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És un fet inqüestionable: a la
senyora presidenta li escau
molt bé el dol. I això, vistes les
circumstàncies per les quals
ha de passar la presidenta d’a-
quest punyentment sarcàstic
–i sovint brutalment divertit,
també cal dir-ho– text de Tho-
mas Bernhard, és bona sort.
Els anarquistes han fet que dar-
rerament, en l’imaginari país
(tot i que en alguns aspectes,
potser no tant) imaginat per
Bernhard, exercir la presidèn-
cia signifiqui anar de funeral en
funeral: els atemptats polítics
estan a l’ordre del dia. Però,
per sort, la senyora presidenta
sap sempre com vestir de ne-
gre amb impecable elegància;
fins i tot quan porta un vel que
li impedeix veure un bou a tres
passes. Qüestió de pràctica, i
de passar-semoltes hores as-
sajant davant el mirall. Us heu
parat a pensar alguna vegada
que probablement la política
i la interpretació són els dos
oficis que obliguen a passar-
semés tempsmirant-se als
miralls dels camerinos? Doncs
Bernhard segur que ho va fer,
si tenim en compte lamanera
com sovint va saber remarcar
la teatralitat de la política: que
la senyora presidenta d’aques-
ta obra s’hagi de preparar per
assajar una funció teatral in-
fantil, i que el seumarit tingui
com a amant una diguem que
‘excelsa’ actriu desconeguda i
es deleixi per l’òpera (‘Carmen’
és la seva preferida), ja diu
molt en aquest sentit. I Carme
Portaceli també ho ha tingut
molt en compte a l’hora de di-
rigir l’obra de Bernhard amb
què signa el que sens dubte és
el seumillor muntatge des de
fa anys. Portaceli situa la se-
nyora presidenta davant un ge-
gant i invisiblemirall que està

ubicat allà on hi hauria d’ha-
ver el públic. I aquest és el mi-
rall en què esmira tota l’esto-
na l’extraordinària, torrencial
i gloriosament grotesca presi-
denta de Rosa Renom, on pre-
para la seva actuació davant
les masses i la resta d’autori-
tats i on queden reflectits tots
els seus tirànics tics de dicta-
dora, sempre ben assessorada
per la veu de l’Església (o, com
amínim, d’un dels seusmés
estrictes representants).
Memorable en tots els sen-

tits, la presidenta de Renom
només calla quan no li toca al-
tre remei que cedir la paraula
en el segon temps de l’espec-
tacle al seu nomenys il·lustre
marit. Ha arribat llavors el mo-
ment de retrobar-se amb un
Francesc Orella pletòric, l’altra
mitja taronja d’aquesta podri-
da fruita governamental. Bern-
hard no es talla ni a l’hora de
mostrar-nos totes les misèri-
es conjugals de la parelleta ni
a l’hora de vincular les seves
frustracions íntimes amb les
sevamiserablemanera d’exer-
cir el poder. Diuen que de ve-
gades els pobles tenen els
governants que esmereixen
(especialment, si resulta que
els han votat). Però el drama
íntim del president consisteix a
no tenir el poble que ell es me-
reixeria governar d’acord amb
els seusmèrits. I quan això
passa, al final els teus gossos
més estimats se t’acabenmo-
rint als braços d’un atac de feri-
dura i els fills als quals has pa-
gat les millors escoles t’acaben
sortint unamica terroristes.
Cal, doncs, tenir commiseració
de la parella presidencial. I cal
no perdre’s aquest magnífic es-
pectacle –d’aquells que esme-
reixen funerals d’Estat– condu-
ït per Portaceli amb rigorosa
precisió i presidit per dues fa-
buloses interpretacions. Teatre
Nacional de Catalunya.
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

LLUÍS HOMAR VIATJA CAP A LA ‘TERRA BAIXA’ DE GUIMERÀ SENSEMÉS

COMPANYIA QUE LA DE PAUMIRÓ I LA DEL SEU INTENS VINCLE AMB L’OBRA

Hemort el llop, però ell
també m’ha mort a mi

Atenció: si encara existeix
algú a Catalunya que no ha-
gi vistmai el drama nacio-
nal per excel·lència del tea-
tre català o no l’hagi estudiat
a escola, que es salti aquest
paràgraf, perquè ara ve una
filtració, i de les grosses. Fet
l’avís, ja us puc fer la pregun-
ta: ho sabíeu, que en la pri-
mera versió de Terra baixa
que va escriure Àngel Gui-
merà la Marta acabava sent
en certa mesura una víctima
més de la violència de gène-
re i morint en mans del traït
pastoret Manelic? Doncs jo
tampoc. Me n’acabo d’assa-
bentar gràcies a PauMiró,
que s’ha informat d’allò més
sobre l’obra per convertir-se
en còmplice de Lluís Homar
(ell dirigeix l’espectacle, i ha
treballat també en l’adapta-
ció del text) i ajudar-lo a ti-
rar endavant aquest projecte
que el mateix actor defineix
com “una fantàstica bogeria”
i que li rondava pel cap des
de feia un grapat d’anys. De
vegades, un actor pot estar
fent autobiografia encober-
ta tot interpretant un text
aliè amb el qual ha acabat
creant una mena d’especial
relació íntima. I aquest ve a
ser una mica el cas d’Homar
amb el Manelic de Guime-
rà. Quan el va encarnar per
primer cop dins un grup de
teatre d’aficionats del barce-
loní barri d’Horta, tenia so-
lament 16 anys, però aquella
actuació li va revelar molt
clarament que havia nascut
per exercir l’ofici d’actor.
Després d’aquell Manelic

d’adolescència, va arribar
el Manelic de joventut, una
producció del Teatre Lliu-
re dirigida per Fabià Puig-
server que es va estrenar
al Mercat de les Flors l’any
1990. I que, com diu Miró,
va deixar marques en tota
una generació d’espectadors
i professionals del teatre, ell
inclòs. En gran mesura, grà-
cies a la impressionant es-
cenografia plena de rampes
dissenyada per Fabià Puig-
server: mai no s’ha fet tan

visible el trànsit físic però
també psicològic entre les
terres altes i les baixes.
Doncs ara li ha arribat a

Homar l’hora de ficar-se
sota la pell del Manelic de
la maduresa. Però també,
d’anar una mica més lluny
i ficar-se també sota la pell
dels altres dos grans pro-
tagonistes (els personatges
secundaris s’hauran de que-
dar aquest cop al mas) del
triangle al voltant del qual
gira el drama: l’amo Sebas-
tià, que ho és de tot però no
ho és de res perquè els deu-
tes li arriben fins al coll, i la

seva estimada Marta, la mo-
linera, convertida des de fa
anys en la seva amant. Tal
com apunta Miró, en l’obra
de Guimerà existeix una di-
alèctica constant entre la
clara puresa de la terra alta
i la foscor ètica de la terra
baixa. Però aquest triangle
fa evident que tots ens mo-
vem sempre posant un peu a
cadascuna d’aquestes terres,
tots convivim amb la nostra
dualitat. I Homar, assumint
alhora la veu d’aquests tres
personatges, farà encara
més evident aquesta com-
plexitat irreductible.

R. OLIVER

Homar assumeix la personalitat dels quatre protagonistes. FOTO: DAVID RUANO

Orella i Renom, una parella presidencial del tot prodigiosa. FOTO: JOAN TOMÁS

TERRA BAIXA I LLUÍS HOMAR

D’ÀNGEL GUIMERÀ. DIR.: PAU MIRÓ. INT.: LLUÍS HOMAR. DATA: FINS A
L’11/1/15. LLOC: TEATRE BORRÀS. PLAÇA URQUINAONA, 9. PREU: 25-28€.
HORARI: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 18.30 I 21H; DG., 18.30H.
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L’EXTRAORDINARI CHRISTOPHMARTHALER OBRE UN HOTEL AL TEMPORADA

ALTA I REINVENTA EL TEATREMUSICAL AL SEU PECULIAR ESTIL

Aquests somnis esmereixen
elmés gran dels llits

Qui hagi visitat el taller de
costura deMaeterlink, hagi
explorat terres llunyanes amb
Els viatges de Lina Bögli, s’hagi
deixat perdre pels napoli-
tans carrers tancats d’Els deu
manaments o hagi intentat fer
una cura de salut al sanatori
d’alta muntanya de Platz man-
gel, ja ho sap: els espectacles
d’aquest mestre absolut de
l’escena contemporània que
és el director suís Christoph
Marthaler es caracteritzen
per l’espectacular originalitat
escenogràfica amb una marca
visual del tot definida, pel seu
subtil –tot i que de vegades,
ben negre i salvatge– sentit de
l’humor ple d’ironia, per les

seves hipnòtiques repeticions,
per la seva atmosfera gairebé
sempre amb un punt oníric
que ho impregna tot i pel pro-
tagonisme que la música hi té.

No per res Marthaler va ser un
apassionat estudiant de músi-
ca abans de transformar-se en
apassionant home de teatre.
I no per res els seus muntat-

R. OLIVER

ges operístics han trencat
motlles: qui es deixés caure
al seu dia pel pati de veïns
en quèMarthaler situava la
Katia Kabanova vista al Gran
Teatre del Liceu, segur que hi
estarà d’acord. Però, òpera i
formació clàssica a banda, els
gustos i les eleccions musicals
deMarthaler sempre resulten
eclèctics; això també ho sabeu,
si heu seguit la seva trajec-
tòria. Capaç d’agafar-te un
títol llegendari de Broadway
com araMy fair lady i recon-
vertir-lo en un insòlit taller
d’idiomes (Meine Faire Dame.
Ein Sprachlabor), Marthaler
pot ser considerat en molts
sentits (i així el consideren al
Temporada Alta) una mena
de gran reinventor del teatre
musical modern.
I per comprovar-ho, no cal

fer altra cosa que demanar
l’habitació King size de l’hotel
en què el director ha situat
aquest espectacle que fins i tot
els seus admiradors incondici-

onals situen entre els millors
que ha creat mai. No us pre-
ocupeu per les reserves: és
tan gran la gran suite d’aquest
hotel que hi cabrem tots, com
també hi cabranWagner i
Schumann, Sondheim i els
Jacson 5, Satie i els mateixos
The Kinks que, per cert, aca-
ben d’estrenar a Londres un
musical (Sunny afternoon) que
està fent autèntica sensació i
que ha dirigit Edward Hall, un
altre gran amic del Temporada
Alta. I tan gran (veritablement
immens) és el llit d’aquesta
habitació, que hi podrem
somiar ben a gust: els somnis
són de fet la matèria primera
d’un muntatge que pel que
sembla transmet a parts iguals
una intensa alegria (quan a
l’hora d’obrir la porta d’un
armari hi trobes a dins un trio
entonant cançons típiques
dels Alps, ja em direu qui no
deixa escapar una rialla) i una
no menys intensa sensació de
malenconiosa solitud.

‘King size’, un dels espectacles més ansiosament esperats del festival.

KING SIZE

DIR.: CHRISTOPH MARTHALER. DRAMATÚRGIA: MALTE UBENAUF. INT.: TORA
AUGESTAD, BENDIX DETHLEFFSEN, MICHAEL VON DER HEIDE, NIKOLA WEISSE.
DATA: 14 I 15/11. LLOC: TEATRE DE SALT. PLAÇA SANT JAUME, 6. PREU: 35€.
HORARI: DV., 21H; DS., 18H.


