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L’EPIDÈMIA DELS
PAQUIDERMS TOTALITARIS
EMMANUEL DEMARCY-MOTA DÓNA UNA INTENSA NOVA VIDA A
L’ABSURD ‘RINOCERONT’ DE IONESCO

TEATRE
•NOHAS TROBAT RESMILLOR?
PER PASSAR L’ESTONA
T’AGRADARÀ
NO TE LA PERDIS
OBRAMESTRA

L’APUNTADOR

ELBOLO.COM,LAFIRADEL FUTUR
Resnopodràsubstituir lesfires reals
(algunes,benemblemàtiques)en
quèprogramadors i empresaris
podencontractarespectacles, sovint
desprésd’haver comprovatquina
reaccióprovoquenentreelpúblic.
Però,encompensació,unafira
virtual comlaqueacabadecrear
AlbertViñasestalviadesplaçaments
ipermetuncontacte immediat
entreels creadorsd’artsescèniques
iels seus possibles contractants.
Donem la benvinguda, doncs, a
elbolo.com, que ben aviat funcio-
narà ja a totamarxa.

‘MEMÒRIES DE L’ESPECTACLE’
El títolde l’exposiciópotsonaruna
micaseriós.Peròelqueusespera
a l’AnticTeatre, tot iquepresentat
ambmoltaseriositat, resultaalhora
un lúdic,gamberro i saludablement
nostàlgic recorregutper laBarcelona
cabareterad’altresèpoquestampoc
tan llunyanes:elsanys70 i80,anys
de transició i transgressió, reviuen
en tota la sevacanallescaplenitud
enaquestamostra,queveacom-
pletar les sessionsmensualsplenes
degransartistesdelmusic-hall
d’aquellmomentqueprograma
lasala.Finsal3O/7.Antic Teatre.
Verdaguer i Callís,12.

EL TEATRE AGAFA LA PARAULA
I elsqueagafenara laparaulaen
aquest cicleorganitzatpelBIT ipro-
gramatpelGrec sónenprimer lloc
ÀlexRigola iRuthMcKenzie,queens
parlarandel teatre comametàfora
de laglobalització.Unamicamés
tard, EmmanuelHoog i LaurieSan-
somensexplicarancomcalanara
la recercadenouspúblics, i tantde
bo tinguin la fórmula.17/7. Institut
del Teatre.PlaçaMargaridaXirgu,
s/n.€Entradagratuïta.CApartir
de les18.30h.

És inevitable que, i
encara que les dues
obres resultin tan
diferents, sovint s’es-

tableixi unparal·lelismeentre
aquest gran clàssic del teatre de
l’absurdque és l’obra d’Eugène
IonescoRhinocéros i l’angoixosa
MetamorfosideFranzKafka.De
fet, elmateix director d’aquest
espectacle que es troba entre les
grans joies de la programaciódel
Grec (des que la primera versió
delmuntatge es va estrenar fa
nou anys, ha estat sempre circu-
lant pels grans escenaris interna-
cionals) entra en la comparativa,
encara que sigui precisament per
assenyalar les reaccionsdiver-
gents queensprovoquen lesdues
obres. Recordem-ho: al relat de
Kafkahi tenimunhome joveque
unbondia, i sense capmenade
raóqueho justifiqui, es desperta
transformat enunamenad’es-
carabat fastigós. Pocdesprés del
tanbestial canvi, ni la seva famí-
lia en vol saber res, delmonstre:
aquesta cosanopot ser pas un
dels seus. Si vau veure el notable
muntatgede l’obra que va oferir
la companyiaVesturport preci-

sament alGrec 2012, recordareu
com l’insecte es transformava en
unametàfora clara de tot allò que
una societat rebutja quanho sent
comadiferent i amenaçador,
i que la societat quedibuixava
l’obra tenia tretsmolt propers al
feixisme.Ara bé: transformar-se
de cop i volta en rinoceront, no
resulta igual dedesagradable
que transformar-se en escarabat
gegant?Doncsnopas, si resulta
que aixòmateix és el que els està
passant als teus veïns.Mentre
que l’escarabat humàdeKafka
és el personatge excèntric de
la comunitat, a l’obra d’Iones-
co l’excèntric és aquell queno
experimenta el canvi, quenopot
onovol acceptar la sevanova
condició.

L’EXEMPLEDEL PARE

Quan Ionesco, quehavia nascut a
la població romanesadeSlatina,
es vaposar a escriure aquesta
obra estrenada l’any 1959, no li
va caldre resmésque recordar el
que els havia passat als veïns de
la seva infància.Unaun, i comen
aquelles pel·lícules de ciència-
ficció enquèunaplanta vinguda

de l’espai acabavampiritzant tots
els habitants d’unpoble sense
modificar el seu aspecte exterior,
s’havien transformat en feixistes
de cap apeus. El seupropi pare
s’havia adherit a la causanazi
amb lamateixapassió ambquè
pocs anys després es va adherir a
la causadel camaradaStalin.Que
el rinoceront canviï depell no és
important. El que és important
és noquedar-se fora de l’epidè-
mia general, deixar-se contagiar
per allò que aramarca la pauta.
I si, tal comdiuDemarcy-Mota,
veiemaquí unamenadedenún-
cia dels sicaris que estan al servei
dels dictadors, cal nooblidar
que a l’obranon’apareix cap, de
dictador.No cal.

ELSDICTATSDE LAMODA

És també el director de l’espec-
tacle qui assenyala que, quan ens
convertim en rinoceronts, ho
femper covardia, per comoditat,
permandra, sense que ens ho
demanin. Que nonecessitem
l’amenaça de cap tirà per voler
experimentar lametamorfosi:
somnosaltresmateixos els que
volem fer-ho de forma voluntà-

ria, no sigui que perdemel tren
de lamoda delmoment. I qui
vulgui veure en aquesta idea
una referència a les lleis que
marca la societat de consum,
pot fer-ho, perquè també entra
dins la perspectiva del director.
En qualsevol cas, l’espectacle de
Demarcy-Mota –unmuntatge
en què el text original se’ns pre-
senta ambunpotent embolcall
de teatre físic– vol remarcar com
s’assemblen les inquietud perso-
nals de Ionesco a la situació que
viuBérenger, l’únic personatge
de l’obra que noha patit el canvi
general. Tant l’autor comel
protagonista del seu text són és-
sers individuals que qüestionen
aquesta necessitat de sentir-se
membres del grup a qualsevol
preu, i que prefereixen la solitud
a la uniformitat. RAMONOLIVER

RINOCERONT (RHINOCÉROS)

D’Eugène Ionesco.Dir.: Emmanuel
Demarcy-Mota. Int.: SergeMaggiani,
HuguesQuester, ValérieDashwood,
Charles-Roger Bou.Data:Del 12al
14/7. Lloc: Teatre Lliure-Sala Fabià
Puigserver. Pg. SantaMadrona, 40,
dPoble Sec (L3).(932892770.
€30euros.C20.30h.


