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LA DOULEUR
De Marguerite Duras
Dir. Patrice Chéreau 
i Thierry Thieû Niang

TEATRE DE SALT
Dv 21 novembre - 21 h

FAHID ABDELKHALEK
& MOHAMED 
EL KHIYARI

TEATRE MUNICIPAL DE GIRONA
Ds 22 novembre - 21 h

SALLE DES FÊTES
Un espectacle de 
Jérôme Deschamps 
i Macha Makeïeff
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imarts a la nit
Jordi Casanoves
ens va fer pujar a

la part alta de La Planeta,
un espai mínim i acollidor

que en moments puntuals s’omple de
llums i ombres. En Jordi és un tipus
que desprèn una mena de simpatia con-
gènita, l’acompanya un mig somriure
permanent i bonifaci que encomana fà-
cilment xala; darrere aquest dibuix, pe-
rò, s’hi amaga un talent que tard o
d’hora acabarà fent voladura. La seva
és una proposta feta amb molt pocs
mitjans, una producció exclusiva per al
Festival Temporada Alta, com un petit
gust. Gairebé sense escenografia, ens
trobem un espai allargassat, com un
passadís amb unes quantes taules i ca-
dires de plàstic, un taulell a cada cap on
es despatxen begudes i entrepans, un
Pans & Company, per entendre’ns. A
banda i banda, les grades plenes a ves-
sar d’un públic molt pròxim i reduït.

Georg Brüchner va escriure Woz-

zeck cap al 1836, un text amarat d’un
pessimisme brutal i dolorós; pocs me-
sos després, un 19 de febrer, moria. Te-

D

nia 24 anys. Probablement no existeix
en la història de la literatura cap autor
tan avançat en tota mena de renova-
cions –no és el precedent directe de tot
el teatre modern?–, i això només en el
terme de tres anys. El soldat Woyzeck
és una mena de despulla humana. Re-
fugiat en l’amor, porta una vida asset-
jada per la bogeria i el deliri. En mans
dels homes que l’envolten, sofreix la
corrupció vergonyosa, moral i social
d’un món inalterable. Homes que vi-
uen en contradicció amb ells mateixos,
en un temps absurd que els fa viure
com titelles d’un drama irracional. Jor-
di Casanoves s’apodera d’aquest mite
del desvalgut i el capgira: ara som
l’any 2008 i Woyzeck és Lena, una no-
ia atrapada per la manca de diners i
l’amor que, a mans d’un grup farma-
cèutic, pren píndoles il·legals que l’es-
vincen. La seva esquizofrènia vertigi-
nosa desembocarà en el drama: la men-
tida, la por, l’assassinat. El director ha
sabut situar, de forma admirable, els
referents de l’obra en un temps nostre,
desemmascarant l’atavisme que abat i
arrossega la societat des de fa segles;
ara amb d’altres rostres i assumptes,
però el dolor és el mateix. La seva és
una escena molt valenta i despullada de
subterfugis electrònics. Naturalment
hi ha dissonàncies: alguns personatges
són massa pobres i sobretot hi ha un
problema actoral genèric, es té la sen-
sació que hi pesa un aire massa jovení-
vol; però els intèrprets s’entreguen
amb una intensitat fantàstica. Una hora
de valentia i aire fresc que cal enaltir.

teatre | «lena woyzeck»

Cada home, un abisme
� Adaptació, dramatúrgia i direcció:

Jordi Casanovas.
Interpretació: C. Cols, M. Fernández,
A. Mora, A. Puertas, R. Ametllé, M.
Boher, A. Alborch, J. Vaqué, S.
Matamala, P. Lammers, B. Espinosa i
A. Casera.
Lloc i dia: Sala La Planeta, 11 de
novembre del 2008. Temporada Alta.

JOAQUIM ARMENGOL

Lena Woyzeck i la seva companya de feina, Andrea. / MANEL LLADÓ

El director del Museu
d’Història de Catalunya,
Agustí Alcoberro, que va
assistir ahir al matí a la
presentació de la creu res-
taurada a la canònica de
Vilabertran junt amb el
bisbe de Girona, Francesc
Pardo, i el conseller de
Cultura, Joan Manuel
Tresserras, va remarcar la
singularitat de la peça,
d’1,60 metres d’altura i un
metre de braç, per les se-
ves dimensions i la riquesa
del seu treball d’orfebre-
ria, única a Catalunya i de
la qual només s’ha trobat
algun referent similar al
nord d’Itàlia. La creu, del
segle XIV, és feta de fusta
de roure recoberta per fi-
nes làmines d’argent so-
bredaurat, amb pedres pre-
cioses i camafeus d’època
grecollatina encastats als
medallons que, en ser re-
moguts per a la neteja, han
deixat al descobert uns pa-
pers que seran estudiats

pel Bisbat de Girona. En el
procés de restauració, do-
cumentat en una exposició
inaugurada ahir a la matei-
xa canònica, han intervin-
gut orfebres, joiers i res-
tauradores medievalistes

durant més de sis mesos i
amb un cost d’uns 150.000
euros. Tresserras va con-
fiar que la creu, que ja no
es mourà més del seu em-
plaçament, serveixi també
de reclam turístic.

Vilabertran recupera la creu
La peça torna restaurada a la canònica de Santa Maria

La creu, d’1,60 metres d’alt, al seu emplaçament. / E. PICAS

● La creu processional d’orfebreria gòti-
ca més gran que es conserva a Catalunya
va tornar ahir a la canònica de Santa Maria
de Vilabertran, on quedarà exposada de

EL PUNT / Vilabertran manera permanent després d’un laboriós
procés de restauració que ha durat sis me-
sos. La peça, de rica decoració i protegida
dins una vitrina, va ser presentada ahir a la
capella dels Rocabertí, també reformada.

● L’equip d’investigadors
que van analitzar la mòmia
atribuïda al príncep de
Viana enterrada a Poblet
volen ara que el patronat
del monestir, presidit per
José Montilla, els autoritzi
a estudiar les restes allà di-
positades del rei Jaume I.

La historiadora Mario-
na Ibars diu que es tracta-
ria d’aprofitar la comme-
moració del vuitè centena-
ri del naixement del mo-

narca per obrir el sepulcre
i estudiar les seves restes,
contribuint així «a retor-
nar-li la dignitat perduda,
ja que la seva tomba va ser
profanada el 1837 i actual-
ment en el taüt hi ha dos
cranis». Ibars, que durant
els últims deu anys va en-
capçalar la tasca històrica,
antropològica i genètica
del príncep de Viana que
va determinar que les res-
tes dipositades a Poblet no
eren les seves, vol ara,

«només per raons huma-
nes», contribuir a reparar
un «greuge».

Ibars creu que l’estudi
l’haurien de dur a terme in-
vestigadors de la Universi-
tat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) en col·laboració
amb l’hospital Clínic de
Barcelona. El pressupost
podria ser d’uns 30.000
euros, una quantitat sem-
blant a la que es va destinar
per a l’estudi de les restes
del príncep de Viana.

Uns investigadors volen analitzar
les restes del rei Jaume I

AGÈNCIES / Barcelona


