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Un ‘enemic’ molt vigorós
CRÒNICA El Lliure acull una rotunda versió del clàssic d’Ibsen

J. C. S.
BARCELONA

La necessitat de recuperar Un ene- 
mic del poble queda justificada amb 
suficiència per com ressonen avui 
les paraules del clàssic de Henrik 
Ibsen en la versió que firmen Juan 
Mayorga i Miguel del Arco, també 
director de l’ambiciós muntatge 
que estrena el Lliure de Montjuïc. 
Corrupció, manipulació i el conflic-
te entre llibertat individual i bé co-
mú són alguns dels seus eixos temà-
tics. Tots apareixen amb força en 
una obra amb 15 actors i una im-
ponent i al·legòrica escenografia en 
què l’aigua és un altre personatge, 

que remet al balneari del text i tam-
bé a una vetusta central tipus Txer-
nóbil.
 Del Arco no ha dubtat a polir el 
text d’Ibsen per buscar la franja de 
públic més majoritària. També ha 
jugat una carta efectista, en el bon 
sentit, en la seva posada en escena. A 
un inici pausat el segueix la convul-
sió del conflicte, materialitzat en la 
fenomenal escena de l’agra discus-
sió entre els germans Stockmann, 
el doctor del balneari de les aigües 
contaminades (Pere Arquillué) i l’al-
calde del poble, que vol ocultar el 
descobriment per salvar la seva eco-
nomia (Roger Casamajor). La funció 

agafa una velocitat de creuer que 
ja no defalleix en la trobada mas- 
siva a la redacció del diari local, ni 
en la convulsa assemblea de veïns 
amb els intèrprets fora de l’escena-
ri i repartits per la platea en l’apos-
ta més moderna de Del Arco. L’epí-
leg arriba al moment més poètic 
que tanca la famosa frase de Stock-
mann: «L’home més fort és el que es-
tà més sol».
 Darrere del notable alt de la pro-
posta també hi ha algunes ombres, 
com les cançons que separen esce-
nes, a partir de versos d’Ibsen, d’en-
caix forçat, entre altres coses per-
què no s’acaben de sentir bé. També 
s’abusa de sentències lapidàries i un 
pèl gastades, sobretot de la premsa. 
Però res  entela el vigor d’un muntat-
ge amb un elenc esplèndid. Arqui-
llué, gran com sempre, és el seu lí-
der però Casamajor, Pablo Derqui, 
Mònica López i Jordi Martínez, per 
exemple, el miren de front sense ti-
tubejos. H33 Pere Arquillué, el protagonista.

POLÍTICA CULTURAL

La reducció  
de l’IVA de l’art 
genera dubtes
La reducció de l’IVA en les trans-
accions artístiques aprovada pel 
Govern genera dubtes en el sec-
tor. El text del BOE sembla descar-
tar la rebaixa generalitzada en 
la compravenda d’art. Aparent-
ment l’IVA reduït només s’apli-
caria en la primera venda, de ma-
nera que els galeristes podrien 
tributar el 10% si actuen com a 
intermediaris. Si compren obra a 
l’artista per després revendre-la, 
el tipus es mantindria al 21%.

CONCERT 

Lady Gaga, a 
Barcelona, el 8  
de novembre 
En el marc de la seva gira artRAVE: 
The Artpop Ball Tour, Lady Gaga ac-
tuarà el 8 de novembre al Palau 
Sant Jordi de Barcelona. Les entra-
des per al concert es posaran a la 
venda general el pròxim 14 de fe-
brer. Despés del tour per Amèrica 
del Nord, la cantant novaiorque-
sa iniciarà l’europeu amb una ac-
tuació a Anvers (Bèlgica), el 23 de 
setembre.

CÒMIC BELGA 

Mor Delaby,  
el dibuixant 
de ‘Murena’
El dibuixant belga Philippe De-
laby, que va morir dimarts als 53 
anys, s’havia convertit en un dels 
noms destacats de la bande dessi-
née. Va destacar sobretot per la se-
va aportació al còmic de gènere 
històric gràcies a la seva premia-
da sèrie Murena, amb guió de Jean 
Dufaux, ambientada a l’antiga 
Roma i publicada a Espanya per 
Planeta DeAgostini.

ni els anglesos, els dolents», apunta 
el director.
 Un altre dels al·licients de Traduc-
cions-Translations és el divertit joc que 
planteja la barreja de gaèlic i anglès, 
que pot arribar a provocar un dià-
leg de sords. Ha tingut feina un tra-
ductor tan expert com Joan Sellent, 
que ha acabat reivindicant «el cata-
là rural» per als habitants del poble 
i l’«estàndard» per als anglesos. La 
Perla, d’altra banda, va seguir el ca-
mí d’altres muntatges i tot l’equip es 
va capbussar en el paisatge irlandès 
amb una escapada al comtat de Do-
negal setmanes abans d’estrenar. H

En menys de 100 anys, en tan sols 
tres generacions al llarg del segle 
XIX, Irlanda va viure un procés de 
substitució del seu idioma pel de 
l’imperi britànic. El gaèlic va que-
dar esborrat en benefici de l’an-
glès en un procés que, a més, va fi-
nalitzar poc abans de la indepen-
dència d’Irlanda, el 1922. D’aquest 
fet històric va beure el dramaturg 
irlandès Brian Friel per escriure 
Translations (1980), obra que estre-
na la productora La Perla 29 a la 
Biblioteca de Catalunya. Ferran 
Utzet dirigeix una gran proposta 
teatral (9 intèrprets per a 10 per-
sonatges) en què s’aborden temes 
com la identitat, la llengua, la des-
trucció del món rural i l’educa-
ció. I barrejats amb una història 
d’amor impossible.
 Utzet, responsable d’una altra 
peça irlandesa d’èxit de La Perla 
com va ser La presa, no oculta l’aju-
da que suposa el context actual per 
recuperar una obra que a penes 
s’ha representat als escenaris cata-
lans. The Abbey Theatre, d’Irlanda, 
la va estrenar quatre dies al TNC el 
setembre del 2001. «És una perla 
i el moment polític i social que vi-
vim la fa encara més necessària», 
recorda en al·lusió a les controver-
tides polítiques lingüístiques dels 
últims temps.
 Traduccions-Translations se situa 
en un poble del nord-oest d’Irlanda 
el 1833 on arriba un destacament 
de geògrafs militars anglesos per 
canviar de nom els topònims. La 
trama succeeix en una escola ru-
ral on es predica l’amor pel conei-
xement i s’estudien llengües clàs-

siques, malgrat ser un entorn una 
mica salvatge. «És com una utòpica 
Arcàdia», diu Utzet.

Sense maniqueismes

La peça alterna el to èpic del conflic-
te politicolingüístic amb les histò-
ries individuals, entre les quals pri-
ma un idil·li sense futur entre el ti-
nent responsable de l’operació i una 
alumna de l’escola. «És una histò-
ria èpica i parla de com les perso-
nes es posicionen davant els pro-
cessos de canvi. I sense maniqueis-
mes: ni els irlandesos són els bons, 

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

33 La jove irlandesa i els militars anglesos 8 Montse Morillo, David Vert i Ivan Benet, en una escena.

MARINA RAURELL

El director Ferran 
Utzet creu que «el 
moment social i 
polític» ajuda a 
recuperar l’obra

En nom de l’imperi
‘Traduccions-Translations’, de Brian Friel, aborda el relleu del gaèlic per l’anglès al segle XIX 
a Irlanda H Llengua i identitat s’enllacen a la trama amb una història d’amor impossible 

ESTRENA D’UNA AMBICIOSA OBRA DE LA PERLA 29 A LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA


