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El món d’opressió que Can
Themba va descriure a Le
costume acotant l’apart-
heid, en realitat, és molt
més comú i generalitzat
del que pugui semblar.
Aquesta és la raó per la
qual Peter Brook i la codi-
rectora Marie-Hélène Es-
tienne han decidit revisi-
tar aquest text, que ja van
interpretar el 1999 en ver-
sió francesa. Ara, tornen
al Temporada Alta amb un
nou repartiment, donant
molt més pes a la música i
en versió anglesa. Brook,
de 89 anys, torna a presen-
tar una producció a Cata-
lunya. L’últim cop va ser al
Grec del 2011 amb La
flauté enchanté, un pre-
ciós muntatge inspirat en
l’òpera de Mozart. Al Tem-
porada Alta no hi tornava
des que el 2008 van esce-
nificar Warum warum.
The suit, té doble sessió al
Municipal: avui (22 hores)
i demà (18 hores).

Estienne, que treballa
amb Brook des de fa qua-
ranta anys coincidint amb

la reobertura a París del
Théâtre des Bouffes du
Nord, justificava a l’Agèn-
cia Efe fa uns dies “la in-
tenció que la música pren-
gués més importància, per
fer l’obra menys sud-afri-
cana i més universal”. The
suit es va estrenar fa dos
anys i té la sud-africana

Nonhlanhla Kheswa en el
paper de la dona infidel
que, després de ser desco-
berta, pateix la humiliació
i la crueltat del seu ma-
rit: “El tema de l’obra és la
venjança, la gelosia i la tra-
ïció, temes molt humans
amb els quals qualsevol
persona pot sentir-se toca-

da.” El personatge femení
és humiliat dins la seva
pròpia casa, mentre fora
tots els sud-africans de ra-
ça negra estan sent humi-
liats dins del seu propi
país. L’obra s’ha ambien-
tat en els anys de l’apart-
heid sud-africà, però s’han
esforçat a llançar un mis-

satge “universal” perquè
“la tirania, l’opressió i la
venjança no són experièn-
cies exclusives de Sud-
àfrica”, diu Estienne.
“L’opressió afecta tots els
països i totes les èpoques.
L’Estat espanyol va conèi-
xer de prop l’opressió amb
la dictadura de Franco, i
avui dia, si mires al teu vol-
tant, tornes a trobar
opressió”. Aquest fet con-
verteix The suit en una
història “molt actual” i
“una bona ocasió per com-
partir experiències, que és
la raó d’existir del teatre”.

Sis músics i actors
es plantegen connectar
amb el públic a traves de
la música perquè “per-
met saltar a nivells molt
diferents”. En aquest
muntatge intercala te-
mes de Strauss, Schu-
bert i Bach amb cançons
de Billie Holiday, Violeta
Parra i Miriam Makeba,
amb l’objectiu que “la
barreja de diferents mú-
siques creï diferents emo-
cions”. La setmana passa-
da, Temporada Alta també
va presentar l’òpera Mac-
beth en clau africana. ■
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Peter Brook revisita a Temporada Alta el conte de Can Themba que ja va
escenificar el 1999 i que ara remunta per demostrar la seva universalització
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Marie-Hélène
Estienne:
“L’opressió
afecta tots els
països i totes
les èpoques”

En el marc del cicle Iber
Escena, el Temporada Alta
presenta el treball de Ser-
gio Blanco, un director i
dramaturg inquiet amb un
peu a París i l’altre a Mon-
tevideo. Tebasland és la
targeta de presentació
d’un director que entén el
teatre com “el gran dispo-
sitiu de la mirada”: És des
de la representació que es
poden copsar els altres re-
flexos del mirall, que es pot
arribar a entendre l’altre.
La funció està programada
per demà dissabte a La Pla-

neta (21h) i indaga en una
ficció sobre un fill que és a
la presó després d’haver
matat el pare.

Tot passa en una pista
de bàsquet enreixada.
Com si fos el pati d’una
presó. Hi ha dos personat-
ges: el que entrevista i
l’agressor. Tot i que les rei-
xes envoltin l’escena la po-
sada en escena és frontal.
Per Blanco, és molt inte-
ressant la reixa perquè
mostra una realitat “com
pixelada construint una
mena de trencaclosques
perfecte”. La reixa permet
també situar bé la trama i
esdevé una metàfora per
explicar que l’espai de
creació de l’artista és limi-
tat i generar una metàfora
del que és dins i dels que
poden sortir fora.

La peça, que té una sem-
blança al mític reportatge
novel·lat periodístic A
sang freda, de Truman Ca-
pote, beu també de la intri-
ga de Hitchcock i Stalney
Kubrick. L’autor no s’ha li-
mitat a traslladar l’Èdip rei
de Sòfocles al segle XXI
(“això sí que seria una pa-
ricidi!”), sinó a fer faules
sobre una ficció que coinci-
deix en aquest tema.

Les càmeres de vigilàn-
cia són pertot en aquesta
proposta. No és gratuït:
“Cada ciutadà occidental
és observat uns 15 minuts
diàriament per càmeres
de seguretat.” El sistema
tancat de càmeres ajuda a
observar la trama també
des d’altres punts de vista,
fins i tot atenent l’atenció
dels altres espectadors. ■
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Mirar a La Planeta per comprendre
L’uruguaià Sergio
Blanco revisita el
mite d’Èdip a
‘Tebasland’
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