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Lafugida impossible
CRÍT ICA DE TEATRE

Una escena del muntatge de Los miserables, des d’avui al Liceu

Shell
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JOAN-ANTON BENACH

Des que ens informen que el Pro-
jecte NISU és un Projecte de Na-
vegació Incendiària i Salvament
Unilateral, intuïm que els perso-
natges de Shell en volen fugir. Qui
desitjaria romandre en una colla

piròmana partidària de salva-
ments discriminatoris? Els perso-
natges de NISU es volen escapar
però no poden. Viuen presoners
del seu acrònim i del mite de Sí-
sif, el de la roca eternament empe-
sa al cim i eternament estimbada.
Miren, doncs, de lluitar contra la
maleïda repetició i contra el mi-
metisme que s’oposa a qualsevol
intent de creixement individual.
El seu combat s’esdevé en un es-
pai neutre, un lloc sense cap tret
específic d’identificació, on, mal-
grat tot, sospitem que s’ha perpe-
trat un crim, amb una víctima
que probablementmor en unma-

leter de cotxe i uns policies que
pensen que el canvi climàtic, més
que fer augmentar la temperatu-
ra de la terra, fa que s’apugi la
temperatura de les persones.
L’altra tarda, en veure Shell a la

Sala Pina Bausch del Mercat de
les Flors em sentia rejovenir. A ca-
vall de les dècades dels seixanta i
setanta del segle passat, amb uns
“independents” molt actius, no
van faltar les mostres d’un teatre
d’innovació i assaig, per bé que
més aviat delataven un refús de
les estètiques convencionals que
no pas una invitació a caminar
cap a una dramatúrgia plausible i

de futur. Tot i la seva maduresa i
(suposo) major ambició, Shell
m’ha recordat aquelles mostres i
l’ambient que es creava al seu vol-
tant, amb un gran respecte pel
vessant més críptic del seu llen-
guatge, equiparable a la fe del car-
boner: calia “creure” sense dema-
nar explicacions.
A hores d’ara la situació és

molt diferent, de manera que el
Projecte NISU, una companyia
creada el 1910, ha nascut amb la
voluntat de ser, com diuen els
seus fundadors, Albert Boronat i
Sergio Torrecilla, “un espai d’agi-
tació, diàleg, investigació i experi-
mentació”. Cal desitjar que la
companyia trobi els mitjans més
idonis per assolir amb eficàcia els
dos primers objectius –l’agitació i

el diàleg– per tal de consolidar la
seva credibilitat i impedir la proli-
feració d’especulacions pura-
ment especulatives.
Pel que fa als resultats globals

de Shell, espectacle amb drama-
túrgia i direcció del mateix Boro-
nat i de Nicolas Chevalier, crec
que si els textos del primer –au-
tor d’una molt bona introducció–
fossin més explícits ajudarien a
refermar l’estructura de l’experi-
ment. Aquest ofereix una bona in-
terpretació de sis actors i una ac-
triu, amb exemples valuosos de te-
atre gestual, i la interessant col·la-
boració de Margherita Mantova-
ni en l’escenografia i d’Alfonso
Ferri en el disseny d’un vídeo d’al-
ta qualitat, molt més suggerent
que descriptiu.c

El teatremusicalarribaalGranTeatre
delLiceuamb‘Losmiserables’
Elmuntatge de Stage, que es va veure a Barcelona, estarà 10 dies a la Rambla

ARXIU

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Elmaig del 2011, JuliaGómezCo-
ra, responsable a Espanya de la
totpoderosa empresa de musi-
cals Stage, amb seu central aAms-
terdam, presentava al Gran Tea-
tre del Liceu el mític musical Los
miserables. A la presentació hi va
assistir fins i tot el compositor
Claude Michel Schönberg, res-
ponsable de l’adaptació musical
original de la famosa novel·la de
Victor Hugo. Llavors, fa tres
anys, l’anunci era queLosmisera-
bles arribaria al Barcelona Teatre
Musical el 30 de setembre. I va
arribar. Encara que en aquest es-
pai de la muntanya de Montjuïc,
no precisament cèntric, el mun-
tatge, protagonitzat per la veu es-
pectacular de Gerónimo Rauch
–que després actuaria a la matei-
xa obra al West End londinenc–
acabaria aconseguint un èxit
discret. Així que, tres anys des-
prés, i amb el muntatge encara
viu, Stage torna a insistir en
Barcelona –on a més estrenarà el
seu pròxim projecte, Sister Act, a
l’octubre– portant aquesta vega-
da Los miserables durant deu di-
es, fins al 3 d’agost, al cor de la
ciutat. Paradoxalment, a l’espai
on va voler posar de llarg l’es-
pectacle a la capital catalana: han
llogat el Gran Teatre del Liceu,

que s’obre així al teatre musical.
I que s’obre justament amb

una de les obres més potents i re-
presentades del gènere, que des
de la seva estrena el 1980 a París i
el seu posterior arranjament per
al West End, on s’estrenaria el
1985 sota la batuta del productor
Cameron Mackintosh, ja té més

de 65 milions d’espectadors a tot
el món. De fet el musical va cele-
brar l’any 2010 el 25è aniversari
del seu debut a Londres amb un
muntatge completament renovat
que inclou dibuixos del mateix
VictorHugoprojectats a l’escena-
ri i que és el que es pot veure al
Liceu.

Es tracta d’un muntatge que
sens dubte continua mostrant la
història de JeanValjean, pres du-
rant anys per haver robat un tros
de pa i després, sota una altra
identitat, convertit en compassiu
senyor a la França del segle XIX,
on les desigualtats són brutals i
la injustícia, moneda comuna.

Tant, que es desencadenarà la re-
volució als carrers.
Com explicava Schönberg al

Liceu, “a la novel·la està represen-
tada la humanitat sencera. Victor
Hugo la va escriure després de
veure al carrer una carrossa amb
una dama i, davant ella, un presi-
diari que anava a ser empresonat.
Enmitja hora no es vanmirar. Va
pensar que en una societat amb
un abisme tan gran entre rics i po-
bres hi havia alguna cosa dolen-
ta. I el títol al·ludeix a això: a po-
bres i també a dolents. Quan es
mira avui l’estat delmón, d’Euro-
pa, la seva fractura social, un s’ad-
mira de la visió de l’autor i del
seu missatge d’humanitat, re-
dempció i espiritualitat”.

L’elenc que arriba a Barcelona
està encapçalat per l’argentí Feli-
pe Forastiere com a Jean Val-
jean, mentre que Ignasi Vidal
continua donant vida, com en la
seva anterior visita a Barcelona, a
la seva nèmesi, el policia Javert.
ElenaMedina és Fantine, Arman-
doPita el rufiàmonsieurThénar-
dier, Carlos Solano encarna En-
jolras i Talía del Val, Cosette. El
malagueny Arturo Díez Bosco-
vich és el director musical, men-
tre que un gran conegut del pú-
blic barceloní gràcies als èxits de
la seva companyia El musical
més petit, Daniel Anglès, és el di-
rector resident del muntatge per
a la gira per tot Espanya.c

El també argentí
Felipe Forastiere
substitueix Gerónimo
Rauch al paper
de Jean Valjean


