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Feu-me cas: si voleu

estar al seumateix

nivell abans que co-

menci la representació, preneu

un bon vodka abans d’entrar

al teatre. D’una banda, perquè,

quan els actors obrin la boca

(cosa que faran a un pamde la

vostra cara), l’alè de vodka que

deixaran anar us pot tombar

d’esquena; tot i que, en qualse-

vol cas, després vosaltresmatei-

xos sereu convidats a beure una

copa amb ells. I de l’altra, per-

què aquests actors es disposen a

fer un treball d’introspecció que

deixarà a la vista els seus propis

pecats i febleses; de vegades,

una copeta pot ajudar a escoltar

ambmés calma segons quina

mena de confessions personals.

Aquests actors, com podeu in-

tuir pel títol de la proposta que

ens vénen a presentar, estan

ficats en quelcom que podria

passar per una representació

d’Els baixos fons, la cèlebre obra

teatral deMaksimGorki. Potser

la vau veure al TNC, dirigida

per Carme Portaceli, i trans-

formada en un desafortunat

muntatge que convertia la Sala

Petita en una estació demetro

plena d’indigents. O potser re-

cordeu les notables adaptacions

cinematogràfiques del text que

van dirigir Jean Renoir i Akira

Kurosawa: la primera, situada a

la França del Front Popular del

1936; la segona, ubicada al Japó

feudal. En qualsevol cas, el que

us espera aquest cop no té res a

veure amb una escenificació de

l’obra de Gorki; oblideu-vos de

la narrativa argumental, perquè

aquí no en trobareu. I ja posats,

oblideu-vos dels dosmagnífics

espectacles shakespearians (la

Miranda inspirada en La tem-

pesta i la seva visió deHamlet)

que ha presentat Koršunovas

al Temporada Alta aquests

darrers dos anys: aparentment,

això tampoc té gaire a veure

amb aquells muntatges.

L’ALBERGMENYS ACOLLIDOR

Però,malgrat les aparences, el

cert ésqueaquest treball, definit

pel seudirector comun laborato-

ri enquèelsmateixos intèrprets

(però tambéels espectadors)

assumeixen la funciódeconillets

d’índies, entroncadel tot amb les

reflexions sobreel teatre i l’actor

queespoden trobar ja al teatre

anteriordeKoršunovas.Com

ens recordael creador lituà, el

seuHamlet començavaamb la

companyiamaquillant-se com

si fos al camerino, davantuns

miralls enquè, en realitat, cadas-

cundels intèrprets veiaun rostre

diferentdel seu, el rostred’un

altre actor.Aquest fals camerino

present al llargde tota la repre-

sentació venia a ser el preàmbul

d’aquest espai buit d’artificis i de

quartaparet queara ens trobem.

Elmiserable albergdemalamort

enquèvenienacoincidir elsno

menysmiserablespersonatges

deGorkihaquedatdel tot anul-

lat. En lloc seu, ens esperauna

funcional taula envoltadade

cadires i situadaal nostremateix

nivell.Aquestaproximitat és

la quepermetràqueels actors

s’adrecindirectament a cadascun

denosaltres.

HISTÒRIA D’UN FRACÀS

Diu tambéKoršunovas que la

idea de crear aquest espectacle li

va venir després d’haver dirigit

aOslo una adaptació de l’obra

plena de recursos escenogràfics

imolt atenta a la reconstrucció

d’època que,malgrat això, va

resultar un relatiu fracàs. El gran

escenari i les grans distàncies

impedien captar la humanitat

queGorki intenta transmetre

al seu text. I per recuperar-la,

calia en certa forma oblidar-se

fins i tot parcialment deGorki i

la seva trama argumental. I calia

esborrar almàxim la distància

entre l’actor i el personatge, fent

conviure alhora trets de l’un i de

l’altre, contaminant la persona-

litat de l’ésser de ficció amb la

personalitat i les experiències

de l’ésser real que l’interpreta.

Aquest és l’objectiu últimdel

laboratori. I el que passa al llarg

del procés potser no té en comp-

te la cronologia dels esdeveni-

ments de l’obra, però sí que té

molt en compte les desesperades

emocions que ens transmeten

els seus protagonistes.
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L’APUNTADOR

PERSECUCIÓN A CIEGAS
Darrereaquest títol s’amagaJesús
Roche,unautorqueensha fet riure
molts copsdesde l’escenari coma
membrecofundadorde laveterana
(35anysenactiu) companyiaTea-
treArca.Peròqueaquestavegada
ensvolficarelneguital cosamb
unatramaenquè,aixòsí, tampoc
hi faltahumor;una tramaenquèel
mésperillósnosónpas lesmàfies
ucraïnesesqueoperenacasanos-
tra, sinó lapocaconfiançaqueels
protagonistesmostrenenversells
mateixos. Lapresentaciód’aquest
llibreeditatperAlrevés, comno
podia serd’altramanera, tindrà lloc
a la llibreriaNegra iCriminal (9/11
a les13h; c.de lasal,5). I es repeti-
ràa l’Antic Teatreelpròxim19/11
(Verdaguer i Callís,12;20.30h).

LAHISTÒRIAD’UN
TEATRE LLIURE
Si no vaupoder assistir almateix
teatre a la projecció d’aquest im-
prescindible documental dedicat
a explicar-nos els primers 35anys
d’història del Lliure i tambéus en
vauperdre l’emissió televisiva, no
patiu: el 33ens dóna la possibilitat
de recuperar-lomitjançant la seva
programació a la carta. I ja depas,
feuunaulladaa la resta de sucós
material documental queel canal
posaa la vostra disposició.Web:
www.tv3/cat.

COMPARTINT UN VODKA
AMB LA DESESPERACIÓ
OSKARAS KORŠUNOVAS I ELS SEUS ACTORS SURTEN DELS
BAIXOS FONS PER EXPLICAR-NOS LES SEVES MISÈRIES

DUGNE (ELS BAIXOS FONS)

DeMaksimGorki.Dir.:Oskaras
Koršunovas. Int.:DainiusGavenonis,
RasaSamuolyte,DariusGumauskas,
JuliusZalakevicius,DariusMeskauskas,
JonasVerseckas,TomasZaibus,Giedrius
Savickas,NeleSavicenko,RytisSaladzius.
9/11.Lloc:ElCanal.SantAntoni,1(Salt).
(972493634.€31euros.C21h.
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