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Recreació de L’Onze de Setembre
d’Antoni Estruch. GUILLEM H. PONGILLUPPI

HISTÒRIA

Historiadors,
autors i polítics

analitzen la
novel·la històrica

SÍLVIA MARIMON

BARCELONA. Victus, la novel·la
d’Albert Sánchez Piñol que narra la
Guerra de Successió, ha venut més
de 180.000 exemplars. “A Barcelo-
na la novel·la històrica és un gène-
re de consum massiu”, assegura el
periodista i comissari del Tricente-
nari Toni Soler. La novel·la històri-
ca serà objecte de debat, de l’11 al 16
de novembre, a la Sala Moragues del
Born Centre Cultural. El programa
de les I Jornades de Novel·la Histò-
rica –que són gratuïtes i obertes a
tothom– vol, sobretot, seduir els
amants del gènere. “El lector de no-
vel·la històrica busca entreteni-
ment, però també acostar-se a una
època molt determinada. Li oferi-
rem la possibilitat de conèixer les
interioritats de la novel·la històri-
ca”, afirma el comissari de la troba-
da, Enric Calpena.

Amb un pressupost de 100.000
euros, les jornades perduraran més
enllà del Tricentenari i se centraran
sobretot en els debats. “De grans vo-
lem ser la BCNegra”, ha dit Calpena.
Entre els ponents hi haurà el conse-
ller de Cultura, Ferran Mascarell, el
diputat de la CUP David Fernàndez
i l’autor de Victus. Tots tres deba-
tran sobre quin paper van jugar les
classes populars i les dirigents en la
Guerra de Successió. Els escriptors
Coia Valls, Maria Carme Roca, Llu-
ís-Anton Baulenas i Andreu Martín
parlaran sobre Barcelona com a es-
cenari de novel·la. Edward Ruther-
furd, Víctor Amela i Jordi Mata ex-
plicaran quins són els autors que
més els inspiren.

Les històries naturals de Joan Pe-
rucho reviuran amb Màrius Serra,
que ha promès “sang fresca”. Els lí-
mits de la novel·la històrica o els as-
pectes militars del 1714 centraran
altres debats. Hi haurà rutes histò-
riques, cinema, teatre i l’entrega
d’un premi: la britànica Lindsey Da-
vis, autora de la sèrie de novel·les
protagonitzades per Marcus Didius
Falco a la Roma del segle I dC, rebrà
el Premi Internacional Barcino.e

El Lliure programa exquisideses ‘Fora d’hores’
L.S.

BARCELONA. El primer va ser El in-
térprete, ahir. Asier Etxeandia va
portar al Teatre Lliure de Montju-
ïc un dels espectacles revelació de
l’escena madrilenya, un muntatge
per al seu lluïment com a bèstia es-
cènica. Etxeandia va exhaurir les
700 entrades de la sala gran amb un
xou músico-teatral en què ell se si-
tuava al centre de l’escenari i, com si
fos un nen petit de nou anys amb
molts amics imaginaris –perquè ai-
xò és el que feia en realitat, va con-
fessar–, desencadenava un huracà
emocional amb temes que van de
David Bowie a Chavela Vargas, de
Kurt Weill a Talking Heads. Ahir el
concert anava dedicat en especial a
Lou Reed. Etxeandia va accedir a
definir-ho com “un concert de ver-
sions autobiogràfic”.

Aquest és el primer exemple del
que serà el cicle Fora d’hores, que
estrena el Teatre Lliure: engloba
“gent que no saps ni quan ni com
col·locar a la programació oficial
–deia ahir el director del teatre, Llu-

ís Pasqual– però que desitges que hi
sigui”. Per això els obriran les por-
tes de les sales de Montjuïc i de Grà-
cia fora de l’horari habitual: o bé els
dilluns i dimarts o bé a l’horari dels
troneres, a les 23 h. Aquests “desit-
jos impensables” són, per exemple,
assistir a una classe de flamenc diri-
gida per Sara Baras (5 de novembre)
en la qual explicarà als espectadors
com es balla cada pal i els seus balla-
rins ho interpretaran. A més, retrà

homenatge a una pionera del gè-
nere, Carmen Amaya. Una altra
joia: l’11 de novembre Sílvia Pérez
Cruz tancarà la gira catalana del
seu últim disc, 11 de novembre.

El cicle, que pot engreixar-se
amb nous espectacles, ha reservat
el Lliure de Gràcia per a petites
perles teatrals. S’hi podrà veure
de nou l’excepcional Ivan i els gos-
sos, amb Pol López exhibint un
talent animal en la pell d’un nen
salvatge vagant pels carrers de
Moscou (22 de novembre); la re-
posició de la conferència còmica
Sobre els danys del tabac... i les os-
tres, en què Xavier Graset inter-
preta el monòleg de Txékhov (24
de gener); i el retorn a Barcelona
d’Alberto San Juan amb el discurs
polític Autorretrato de un joven
capitalista español (7 de febrer).
Una de les estrenes previstes és el
recital Dos machos verdes fritos, el
13 de desembre, en què Oscar Ma-
chaconses i David Verdaguer ex-
posaran des d’una òptica masclis-
ta i sense pudor els seus fracassos
amorosos.e

Asier
Etxeandia va
portar ahir al
Lliure de
Montjuïc
El intérprete,
un espectacle
musical.
FRAN CALVO

NOU CICLE ESCÈNIC

DANSA

L’últim combat animal de Mal Pelo

El pes de la papallona d’Erri de Lu-
ca ha inspirat Mal Pelo en el seu úl-
tim espectacle. L’ambiciós L’espe-
rança de vida d’una llebre, que pre-
senten avui a El Canal de Salt, és
una mirada a l’entorn i al passat.

LAURA SERRA

BARCELONA. Si l’esperança de vida
d’una llebre és de 17 o 18 anys, Mal
Pelo ja l’ha superat. A punt de cele-
brar els 25 anys de companyia, el
tàndem compost per María Muñoz
i Pep Ramis presenta avui al festival
Temporada Alta –i al gener al Mer-
cat de les Flors– un muntatge que
explora, precisament, la memòria i
el pas del temps. El pes de la papallo-
na d’Erri de Luca els ha servit de
guia i els ha ajudat a construir un es-
pectacle més narratiu que mai, amb
el vistiplau de l’autor napolità, que
va visitar la companyia a la seva seu
de Celrà batejada com L’Animal a
l’Esquena. El llibre planteja l’últim
combat entre el rei dels isards i un
caçador furtiu, un cara a cara que
s’havia posposat durant anys.

Malgrat que Mal Pelo es conside-
rin animals supervivents en un hàbi-
tat àrid i inhòspit, mancat d’aigua i
reserves –la seva única sortida és
mostrar la seva feina a l’estranger: un
70% de les funcions les fan en llocs
com el Théatre de la Ville de París–,
el nou espectacle que encaren és un
projecte d’envergadura, amb cinc
personatges a escena. L’esperança de
vida d’una llebre gira entorn del con-
cepte de bosc i se serveix dels perso-
natges d’Erri de Luca. “No és una
adaptació del llibre, però sí un poema

narratiu en què el caçador, un home
d’una certa edat, que viu sol, fa me-
mòria de la relació amb l’isard i de les
persones que l’han acompanyat al
llarg de la vida”, explica Ramis.

L’observació del regne animal i de
la relació de l’home amb la naturale-
sa és una de les claus de l’obra de Mal
Pelo: el moviment dels estornells o
dels bancs de peixos, sincronitzat,
compacte tot i no tenir líder, els ha
servit d’inspiració. Però aquí van un
pas més enllà en la seva recerca de la
paraula, ja explorada en el solo de
María Muñoz Tots els noms i en el
duo de Ramis amb Eduard Fernán-
dez Caín y Caín, el 2010 i el 2011. “Hi
ha text –diu el director–, però l’an-
coratge més fort és el moviment. Es-
tem en una franja que ni som actors
ni som ballarins. A vegades, text i

moviment junts xoquen perquè la
paraula és molt contundent i
s’endú altres significats”, opina
Ramis. La direcció de Muñoz ha
servit per equilibrar el joc.

Un bosc d’arbres elevats ser-
veix d’escenografia a aquest caça-
dor (interpretat per Jordi Galí i
Pep Ramis, en edats diferents), el
seu amic (Enric Fàbregas), la do-
na (Leo Castro) i una mena d’àn-
gel o papallona (Federica Pore-
llo) que relliga tota la narració, en
la qual també hi ha textos propis
i de María Zambrano. L’isard és
la presa, l’objectiu, que està més
enllà del bosc perquè viu als cims
de les muntanyes. “Això ens ser-
veix per parlar de llindars, de ter-
ritoris. L’obra planteja preguntes
sense moralitat”, diu Ramis.e

El biòleg i intèrpret Enric Fàbregas a L’esperança de vida d’una llebre. FERRAN MATEO

La companyia estrena ‘L’esperança de vida d’una llebre’ al Temporada Alta

Autoritat
Erri de Luca
va donar el
vistiplau a la
companyia a
la seu de Celrà


