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DIVENDRES, 6 DE JUNY DEL 2014 ara   

➜ 
FIMAG 
DIFERENTS ESPAIS (TORROELLA  
DE MONTGRÍ) 
Antonio Díaz, més conegut com 
a Mago Pop, és una de les 
estrelles de la nova edició del 
Festival Internacional de Màgia 
de Torroella de Montgrí, amb 
una allau de propostes per a 
tots els públics  (www.fimag-
magia.com). 
➔ Fins al 8 de juny 

➜ 
‘AQUELLOS DÍAS AZULES’ 
CÍRCOL MALDÀ (BCN) 
Poeta, dramaturg i director, 
Marc Artigau s’inspira en els 
últims versos de Machado 
(“Estos días azules y este sol de 
la infancia”) en una obra que 
evoca la força genuïna de les 
grans emocions de la infantesa. 
➔ Fins al 8 de juny 

➜ 
‘STOCKMANN’ 
SALA MUNTANER (BCN) 
La companyia Les Antonietes 
reprèn la seva exitosa lectura 
de la història imaginada per 
Ibsen: la lluita d’un home contra 
la seva comunitat en benefici 
de tota la societat. 
➔ Fins al 29 de juny 

➜ 
‘EL ZOO DE VIDRE’ 
TEATRE GOYA CODORNIU (BCN) 
¿Fins on pot arribar una mare 
per aconseguir el millor futur 
per al seu fill? Un tema univer-
sal que Tennessee Williams es 
va plantejar fa set dècades en 
aquesta obra immortal. 
➔ Sense data de sortida 

➜ 
‘ELS DIES FELIÇOS’ 
TEATRE LLIURE DE GRÀCIA (BCN) 
Emma Vilarasau assumeix un 
dels seus projectes més perso-
nals amb aquesta obra de 
Beckett que té una protagonis-
ta obsedida a tirar endavant 
malgrat la tossuda realitat. 
➔ Fins al 15 de juny

LA  
TRIA  

DEL  
‘PLAY’➜

Una història d’amistat i 
traïció amb ETA de fons 
Tanttaka Teatroa porta al Teatre Lliure ‘El hijo del acordeonista’, d’Atxaga

Fa deu anys l’escriptor Bernardo Atxa-
ga sacsejava el panorama literari amb la 
publicació d’El hijo del acordeonista. La 
novel·la va guanyar el Premio de la Crí-
tica en llengua basca i el premi Euska-
di de novel·la. Se’n van vendre milers 
d’exemplars però va provocar reaccions 
oposades entre els lectors (i també en-
tre els opinadors incontinents, no sem-
pre ben informats) més radicalitzats. La 
història de dos amics d’infantesa, el Jo-
seba i el David, que s’integren junts en 
una ETA incipient i acaben prenent di-
reccions contràries en relació a la ban-
da, va causar controvèrsia. A uns els va 
desagradar que el David traís els com-
panys i deixés les armes. Els altres se 
sentien molestos per la humanització 
dels terroristes. Vuit anys més tard, 
quan la companyia Tanttaka Teatroa va 
portar la novel·la als escenaris, la banda 
ja havia anunciat el cessament de la llui-
ta armada. El públic va reaccionar amb 
una emoció gairebé unànime. I l’èxit 
continua.  

Fernando Bernués, un home de tea-
tre estretament vinculat als 31 anys de 
trajectòria de Tanttaka, és el responsa-
ble de la direcció (amb dramatúrgia de 
Patxo Telleria, que és també un dels ac-
tors del muntatge) i un apassionat de 
l’obra d’Atxaga, de qui admira la capaci-

tat d’utilitzar la realitat basca contem-
porània com a material literari. El pro-
jecte va aconseguir un fet insòlit: és una 
coproducció dels tres teatres públics de 
les capitals basques (l’Arriaga de Bilbao, 
el Victoria Eugenia de Sant Sebastià i el 
Principal de Vitòria), Tanttaka i una 
fundació constituïda per celebrar el 75è 
aniversari dels bombardejos de Gerni-
ka. “Vam sumar els esforços de totes les 
forces polítiques”, recorda Bernués. 

El hijo del acordeonista arrenca amb 
el desencís. El David, el fill del músic 
del títol, descobreix el passat col·labo-

racionista del pare 
amb els nacionals. 
La reacció el porta 
a l’altre extrem de 
l’espectre, i l’hi 
acompanya el seu 
entranyable amic 
Joseba. A les pri-
meres accions ter-
roristes les se-
gueix ràpidament 

l’exili a França. El David abandona la 
banda, traeix els antics companys i 
marxa als Estats Units, on s’inventa 
una nova vida. I és aquí on, 30 anys més 
tard, passa comptes amb el Joseba.  

Convertir una novel·la de 500 pàgines 
en una obra d’una hora i mitja no va ser 
fàcil. “Hem buscat l’essència narrativa”, 
explica el director. Moltes de les històri-
es secundàries que Atxaga fa florir en el 

transcurs del seu relat s’han escapçat i, 
malgrat tot, l’espectacle aplega 14 actors. 
Els dos protagonistes, el Joseba i el Da-
vid, són encarnats per tres intèrprets ca-
dascun: així s’escenifica la infantesa, la 
joventut i la maduresa dels amics. “Tot 
i la necessària reducció, Atxaga reconeix 
la novel·la en la peça teatral”, destaca 
Bernués.  

El muntatge està impregnat d’una 
atmosfera onírica. El David està greu 
al llit d’un hospital i allà fa memòria 
del que ha estat la seva vida. En la se-
va condició de nen i després jove al Pa-
ís Basc dels anys 60 i 70, la lluita arma-
da era una realitat quotidiana. “For-
mava part de les nostres vides”, recor-
da el director, que reitera un cop més 
el seu agraïment a Atxaga “per haver 
explicat coses que estaven sense expli-
car”. Però el vincle més fort entre els 
dos protagonistes no és el terrorisme 
sinó els llaços fraternals de dues per-
sones que han crescut juntes i han 
compartit fets cabdals de la seva exis-
tència. “No és la història d’una mili-
tància, no és la història d’ETA. És la 
història d’una amistat”, conclou el di-
rector, que arriba al Lliure després 
d’una llarga gira. Per gaudir-lo cal 
acostar-s’hi sense prejudicis, i amb la 
sensibilitat necessària per saber valo-
rar l’exercici “d’equidistància” signat 
per Atxaga i secundat per Tanttaka 
Teatroa. | BELÉN GINART

➔ ‘El hijo del acordeo-

nista’ ➔ Teatre Lliure 

de Montjuïc (Pg. de 

Santa Madrona, 40-46, 

BCN) ➔ De l’11 al 15 de 

juny ➔ De Bernardo 

Atxaga. Director: Fer-

nando Bernués. Amb 

Patxo Telleria i Joseba 

Apaolaza.

E S C E N E S

M
. D

ÍA
Z 

DE
 R

AD
A 

/ T
. L

LI
UR

E


