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Un Prometeu suïcida 
3Lluís Soler protagonitza ‘Bartolomé encadenado’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

A sis metres de terra, en-
cadenat al pilar d’un 
pont en construcció. Ai-
xí apareixerà al Teatre 

Grec  avui (i fins diumenge) Lluís 
Soler, el Prometeu contemporani 
que s’ha imaginat José Sanchis Si-
nisterra a Bartolomé encadenado, por-
tada a escena per Antonio Simón. El 
dramaturg valencià, que a instàn-
cies d’un nou projecte del director 
del Grec, Ramon Simó, havia de res-
catar l’estructura del teatre grec i 
plantejar-la des de la mirada d’avui, 
es va inspirar en el suïcidi del jubi-
lat grec Dimitris Christoulas en ple-
na hecatombe financera. L’abril del 
2012 va prémer el gallet contra la 
templa davant el Parlament grec. 
No volia seguir furgant entre els 
contenidors per sobreviure, va dei-
xar escrit. 
 Sanchis Sinisterra transposa el 
mite prometeic d’Èsquil a aquell he-
roi quotidià; trasllada la voluntat 

transgressora i suïcida de Christou-
las a un exbanquer que intenta tor-
nar a la humanitat el tresor que el 
Banc Mundial, expressió moderna 
de l’Olimp dels Déus, li nega: la dig-
nitat. «Que un dels privilegiats ar-
risqui la seva posició i/o la seva vi-
da per millorar la sort de la sofrent 

col·lectivitat adquireix un carácter 
exemplar, un batec utòpic», argu-
menta l’autor. 
 Simón –per a l’única proposta te-
atral que acull aquest any l’amfite-
atre– compta amb set actors (Soler, 
Manel Barceló, Maria Molins, Bernat 
Quintana, Xavier Ruano i Montse 
Vellvehí) i un cor de 14 joves gradu-
ats de l’Institut del Teatre que recre-
en un grup d’indignats. Explica que 
la dimensió tràgica del dibuix inici-
al de l’autor va derivar en un nou gè-
nere: «Una comitragèdia». «Comen-
ça com un sainet, una farsa amb res-
sons de l’¡Ai, Carmela! i algun punt 
esperpèntic; prossegueix cap al dra-
ma i finalitza en tragèdia». 
 Són moltes les temàtiques plante-
jades, com la necessitat de cultivar la 
fraternitat i la comunicació real i no 
virtual, sosté Simón. Hi ha per exem-
ple la lapidària sentència d’Hermes 
(Barceló), representant del Fons Mo-
netari Internacional a l’obra, per re-
sumir-les: «No hi ha caviar per a tot-
hom». H 
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33 Un moment de l’obra de Sinisterra que ha adaptat Antonio Simón.

RUDE
J L’equilibrista Manolo 
Alcántara, amb Laia Rius, 
al violí, i María Bou, al violoncel, 
explora l’esforç físic i el risc 
en un espectacle circense en 
què construeix torres i figures 
mitjançant pesades caixes de 
fusta. L’artista s’enfila sobre les 
fràgils construccions en uns 
equilibris precaris que 
comparteix amb els 
espectadors. Es presenta avui i 
demà a l’Espai Lliure (Teatre 
Lliure).
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