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THE SUIT
Basada en the Suit, de Can

themba. direcció, adaptació i direcció
musical: Peter Brook, Marie-Hélène
estienne i franck Krawczyk.
intèrprets: Nonhlanhla Kheswa,
William Nadylam i ery Nzaramba.
Músics: arthur astier, Mark Kavuma i
Danny Wallington. Festival temporada
alta. teatre Municipal de girona. 24/10 

'arquitectura minimalis-
ta té unes premisses bà-
siques: l'abstracció, la

senzillesa i l'economia del llen-
guatge i dels mitjans. També l'ab-
sència d'ornamentació i, sobretot,
un purisme estructural i funcional
que condensa l'essència de l'edi-
fici en un projecte de mínims que
esdevé de màxims: no hi sobra ni
hi falta res. Com si volgués bastir
el seu propi monument al mini-
malisme, Peter Brook ha recupe-
rat el conte The suit –que ja havia
portat a Temporada Alta sota el tí-

tol de Le costume– en un muntat-
ge aixecat sobre unes parets mes-
tres robustes i simples que fan que
aquesta història d'adulteri en la
Sud-Àfrica de l'apartheid esde-
vingui delicada, lluminosa i, mal-
grat tot, devastadora.

Sobre l'escenari, un muntatge
de cadires vermelles, grogues, ta-
ronjes i blaves són, juntament
amb tres penjadors metàl·lics amb
rodes, els únics elements de l'es-
cenografia. Res és gratuït ni de-
coratiu, els personatges jugaran al
joc de les cadires per convertir-les
ara en llit, ara en seient, mentre
que els burros de metall seran
transformats, a ulls de l'espectador,
en una finestra, un armari, un
autobús atapeït o un lavabo com-
partit amb desenes de veïns més.
La mímica que dóna vida a
aquests objectes és una dels trets
que fa deliciós l'espectacle, que
més que dramatitzar el conte de
Can Themba fa que els perso-
natges el narrin i en subratllin els
passatges clau amb els gestos. 

Els intèrprets comparteixen es-
pai amb un trio d'instrumentistes
camaleònics que esquitxen de
música i sons la història d'en Phil
i la Matilda, una parella de So phia-
town –un suburbi de Johanes-
burg– que viu una vida aparent-
ment perfecta, un matrimoni d'a-

quells que dormen abraçats i es
duen l'esmorzar al llit. Tot va bé en
aquesta vida de colors ataronjats
i tons ocres fins que en Phil des-
cobreix que la Matilda li és infidel.
Amb les evidències de l'adulteri,
un vestit beix que l'amant va aban-
donar quan va fugir cames ajudeu-
me després de ser enxampat, en
Phil orquestra un joc d'humiliació
subtil i revenja que anirà calant en
la seva dona. 

El vestit es converteix en el con-

vidat i Matilda és obligada a trac-
tar-lo amb cortesia, a posar-li el
plat a taula i a endur-se el convi-
dat a l'habitació a l'hora d'anar a
dormir. Mentre el venjatiu me-
nage-a-trois és íntim, no passa
res, ella assegura que el càstig no
és gaire cruel comparat amb la vi-
lesa del seu delicte, però l'ombra
de l'amant sobrevolant la vida
conjugal genera un malestar en-
tre els dos que va en augment. La
corda es va tensant fins a arribar
a una festa final a la qual tot el pú-
blic hi és convidat, en català i en-
tre bromes. 

El somriure amb què l'espec-
tador rep la invitació, però, aviat
queda glaçat. El drama no explo-
ta, però la vida d'en Phil i la Mat-
hilda s'esmicola sense remei. No
hi ha plats trencats, ni baralles ni
crits, i tot i així, la situació és ter-
rible. 

L'elegància extrema del mun-
tatge, la veu de Nonhlanhla Khes-
wa brillant en les cançons que
canta Mathilda –de Feeling good
de Nina Simone a Forbidden Ga-
mes i Malaika de Miriam Makeba–
i la senzillesa i simpatia amb que
flueix la narració no fan oblidar la
cruesa de l'escarni. Sota la mà
experta de l'arquitecte Peter Brook,
The suit és com aquelles cases de
línies pures i rectes, sense racons
ni amuntegaments que generin
angoixa, però on la llum no pot
amagar l'infern. 
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teatre crítica

El Cor de Cambra de la Diputa-
ció de Girona, dirigit pel seu titu-
lar Pablo Larraz, inaugurarà avui al
Petit Palau de Barcelona el cicle
Coral Orfeó Català, la primera cita
d'un cicle de quinze concerts, en
què també actuaran formacions
estrangeres.

La formació gironina, acom-
panyada per l'Ensemble Méri-
dien, oferirà un monogràfic de
Dietrich Buxtehude (1637-1707),
amb peces que mostren el pietis-
me i el misticisme propi d'aquella
època, abans de J.S. Bach.

Les obres que se sentiran avui
seran Membra jesus nostri, inte-
grada per set cantates, i Alles was
ihr tut, que s'estructura en vuit
parts breus.

En el cicle d'aquest any, a més
de la participació habitual de l'Or-
feó Català i la seva Escola Coral,
s'incorporaran propostes prota-
gonitzades pel Cor de Cambra del
Palau i d'altres formacions inter-
nacionals.
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El Cor de
Cambra de
Girona inaugura
el Cicle Coral
Orfeó Català

Un moment de l’obra. 
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