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HOMENATGE

Un altre centenari,
el del naixement
d’Albert Camus

El malentès, que es pot veure al Principal fins dia 15, pretén ser un homenatge a Albert
Camus i és dirigida pel madrileny Andrés Lima. ARA BALEARS

‘El malentès’
TEATRE PRINCIPAL DE PALMA
7 de desembre del 2013

J. A. MENDIOLA

Deia Albert Camus que
“en un món injust o in-
diferent, l’home pot
salvar-se ell i salvar els
altres fent servir la

sinceritat més clara i la paraula
més justa”. Aquesta és la reflexió
que pretén El malentès, obra que,
gràcies a la celebració del cente-
nari del naixement del premi No-
bel francès, es representa al tea-
tre Principal de Palma fins al
proper cap de setmana.

El director, Andrés Lima
El que més sorprèn d’aquest
muntatge és el nom de qui l’en-
capçala, el director madrileny
Andrés Lima, realitzador d’obres
tan reconegudes amb la recent-
ment dissolta companyia teatral
Animalario com la guardonada
Marat-Sade i El montaplatos.
Aterra al Principal amb un en-
càrrec sota el braç, l’obligat ho-
menatge al centenari d’Albert
Camus. Beneïdes siguin les cele-
bracions, centenari i el que sigui.
L’única condició per fer-se càr-
rec del muntatge era fer-ho amb
un repartiment i equip tècnic lo-
cals. Així, els protagonistes ele-

Crítica
gits per Andrés Lima són Catali-
na Inés Florit, Albert Mèlich,
Mercè Sancho de la Jordana,
Apolonia Serra i Rosa Serra,
l’ajudant de direcció Joan Fulla-
na i Jaume Manresa per com-
pondre’n la música original.

Dues novetats
Per començar, dues novetats. La
primera: el pati de butaques de la
sala petita del teatre Principal di-
vidit en dos i al centre, l’escena-
ri, una trinxa on transcorre l’ac-
ció i els espectadors, com si es
tractàs d’un jurat popular, estan
situats com per donar el veredic-
te sobre el que succeirà al llarg de
la propera hora i mitja, si fa o no
fa. El que no està gaire clar és si
tots els espectadors poden veu-
re l’obra en les mateixes condici-
ons, bàsicament pel moviment
d’una sèrie de pantalles mig
transparents que van dividint
l’escenari, amb una funció més
estètica que dramàtica. Estètica-
ment no queda malament i fins i
tot dóna fluïdesa als esdeveni-
ments. La segona novetat: el can-
vi del criat per una criada, que no
té gaire importància argumental,
però ajuda a la dramatúrgia amb
aquesta mena de dansa macabra
del personatge que augmenta el
punt de follia de l’obra.

No es tracta d’una obra fàcil,
sobretot per la duresa del plante-
jament, la mort d’un fill a mans
de la mare i de la germana, com
també la personalitat de les du-

es protagonistes, mare i filla, que
en el seu codi moral l’únic fi és la
mort. Hi havia dues opcions per
encarar El malentès: el primer,
mitjançant aquest punt de follia
de què parlava; el segon, una re-
flexió molt més pausada sobre la
vida i la mort, sobre ètica i condi-
ció humana. Lima ha optat pel

primer i les sortides de to, sobre-
tot de la mare, justifiquen un
comportament que va més enllà
d’una trabucada existencial. I
crec que no es tractava d’això, pe-
rò en qualsevol cas estam davant
d’un espectacle treballat, que se-
gurament ha enriquit més els ac-
tors que el públic.e

MÚSICA

Vinicio Capossela canta a la
resistència del sud d’Europa

“Indebito, el títol del documental,
significa en deute i també indegut en
el sentit de no permès. Amb un petit
equip de rodatge i agafant el so en di-
recte, sortírem als carrers i les taver-
nes”, diu Capossela, que en la pel·lí-
cula dirigida per Segre reivindica la
potència de la música popular per
explicar la vida, especialment “el
costat rebel i no convencional”.

En aquest viatge musical centrà
la mirada en el rebétiko, un estil que
coneix en profunditat. “És una mú-
sica de resistència, de ferocitat,
d’orgull i de pertinença. Els músics
de rebétiko ens recorden que no som
els primers que patim i que genera-
cions anteriors ja passaren per
temps difícils i els superaren”, ex-
plica Capossela.

XAVIER CERVANTES

BARCELONA. Vinicio Capossela,
músic italià nascut a Hannover el
1965 i resident a Milà, recorda que
l’any passat l’expressió “acabarem
com Grècia” va esdevenir “una ame-
naça”. Capossela volgué conèixer de
primera mà la situació grega. “Du-
rant l’estada a Grècia vaig començar
a prendre notes que més tard es con-
vertiren en el llibre Tefteri. Il libro
dei conti in sospeso”, explica.

Aquelles notes sobre comptes
pendents també les enviava al cine-
asta Andrea Segre i el resultat és el
documental Indebito, que el 12 de
desembre, a la Pedrera, inaugurarà
la Mostra de Cinema Italià de Bar-
celona.

Segons Capossela, no és “casuali-
tat” que aquesta música lligada a la
classe obrera grega i als ambients
marginals de les ciutats portuàries
estigui revifant. “Tocar i encara més
escoltar el rebétiko és un acte polí-
tic, sobretot al sud d’Europa”, diu
Capossela.

El seu interès per aquest estil
grec ve de fa temps. L’any 2007 va
actuar a Grècia amb el trio de Mano-
lis Pappos, i va enregistrar a Atenes
una dotzena de cançons.

Aquelles sessions a Atenes, en
què també va enregistrar versions
de Mercedes Sosa (Canción de las
simples cosas) i d’Atahualpa Yupan-
qui (Los ejes de mi carreta), no van
aparèixer en CD fins al 2012. Un any
abans va publicar Marinai, profeti
e balene (2011), un disc sobre l’èpica
marina inspirat per clàssics de la li-
teratura universal com ara Moby
Dick, l’Odissea i Lord Jim, i en què hi
va col·laborar el grup barceloní Ca-
boSanRoque. e

El cantautor italià Vinicio Capossela balla un
rebétiko davant d’un mapa de Grècia. FESTIVAL DEL MIL·LENNI

‘El malentès’ es pot veure fins al proper cap
de setmana al teatre Principal de Palma

Treballat
L’espectacle
segurament
ha enriquit
més els actors
que el públic


