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Monòlegs d’alçada
CRÒNICA Ivan Benet brilla amb Kafka, i Carme Elias, amb Vreeland

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELONA

E
n un moment en el qual els 
intèrprets estan cada vega-
da més obligats a assumir 
el risc de pujar a escena en 

solitari, dos espectacles molt dife-
rents pel seu contingut i per la seva 
factura es mereixen, o s’han meres-
cut, ser vistos. El versàtil  Ivan Benet 
s’enfronta a l’Espai Lliure, fins a l’1 
de juny, al difícil repte d’encarnar el 
simi-home d’Informe per a una Acadè-
mia, de Kafka, i la captivadora Carme 
Elias va recrear fins ahir al Teatre 
Akadèmia  Diana Vreeland, l’editora 
de publicacions tan influents en la 
moda com Harper’s Baazar i Vogue, a 
Al galop.
 Benet s’ha implicat a fons a donar 
un enfocament propi a l’obra de Kaf-

ka. La immersió de l’actor en aquest 
conte amarg és completa. El llen-
guatge, la mímica, les accions i ges-
tos utilitzats per narrar la peripècia 
vital del mico que es converteix en 
humà tenen tant magnetisme que 
l’espectador s’identifica des del pri-
mer moment amb les emocions que 
transmet aquest brillant exercici de 
transformació.

HUMANITAT DECADENT / Després d’ha-
ver estat alliçonat per arribar a tenir 
«l’educació mitjana d’un europeu», 
Peter el Roig acaba triomfant en el 
món de l’espectacle, opció que va es-
collir en comptes d’acabar en un 
zoo, i arriba a oferir una conferència 
sobre la seva evolució. Hi emergeix 
un fons de ressentiment per com és 
de forçada una situació que li impe-
deix ser tan lliure com era a la selva  
on va ser capturat. 
 La reflexió de Kafka adquireix 
un sentit profund en aquest trucu-
lent monòleg que aprofundeix en 
la decadència de la moderna huma-
nitat. La magnífica escenografia i il-
luminació, amb intel·ligents soluci-
ons per a cada situació, i la banda so-
nora amb música original de Sílvia 

Pérez Cruz, arrodoneixen un espec-
tacle de molts quirats.
 Elias –que tornarà amb aquesta 
obra del 18 de setembre al 5 d’octu-
bre– dóna un curs d’elegància inter-
pretativa a Al galop. Dirigida per Gui-
do Torlonia, construeix una obra 
que va més enllà del documental i 
mostra amb sensibilitat i un humor 

corrosiu l’esperit de l’excèntrica i 
influent periodista de moda Diana 
Vreeland. A l’ocàs de la seva carrera 
i des del seu elegant apartament de 
Nova York, molt ben ambientat, Vre-
eland desgrana tota la força de la se-
va filosofia existencial i l’ideari que 
la va portar a ser una icona de l’estil. 
L’actriu desplega el seu art al servei 
de la sofisticació i extravagància del 
personatge. H

La transformació 
del mico que es 
converteix en humà 
a ‘Informe per a una 
Acadèmia’ és brillant 

33 Ivan Benet, en un de les escenes d’‘Informe per a una Acadèmia’.

ÀLEX RADAMAKERS

MINIFESTIVAL

El Port de la 
Selva vibra amb 
el Sonarkids 
Més de 5.000 visitants, més que l’any 
passat, va convocar aquest cap de set-
mana el Sonarkids celebrat al Port 
de la Selva (Alt Empordà). L’atracció 
de la cita va ser el grup DMK, un pare 
i dos fills que versionen cançons de 
Depeche Mode i triomfen a Youtube. 
Alizzz, Tremendo, Busy P, Markooz, 
Pau Riba i els 40 Gripaus i Fantastic 
Plastic DJ van ser altres actuacions 
destacades. 

LLIBRERIA D’ESTRENA

La nova 
Documenta 
obre demà
Pocs dies després d’abaixar la per-
siana a l’històric local del carrer 
del Cardenal Cassanyes, on va es-
tar 40 anys i d’on se n’ha anat a 
causa de l’extinció del contracte 
de renda antiga, la llibreria Do-
cumenta reneix demà en un nou 
local, al carrer de Pau Claris, 144. 
De moment l’obertura serà parci-
al, i la inauguració oficial arriba-
rà al juny.


