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QuanDavidLynchva

filmarL’homeelefant,

hova fer apropant-se a

lahistòria real deJosephMer-

rick ambunestil cinematogràfic

purament clàssic.Merrickhavia

passatde serunaatracciódefira

de l’era victorianaqueatreiami-

rades curiosamenthorroritzades

per culpade les sevesmalforma-

cions físiques, a transformar-se

després enun fenomenmèdic

protegit pelmateixpríncepde

Gal·les, i conegutper la sevagran

intel·ligència. Probablement, la

biografiadeMerrick ja s’apropa-

vaproualmalsonambels seus

momentspuntualsd’absurdapla-

cidesaper embolicar encaramés

la troca ificar-lodins l’estructura

dedeliri onírichabitual al cinema

deLynch.Peròara, curiosament,

tenimalTemporadaAltauna

proposta escènicadel tot original

protagonitzadaperunpersonat-

geque, si noésbenbé l’homeele-

fant, s’hi assemblamoltíssim. I en

aquest cas, sí quequan travessem

laportadel teatrepot serqueens

sentimficats enunescenari digne

deDavidLynch, unade les influ-

ències estètiquesmésevidents en

l’obradeRobertoSuárez.Això sí:

enel seucas, barrejant l’autorde

MulhollandDrive, ambaquesta

formade fer característicadel

teatredeVeroneseoTolcachir.

Per cert queaquest creador arri-

batdesde l’Uruguainoes tallani

unpèl quanes tractade fer sentir

a l’espectadorqueellmateixpot

ser tractar comunmonstrede

fira ambulant.Al seumuntatge

RococóKitsch, el públic era tancat

engàbies, no sabemsiperprote-

gir-lode les criaturesqueprota-

gonitzaven l’espectacleoperquè

aquestes es sentissinprotegides

de les reaccionsdel públic.

UBICATS ENDIFERENTS REALITATS

I ara, ja cal que tingueupresent

que, en aquest cas, quan com-

preu l’entradade l’espectacle,

estareu comprant en realitat

dues entrades per veuredos

espectacles diferents però

absolutament complementaris.

En el primer tindreuocasió de

conèixer el singular protagonista

d’aquest dramahumàquepot

ser vist també comuna extrava-

gant comèdia negra; depèndel

moment, de la vostra actitud i

de les reaccions queusprovoqui

la faunaque envolta elmonstre.

Però, quandoneuper fet que tot

està ja explicat, us trobareu amb

una segona jornada enquè can-

via la perspectiva del quehavíem

vist abans.Ara entrem ja en els

terrenys de lametateatralitat que

deixa en evidència elsmecanis-

mesde lamateixa funció. Tot i

que, per dir la veritat, aquí nohi

ha res d’evident. Comels passa

en algunes escenes alsmateixos

intèrprets de l’obra, aquí sovint

tindreu ganes deplorar o riure

alhora,mentre us pregunteu

què tenen a veure algunes de les

coses quediuen els personatges

ambel que estan fent o ambel

que acabeude veure. I dins del

que acabeude veure odel que

veureu tot seguit, s’hi troben

també sorprenents resolucions

escenogràfiquesplenes d’inquie-

tant comicitat. R.O.

L’HOME ELEFANT,
PEL DAVANT I PEL DARRERE
L’URUGUAIÀ PEQUEÑO TEATRO DE MORONDANGA ENS
OFEREIX UNA OBRA QUE VAL PER DOS I QUE TRENCA
TOTS ELS ESQUEMES

BIENVENIDOA CASA

Una creació de Roberto Suárez. Pe-
queño Teatro deMorondanga. Int.:
Sergio Gorfain, Chiara Hourcade,
Soledad Pelayo, Óscar Pernas,Mari-
ano Prince,Mario Rodríguez, Rafael
Soliwoda, Gustavo Suárez.Data:
Primera sessió doble: 1/11, 21h (pri-
mera part) i 2/11, 18h (segona part).
Segona sessió doble: 2/11, 18.15h
(primera part) i 22h (segona part).
Lloc: El Canal. Sant Antoni, 1. Salt.
(972 402 004.€ 31 euros.

NEDANT CAP A LAMARDE LA XINA
Existeix unamolt notable versió
anterior, filmadael 1937perWilliam
A.Wellman. I unamediocre adaptació
posterior, que van interpretar el 1976
Barbra Streisand i Kris Kristofferson.
Això, per noparlar de lesmoltes altres
pel·lícules que, de formaencoberta, ens
hanexplicat lamateixahistòria. Però
sensedubte, quandius el títolHanascut
unaestrella, el primer enquepenses és
en lamemorable obramestra dirigida
el 1954perGeorgeCukor. Recordeu la
història? Esther Blodgett (impressionant
JudyGarland) és unaactriu i cantant
sense èxit fins que coneix aNorman
Maine (intens JamesMason), un cèle-
bre actor autodestructiu la carrera del
qual ha començat a entrar endecadèn-
cia. Amb la empenta inicial deNorman,
Esther assoleix ràpidament l’estrellat,
mentre qui és ja ara el seumarit, cau
més imés enunpou fosc de fracàs del
quènoel pot treure ni el profundamor
de la sevadona. Tal i comdiuPauBer-
rondo, aquesta és unahistoria d’amor
entre dues persones que s’estimen,
però quemai noes podran trobar.Que
és exactament elmateix queels hi
passa als protagonistes de l’obra teatral
ambquèBerrondo (deixant debanda
els fogons de LaRiera; recordeu com
n’estavadebéaGermanes?) debuta

comaautor i director, i quehaescrit
inspirant-se enels personatges de
Cukor. Però barrejant-los alhora amb
els d’una sensacional obra de Ten-
nesseeWilliams, que , l’any 1961, va
suposar el darrer gran èxit a Broadway
de l’autor i què, lamentablement,
roman inèdita als nostres escenaris. Per
sort, JohnHuston ens va deixar filmada
una esplèndida adaptació de La nit de
la iguana (Ava Gardner, Richard Burton,
Deborah Kerr) que potser aniria ver
revisar, si voleu familiaritzar-vos amb
l’irreverent reverend Shannon i amb
l’eternament soltera senyoreta Jelkes,
que viatja pelmónacompanyant al seu
centenari avi poeta. Aquests dos, són
precisament els personatges que es
disposen a protagonitzar l’actor al seu
ocàs i l’actriu al seu esplendor de l’obra
de Berrondo, nascuda en gran part de
la improvisació dels seus intèrprets. I
també ells, encarnen l’atracció que es
pot produir entremóns radicalment
diferents. R.O.

Dramatúrgia i dir.: PauBerrondo. Int.:
Maria Ribera, Borja Espinosa, Jordi
Busquets.Música: Jordi Busquets. Fins
al 17/11. TeatreAlmeria. Sant Lluís,
64.d : Joanic (L4).( 933518232.€
20euros; dc. i dj., 18 euros.CDedc. a
ds., 20h; dg., 17h. .

DIVORCI
Evidentment: quan a qualsevol llar
es pronuncien les paraules “Vull el
divorci!”, això vol dir que ja tenim a
la vista un bon drama domèstic amb
advocats pelmig i unmunt de pactes
i/o discussions abans que tots els
papers estiguin firmats i formalitzats.
Però, quan les paraules les pronuncia
alguna celebritat, això vol dir que
tenim alhora una d’aquestes notícies
que ocupen hores imés hores a totes
les graelles dels programes televisius
dedicats almón del cor. I que ja tenim
esmolant-se les ungles elsmillors
representants delsmillors bufets d’ad-
vocats especialitzats en lamatèria,
acostumats a obtenir acordsmulti-
milionaris per al seus representats. I
no cal ni dir que, quan qui es divorcia
és un crac delmón del futbol, estem
parlant de quantitats d’allòmés exa-
gerades. Això passa al Brasil, el país
originari d’aquesta comèdia que, des
que es va estrenar a Sao Paulo almes
de gener passat, no ha parat d’omplir
teatres. I passa encaramés a casa
nostra, que és on es situa aquesta
adaptació en la qual no trobareu cap
nom concret de cap jugador establert
a Barcelona. Però en què sí que po-
dreu reconèixer amb facilitat referèn-

cies a la nostra actualitat (futbolera o
no) que us resultaranmolt familiars.
I ara digueu-me, qui pot representar
millor cada part d’aquesta parella que
vol deixar de ser-ho que una exparella
d’advocats que, al seumoment, va
passar també pel propi divorci? Re-
cordeu que, almatrimoni d’advocats
format per Spencer Tracy i Katharine
Hepburn a La costella d’Adam, una
experiència similar gairebé els costa el
divorci? Doncs vés a saber; potser als
divorciats d’aquesta història això els
serveix per reviure velles emocions. En
qualsevol cas, ara que es concentrin
en la feina, tot tenintmolt present
que, comdiu l’autor del divertiment,
quan pelmig hi ha grans estrelles del
món de l’esport i l’espectacle, també
acostumen a posar-se enmarxa grans
mentidesmediàtiques i gransmuntat-
ges de rendibilitat comprovada. R.O.

Text: Franz Keppler. Argument:
OtávioMartins. Una producció Teatre
Gaudí. Dir:MiquelMurga. Int.: Núria
Hosta, ÒscarMas, Juan Frendsa, Aida
Flix. A partir de l’1/11. TeatreGaudí
Barcelona(TGB).Sant AntoniMaria
Claret, 120.dSagrada Família (L5).
(936035152.€20euros.CDedj. a
ds., 21.30h; dg., 18h.
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