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JOSEP ANTONI MENDIOLA

R
afelDuran(SantLlorenç
del Cardassar, 1962) és
l’encarregat de dirigir
una nova versió d’El rei
Herodes, també conegu-

da per L’adoració dels Reis, de Llo-
rençMoyà i Gilabert de la Portella.
L’encàrrec va arribar de Producci-
ons deFerro, de ToniGomila, actu-
almentdegiraperBarcelona, onre-
presentaambnopocèxit latanreco-
neguda Acorar, tot un esdeveni-
ment, un fenomen sociològic sense
capmenadedubte,comés tambéun
fenomen teatral. No s’aturen de re-
presentar-lanid’aconseguirpremis
i nominacions, comel Serra d’Or de
la crítica i ara la possibilitat de tor-
naraManacorambelpremiButaca.

Com tothom sap, Rafel Duran
també n’és el director. Amb ell par-
lam de teatre, i d’Herodes, rei, una
tasca que no resulta gaire senzilla.
És com un torrent desbordat que
brolla passió, l’únicamanerad’arri-
bar on ell ha arribat. És el director
més reconegutde les Illes, tant aquí
com al Principat. De fet, la seva vi-
da transcorre ambunpeu aMallor-
ca i un altre aBarcelona, on va estu-
diar direcció a l’Institut del Teatre
i on començà la seva carrera. Quan
dirigí per primer cop a Mallorca ja
eraunjovedirectorreconegut,segu-
ramentper l’èxit aconseguit el 1993
amb La nit just abans dels boscos,
protagonitzadaperMingoRàfols,de

Crònica
Bernard-Marie Koltès, que després
hanposatsobreelsescenaris, iquan
dic després ho dic amb tot el que ai-
xòvoldir,nimésnimenysquePatri-
ceChéreau,AlexRigolaiactualment
encartellalRomeabarceloní,dirigi-
da per Roberto Romei. Al seu llarg
currículum podem trobar, entre
d’altres,Marburg, la impressionant
i perfecta adaptació deMort de da-
ma, iElmercaderdeVenècia, totesal
TNC, o ni més ni menys que Anna
Bolena, l’òperadeGaetanoDonizet-
ti alGranTeatredelLiceu.Al teatre
Principal de Palma va arribar l’any
1996 ambLadida, del seu paisà Sal-
vador Galmés, per ventura l’autèn-
tic embrió d’aquestHerodes, rei.

La tradició d’El rei Herodes

Dicautènticper la lecturaquevadi-
rigir Duran de la narració curta del
mateixautor,Jafavintanys,de1910,
que contava una funció d’El rei He-
rodes, interpretada per Toni Gomi-
la iLluquiHerrero,amblaqualcosa,
com destaca el director, com a mí-
nim l’any 1890 ja es representava
pels pobles de tota l’illa.

RafelDuran diu que el quemés li
interessa de dirigir una obra “és el
procés, que és allà on després el
substrat del que vol dir surt a la su-
perfície idesembocaenelresultatfi-
nal”. El procés d’Herodes, rei ha es-
tat prou interessant. Amb el rostre
il·luminat conta com el va impres-
sionarveureaSantLlorençaprinci-
pi dels setanta la representació d’El
reiHerodes, tal comveurecantarLa
Sibil·la,quelasevafamília licontava
que durantmolts anys s’havia obli-
dat iquelarecuperacióeratotunes-
deveniment.

Ho era!, la representaven a cada
poble, a cadabarrideciutat, i cadas-

cúenfeia lasevaversió.RafelDuran
diu que per arribar a aquesta darre-
raversióhatrescatunamicapertot.
Ha llegit el que el doctor JoanMas i
Vives va escriure sobre aquesta pe-
tita joia, ha esbrinat dins la docu-
mentacióqueliaportàPereTerrasa,
ha estudiat les representacions de
Manacor, SonMacià, Sant Llorenç,
s’Alqueria, Son Sardina, i natural-
mentenl’esmentadaJafavintanys,
on Salvador Galmés contava que el
rei sempre anava vestit a lamanera
medieval, els soldats ambels vestits
de lamili, el secretari vestit a l’èpo-
ca,comquenotenienestrellesperal
general retallarenelsorsd’unjocde
cartes, iqueelsdoctorsdela lleieren
elsmésalts iprimsdelpoble,“parei-
xien dos paraigües plegats”.

Rafel Duran ens conta que els
doctors de la llei haurien de ser dos
personatges seriosos, però clar, la
gent aprofitava l’avinentesa per fer
unamica de befa a l’Església, enca-
ra que no podem oblidar, assegura
amb caramaliciosa, que tota repre-
sentaciómedieval era religiosa, per
tantaquestapeçaeraunespotpubli-
citari de l’Església i el que hauria de
serunatragèdia, lamatançadelsna-
dons, quedaconvertit enunacomè-
dia,enlaqualnaturalmentelreiHe-
rodes és el dolent de la pel·lícula.

Circumspecte remarca que
aquestcapítoldelahistòria,eldelrei
Herodes, no està documentat. “El
problemaésqueelcristianismecon-
verteix lareligióenhistòria,mentre
queelbudismeésconceptual i el ju-

Rafel Duran:
“L’objectiu és parlar de

l’abús de poder”

TEATRE

Conversa amb el directormallorquí, que prepara amb
Produccions deFerro una nova versió d’‘El reiHerodes’

RAFELDURAN

És el directormés reconegut
de l’illa i ara dirigeix una nova
versió de l’obra tradicionalEl

rei Herodes. ENRIQUE CALVO

Tradició

Duranhafet
recerca
documental i
viscudasobre
l’obraoriginal
deMoyà

Versió

“Hemcanviat
personatges i
fetescenes
noves,sense
oblidar lapart
còmica”

Poder

“Elnostre
Herodesés
contemporani
i tépànicque
el fotinfora
de lacadira”

Estrena el 6 de desembre amb la gira tancada

Després de l’èxit que està tenint
Acorar, l’anuncide lanovaproduc-
ció de Produccions de Ferro està
creantmolta expectació.Herodes,
reiésunaaposta ambiciosaperquè
posa enescena sis actors i necessi-
ta escenaris grans.Ambtot, la pro-
ductora que dirigeix Toni Gomila
ha aconseguit tancar acords amb
molts teatres i auditorisde l’illa i la
gira està quasi tancada. L’estrena
serà dia 6 de desembre a l’audito-
ri de SaMàniga deCalaMillor. Els
dies 7 i 8 es veurà a Petra, recalarà
després a Palma de l’11 al 14 de de-
sembre i, posteriorment, del 26 al
29. Enmig es podrà veure dia 15 a
Capdepera, el 20 a Calvià, el 21 a
Vilafranca, el 22 a Bunyola i el dia

deNadal aPorreres. Les represen-
tacions continuran al gener a Llo-
seta (dia 2), Santanyí (dia 3), Ma-
nacor (del 5 al 6), Artà (dia 12),
Maó (dia 19),Alcúdia (dia 24) i Son
Servera (dia 26). I encara s’hi po-
den incorporarmés dates.

La imatge promocional té un aire
de Tarantino. FRANCESCMESEGER
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daisme, una opció de futur”. Com no
podia ser d’una altra manera amb El
rei Herodes entre les mans, “hem
canviat personatges, hem fet esce-
nes noves, perquè no es tractava de
fer una representació de la de Moyà,
que és perfecta, però la nostra és una
altra cosa, naturalment amb un
tronc dramatúrgic comú”.

Torna al principi i conta la con-
versa amb Toni Gomila. Volien tro-
bar un corpus teatral propi, com
també diu l’actor i productor, o com
ho diu Duran: “Ja que no tenim clàs-
sics, ho farem des de la tradició, en-
cara que sigui rural”.

Tradició, però cap endavant
Pel que fa al concepte d’Herodes, rei,
confessa haver begut de la Comme-
dia dell’arte per després explicar que
en teatre sempre pots anar a la fide-
litat temporal o cap endavant, “i jo
he triat cap endavant”. De fet, hi ha
algunes fotografies promocionals de
l’obra en les quals els protagonistes
semblen sortits d’un film de Taran-
tino. “El nostre Herodes és contem-
porani, el protagonista té pànic que
el fotin fora de la cadira, i a sobre al-
gú arribat del cel”, comenta. “Jo dic
als actors que tinguin en compte que
ara podem entendre que algú pugui
arribar del cel, però en aquell temps
era del tot incomprensible”. I rema-
ta: “D’alguna manera l’objectiu
d’aquesta obra és parlar de l’abús de
poder, de les víctimes, del poble. Tot
sense oblidar la part còmica”.

També parlàrem de la seva rela-
ció amb Rafel Lladó, a qui va conèi-
xer com a director artístic quan va
muntar La dida. “Vàrem prendre un
cafè al Solleric i des del primer mo-
ment ens vàrem fer amics per sem-
pre”, apunta. “Jo som molt obsessiu
i Rafel Lladó sempre ho sap traduir”.
Han col·laborat sempre i sense cap
interrupció des de fa desset anys.

L’escena a Mallorca
També va sortir a la conversa com
ha evolucionat el teatre a les Illes
d’ençà d’aquests desset anys i ho diu
amb claredat meridiana: “Per fer el
càsting de La dida” vàrem tenir
molts problemes. Avui no en tindrí-
em cap. De fet, ja no en vaig tenir cap
a Mort de Dama. De la direcció d’ac-
tors assenyala que és fonamental el
bon rotllo, la complicitat. “Quan co-
menç a assajar ho tenc tot molt clar,
però són els actors els que fan créi-
xer els personatges, hi aporten di-
versitat, sempre posant-hi molta in-
formació addicional”. Està encantat
amb els actors d’Herodes, rei: San-
ti Pons, Rafel Ramis, Joan Bibiloni,
Joan M. Vadell, Àlvar Triay i Toni
Gomila.

Una frase per definir-lo: “Dirigir
et fa tornar molt eclèctic”.e

Corpus teatral mallorquí
“Amb Toni Gomila decidírem
que, ja que no tenim clàssics, ho
farem des de la tradició rural”

Panorama actoral
“Per fer el càsting de ‘La Dida’
vàrem tenir molts problemes,
avui no en tindriem cap”

Laura Borràs
DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓ DE LES LLETRES CATALANES

“Els sabers de les humanitats són
tradicionals, però vigents”

Realitat. “Avui més que mai necessitem unes competències que passen per les humanitats:
capacitat per fer un discurs, domini de la paraula, habilitat per explicar bé les coses...”

PERE ANTONI PONS

Laura Borràs (Barcelona,1970) és
professora de literatura, assagis-
ta i actual directora de la Institu-
ció de les Lletres Catalanes. Ha
estat a Palma durant els darrers
sis dijous per oferir un cicle de
conferències sobre clàssics mo-
derns. Ha estat un èxit de públic.

Com ha canviat el paper dels
clàssics en la nostra cultura?
Els clàssics han tingut la mala
premsa de ser considerats allò que
tothom coneix però ningú no ha
llegit. Això fa que la gent els tingui
molt de respecte. Ara bé: quan els
lectors s’aboquen als clàssics,
s’adonen que parlen de coses molt
actuals i molt nostres, com la be-
llesa, la bondat, el desig i el mal.

És fàcil fer-los atractius, no?
Home, i tant! Nosaltres hem fet
un programa exigent, que va des
de Sòfocles fins a Joyce passant
per Flaubert i Balzac, i la gent s’hi
ha llançat de cap. És clar: el ma-
terial és de primera qualitat. I el
públic ho veu. El tipus de públic
d’aquestes sessions és gent inte-
ressada per la cultura, que solen
estar en la mitjana edat. Com que
és de pagament, també tenen re-
cursos. I cada cop ve més gent jo-
ve. Estudiants universitaris. L’ob-
jectiu és que el públic sigui molt
variat, perquè els clàssics arriben
a tothom.

Creis que la manera com funcio-
na actualment el món editorial,
amb tanta sobreabundància de
novetats perjudica els clàssics?
El món editorial té unes lògiques
i uns cicles interns en què fins i tot
les novetats tenen una data de ca-
ducitat molt immediata. Imagi-
na’t, per tant, la dificultat d’un
clàssic per competir amb la inèr-
cia d’aquesta roda abassegadora,
en què allò que és molt nou ja és
gairebé vell. Els clàssics no hau-
rien de participar en aquesta lliga.
Han d’aspirar a ser long-sellers, a
formar part d’un fons d’armari,
que ha de ser allà per a qui el vul-
gui. Per sort, molts llibreters són
conscients que els clàssics es van
venent en comptagotes però sem-
pre.

Compartiu la idea que a la gent
cada cop li costa més llegir, com-
pletar amb la pròpia imaginació
allò que li diuen unes paraules?
Hi ha gent a qui li fa molta mandra

llegir, sí, i no està disposada a po-
sar-hi de la seva part. Per llegir cal
atenció, un esforç. En aquest sen-
tit, falta hàbit. I és possible que
ens haguem narcotitzat una mica
amb els nous llenguatges, encara
que hi ha pel·lícules de narratives
tan fragmentades que et poden fer
esclatar el cap, tan complexes
com són. Llegir requereix un es-
forç perquè el lector ha de coope-
rar amb el text perquè acabi de
prendre forma i sentit. Ara bé: és
un exercici molt estimulant, i et
dóna tant plaer com esforç t’exi-
geix.

Heu dit: “Les humanitats seran
digitals o no seran”. Provocació o
profecia?
El que no pot ser és que utilitzem
les noves tecnologies per a totes
les coses de la vida i en canvi no les
utilitzem per transmetre coneixe-
ments als nostres alumnes. Quant
al tema de les humanitats, és un
peix que es menja la coa. Si es diu
que no interessen, hi ha menys
gent que les demana; i si hi ha
menys gent que les demanen, es
confirma que en realitat no inte-
ressen… I no és així. Avui més que
mai les persones necessitem unes
competències que passen per les
humanitats: capacitat per fer un
discurs, domini de la paraula, ha-

bilitat per muntar una narració
en el sentit d’explicar bé les co-
ses… La gent pensa que les hu-
manitats estan allunyades de la
realitat, i és tot el contrari.

Una bona manera de salvar les
humanitats és emfatitzar el
seu utilitarisme?
Més que emfatitzar-lo, posar-
lo de relleu. La nostra societat
és molt pragmàtica, però tan
important haurien de ser els
coneixements concrets –que et
permeten construir un pont,
fabricar un ordinador, etc.–
com els coneixements abstrac-
tes. A més, el nostre suposat
pragmatisme també ens ha
portat al cul-de-sac on som… Si
haguéssim tingut més valors,
potser no estaríem tan mala-
ment. I no vull ser ingènua i dir
que la literatura i les humani-
tats ens fan millors persones.
Això no. Però les humanitats
serveixen per conèixer l’essèn-
cia de l’ànima humana. Quan la
criatura de la novel·la Fran-
kenstein diu “sóc dolent perquè
sóc miserable”, ens està dient
coses molt importants i útils
avui dia. Els sabers de les hu-
manitats són tradicionals, però
això no vol dir que no siguin vi-
gents.e
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Laura Borràs ha oferit un cicle de conferències sobre clàssics moderns a Palma. ISAAC BUJ

Els clàsssics
“Tot i que fan
respecte,
parlen de
coses actuals
com la bellesa
o el desig”

Llegir
“És un exercici
estimulant
que et dóna
tant plaer com
esforç
t’exigeix”
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