rada a la Beckett. 

Aquesta és la història de joves
que busquen refugi, que s’entre-
creuen i que busquen sobreviure
en un moment econòmic difícil
lluitant contra la falta d’esperança,
deixant lloc per al sentit de l’hu-
mor; segons Miró, els personatges
es mouen entre una estètica «molt
estilitzada i mona» i unes vides
«molt dures on han de fer de tot».
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Temporada Alta

Cap de setmana de carreteres fantasmes i refugis «indies»

PREMI La veu insubornable de
Caballero Bonald guanya el Cervantes

El guardó més important de les lletres hispanes, dotat amb
125.000 euros, reconeix el «novel·lista poeta» que va cre-
ar «Ágata, ojo de gato» i «Las horas muertas».  50

DIADA Més de 2,5 milions de persones
es van infectar amb el VIH el 2011,
700.000 menys que fa deu anys
En el Dia Mundial contra la SIDA, Salut dóna a conèixer
que els immigrants infectats a Catalunya gairebé
s’han duplicat en el mateix període de temps. 52
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Jordi Bosch és una bèstia de carrer, un actor d’esperit lliure i gran ego.

DAVID RUANO

«Un boig que va tot
sol és una cosa, però
si li donem poder, ja
podem tremolar» 

MARTA PALLARÈS | GIRONA 

Avui dia, hi ha a la professió
teatral egos tan grans com

els descrits per Molière a l’obra?
Moltíssims! El que té de bo el
teatre és que mostra defectes

i virtuts reals de l’ésser humà. La co-
mèdia ho fa posant una lupa que
augmenta els nostres vicis i tares,
fent-nos riure però també posant-
nos-les davant la cara. El meu perso-
natge és un supervivent que mai ha
tingut recursos, i és ben boig. I a la
vida n’hi ha molts, de bojos: si van
tots sols, són una cosa, però si els
donem poder, ja podem començar a
tremolar. I és el que passa a La bête. 

Si vostè fos el príncep
Conti, quina mena d’obra

seria la que li agradaria produir?
Segurament, i per molt que
soni a tòpic, un Shakespeare. I

tinc la sort de poder dir que també
voldria fer una gran comèdia, alta co-
mèdia, que és just el punt on sóc ara.
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EN CURT

Actor i protagonista de «La Bête». És descarat, vivaç
i té la parla afilada: és Valère, l’encarnació de l’art popular tal
i com la va imaginar Molière. En una espectacular adaptació
coproduïda pel TNC i Bitò, avui la bèstia es passejarà a Girona.

Jordi Bosch


