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DeThomasBernhard. Creació i dir.:
JuanNavarro.Dir. i int.:Gonzalo Cunill.
Data:Del 17/4al 5/5. Lloc: Sala Bec-
kett. Ca l’Alegre deDalt, 55bis.d Joanic
(L4).(932845312.€20euros. Dc.,
dia de l’espectador, 15euros.CDedc.
a ds., 21.30h; dg., 18.30h.

TALA

L’ART DE SOPAR I
L’ART DE MORIR
THOMAS BERNHARD ESMOLA EL GANIVET CONTRA

L’ALTA CULTURA I ELS BAIXOS SENTIMENTS

Després d’un funeral artístic, no

hi ha resmillor que un sopar ar-

tístic. I si durant el dia hemen-

terrat el cos d’una actriu-balla-

rina fracassada que va acabar

convertint el fracàs en suïcidi, a

la nit podremcelebrar el triomf

d’un actor aclamat que interpre-

ta Ibsen comningúmés. Quin

èxit, el que ha obtingut gràcies a

L’ànec salvatge! I que poc es dei-

xava enlluernarThomasBern-

hard per aquestamena d’èxits!

De fet, que poc es deixava enllu-

ernar per res (ni per ellmateix)

l’emprenyador autor deRitter,

Dene, Voss oLa plaça dels herois.

Començant per la seva ciutat

adoptiva, aquestaViena que va

arribar a qualificar com“lamés

espantosa i lamillor de les ciu-

tats, la sempre odiada permi, la

meva estimadaViena”. I aVie-

na acaba de tornar també el pro-

tagonista de la novel·la-monò-

leg que JuanNavarro iGonza-

loCunill han transformat en es-

pectacle teatral. Quants anys

feia que no es retrobava amb els

seus vells amics, aquest perso-

natge que, no per res, porta tam-

bé el nomdeThomas?Vint? Pot-

ser trenta? Es fa difícil de creu-

re que, una vegada, aquesta co-

lla d’artistes que ara semblen tan

banals, tan vanitosos i tan lliu-

rats a les delícies petitburgeses

(com si ellmateix no fos també

unpetitburgès quemenysprea

la burgesia) li semblessin perso-

natges essencials de la seva prò-

pia existència. Imentre els con-

templa i els analitza des de la

perspectiva d’una butaca amb

orelles, el Thomas es diu a sima-

teix que només un estúpid pot

acceptar una invitació com la

que ell ha acceptat.

EL PASSAT, UNA TRAMPAMORTAL

Tal comdiuen els creadors de

l’espectacle, quan et trobes cara

a cara amb el passat vint anys

(o potser en són trenta?) des-

prés, el passat es pot conver-

tir en unmalson present amb

aparença de trampamortal. I,

enmans d’un autor comBern-

hard, es converteix en unmonò-

leg ple de bilis, sarcàstica ironia

i humor dolorós, habitat per un

grup humà pel qual el nostre au-

tor sempre va sentir una espe-

cial rancúnia, precisament per-

què era aquell quemillor conei-

xia i al qual ellmateix pertanyia:

el grup dels artistes i la gent de

teatre que, en nomde l’art, es

deixa talar-comprar per l’Es-

tat-societat. I que, abstret en si

mateix, substitueix la creativi-

tat per servilisme amb aparença

de respectable alta cultura, de la

mateixamanera que transforma

l’amistat en pura actuació.

RO

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

AFTERPLAY★★★
No us heu trobat mai especulant/fantasiejant sobre el futur
possible que podrien tenir els vostres personatges de ficció pre-
ferits? De ben segur que sí que us ha passat, i més d’un cop. I de
ben segur que us heu sentit molt sovint decebuts, quan algú ha
tingut la gosadia de transformar la seva pròpia especulació en
una nova obra de ficció. Difícilment –gairebémai– els protago-
nistes de les seqüeles ens semblen estar a l’altura del model ori-
ginal. I, evidentment, commés proper et sents a aquests perso-
natges originals, commés teus et semblen, més difícil et resulta
acceptar la seva nova encarnació. Aquí tenim com a exemple el
cas de Txèkhov: tocar aquestes criatures txekhovianes que tant
ens commouen cada cop que ens retrobem amb elles en un es-
cenari i que ocupen un lloc tan privilegiat en la nostramemòria
teatral pot semblar, d’entrada, un petit sacrilegi escènic. Però el
cas és que Brian Friel ha tingut la gosadia de fer-ho. I que, ben
lluny d’estavellar-se en l’intent, ha acabat escrivint una preciosa
miniatura txekhoviana; un text exquisit i delicat en què Friel
sembla renunciar a qualsevol intent demarcar la seva autoria
per deixar-se envair per complet per la melangia del mestre, de
vegades (això sí) guarnida amb tocs d’un humor també ben
melancòlic. Curiosament, Friel s’ha posat a especular sobre el
futur de dos personatges que, en principi, no conviden gaire
a l’especulació, perquè el seu futur sembla del tot delimitat
a l’obra de què provenen. Veient Les tres germanes, resulta
fàcil imaginar-se com acabarà el germanet Andrei. I la Sònia
de L’oncle Vània ens explica directament com serà la resta de
la seva vida a l’última escena del text. Però Friel sap trobar el
punt exacte per mostrar-nos com ha evolucionat l’existència
d’aquests dos, sense trair en absolut el destí que ja els havia
marcat Txèkhov. El mateix punt exacte que troba la delicada

direcció d’Imma Colomer a l’hora de fer viure els personatges
a l’escenari. I, partint de la complicitat que dóna a conèixer el
seu rerefons vital, fa que ens fixem en els detalls reveladors que
podem anar llegint en cadascun dels seus gestos, mirades i pa-
raules. Colomer compta, per aconseguir-ho, amb dos intèrprets
fantàstics del tot implicats en el subtil joc que ens proposa Friel.
Això sí, si bé Pep Ferrer realitza una admirable composició amb
el seu Andrei, és Fina Rius la que ens acaba enlluernant amb
la seva Sònia. I és que, al cap i a la fi, i per seguir amb la conti-
nuïtat del projecte vital d’aquests personatges, també la Sònia
de L’oncle Vània té una entitat superior i més complexa que la
que posseeix l’Andrei de Les tres germanes. Per aixòmateix és
just que sigui ella qui acabi pronunciant en un final esplèndid les
paraules més txekhovianes del text, aquelles que donen un ple
sentit a tot el que acabem de veure. Sala Atrium.

PER RAMON OLIVER

CE QUI RESTE

Curiós origenel del títol d’aquest singu-
lar espectacle de circ que, enuna vida
anterior, havia sigut batejat comÀdeux
pas de là-haut. BusqueuaYoutube
imatges d’aquella proposta: llavors, el
muntatgede la companyiaOUltimo
Momento–integradaper dos grans
acròbates quedominena la perfecció
la perxa xinesa i la presentenamb tota
la teatralitat del circ contemporani– era
unespectacle queexhibia unagran
estructura escenogràfica.
El cas és quepatir el robatori d’una
bossa demào, fins i tot, d’un cotxe pot
semblar la cosamésnormal delmón.
Peròqueet robin unagranescenografia
ja resulta forçamés insòlit. Imalgrat tot,
això és precisament el que els va passar
als nois d’OUltimoMomento. I què et
resta, quan t’hanpres unapart essen-
cial del teu espectacle?Doncs recrear
l’essència d’aquellmuntatgeposant-hi
justament el nomdeCequi reste…i fer
que l’espai buit adquireixi ara unespe-
cial protagonisme. Cosaque, benmirat,
tambéescau força aunespectacle que
està precisament protagonitzat per un
homeque s’haquedat sensememòria.
I que, tal comho veuenels creadors del
muntatge, està atrapat enunaèpoca
en canvi constant i buidade sentit. Un
personatge inspirat en “Elmariner per-
dut”, undels casos queel cèlebre neu-
ròleg i escriptorOliver Sacks recull al seu
llibre L’homeque va confondre la seva
donaambunbarret. El cas és que, per a
OUltimoMomento, sembla existir un

paral·lelismeentre la personaque llisca
per l’absurditat dels esdeveniments i
cerca l’aromadel record i l’artista que
llisca per la perxa xinesa intentant
mantenir l’equilibri. Unartista que, en
aquest cas, es desdobla endos. Tot i que
undels dos semblamésaviat l’ombra
de l’altre, el seu reflexo la sevaprojecció
imaginària. RO

Creat i int. per: Guillaume Amaro i João
Paulo dos Santos. Dir. escènica: Olivier
Antoine. Creaciómusical:Marek Hu-
shap. Cia. OUltimoMomento.
Del 12 al 14/4.Mercat de les Flors.
Lleida, 59.d Poble Sec (L3).(93
426 18 75. € Entre 14 i 16,5 euros.
C20.30h; dg., 18h.

TEATRE

FO
TO
:
JO
SE
P
RO

SE
T


