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Quan has provat el gust de la
pobresa més radical i la de-
cepció més profunda envers
el comportament de l’espècie
humana, res no pot fer, ja, que
recuperis les il·lusions fantasi-
oses del passat. I quan has ex-
perimentat aquesta mena de
desolació i has deixat de creu-
re en tot allò en què creies, ja
ni la venjança et pot servir com
a mesura compensatòria. Tot
això ho experimenta en carn
viva el bo de Timó d’Atenes,
aquest personatge que des-
prés d’haver malbaratat com
un babau la seva fortuna amb
uns ‘amics’ aprofitats sense
més talent real que el de saber
com engalipar el seu mece-
nes, rep per part de tots ells el
rebuig més absolut quan tru-
ca a la seva porta per intentar
salvar el desastre financer en
què s’ha ficat. Shakespeare,
però, li té reservada una bona
sorpresa, a aquest Timó que
David Selvas fa que visqui di-
rectament en un abocador. Di-
uen que rascant una mica no
costa gaire trobar la misèria
que s’amaga darrere del luxe.
I el Timó de Selvas té ocasió de
comprovar-ho, perquè, quan
comença a rascar les blan-
ques parets escenogràfiques
d’aquest muntatge, el que en
comença a brollar és brossa i
més brossa, porqueria i més
porqueria. I quan ja t’has acos-
tumat a la brossa i la porqueria
perquè t’has arribat a convèn-
cer que la misèria ètica és l’es-
tat natural dels humans, tro-
bar un gran tresor (la sorpresa

de què us parlava abans, una
mena de tan inversemblant
com gloriós ‘Deus ex machina’
que ens servirà per entendre
les veritables dimensions de la
decepció de Timó), no vindrà
pas a canviar les coses, ni a fer-
te creure que pots tornar a viu-
re instal·lat en el miratge dels
vells temps. Cert, Timó reserva
una part d’aquest tresor a sub-
vencionar una aventura militar
que transforma el rumb polític
d’Atenes: en això es permet un
rampell de ràbia destructiva.
Però, per sobre de tot, el que
s’imposa –i el que transmet la
intensa interpretació d’un Ju-
lio Manrique que sap perfecta-
ment commodular la radical
transformació anímica del seu
personatge– és aquesta mena
de fàstic vital que s’ha apode-
rat de Timó després de con-
templar l’abisme.
Cal dir que, Manrique a ban-

da, Selvas compta amb un
equip de molt competents in-
tèrprets. I que crea amb ells
un espectacle potent, directe,
capaç d’establir aquella nota-
ble i immediata connexió amb
el públic a què ja ens tenen
acostumats els muntatges de
La Perla 29; Selvas segueix
en aquest sentit l’exemple de
Broggi, i sap com fer-se del tot
seu l’espai que li ofereix aques-
ta Biblioteca tan teatral d’uns
anys ençà. El seu és un mun-
tatge que no trenca esquemes,
perquè recolza en recursos
estètics i dramatúrgics propis
d’una modernitat que tots co-
neixem ja molt bé. Però que
alhora utilitza en tot moment
amb una molt notable eficàcia.
Biblioteca de Catalunya.
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Que parin elmón,
que jo vull baixar!

Segons com te’l miris, et pot
semblar un model admirable
de sinceritat que no claudica
mai davant de res ni de ningú
quan es tracta d’assenyalar la
deshonestedat o la hipocresia,
de la dimensió que sigui: si
tots intentéssim seguir el seu
estricte exemple, potser el
món seria un lloc en què la
falsedat i l’enganyosa vanitat
no hi tindrien res a fer. Però,
segons com te’l miris –això cal
reconèixer-ho– et pot semblar
també un autèntic i insuporta-
ble talibà de la veritat que no
en deixa passar ni una sense
llançar els seus dards verbals
de sinceritat en què no té
cabuda ni la més petita con-
cessió a l’amabilitat o la diplo-
màcia . I en aquest sentit –i
també això pot semblar alhora
lloable i execrable– et tractarà
igual tant si ets el seu amic
íntim (com us podeu imagi-
nar, cada cop en té menys)
com si ets una figura pública
per la qual sempre hagi sentit
menyspreu. I així tampoc no
es pot viure! Però així és com
viu el personatge d’Alceste,
des que el seu genial autor li
va dedicar una obra mestra
del teatre universal l’any 1666.

Ara, Alceste –el recordeu,
interpretat al TNC per un
fantàstic Jordi Boixaderas?–
ha caigut en mans d’un dels
directors més cotitzats de
l’escena espanyola, el mateix
Miguel del Arco de La fun-
ción por hacer, Un enemic
del poble o l’estupenda –per
mi, es tracta del seu millor
muntatge– La violación de
Lucrecia. I Del Arco, conscient
que el pitjor que pots fer amb

Alceste és portar-lo a esdeve-
niments socials o saraus plens
de banal divertiment, l’ha ficat
al carreró del darrere d’una
d’aquestes discos de moda en
què, precisament, la vanitat
està a l’ordre del dia. I a l’altre
costat de la porta la humanitat
es lliura al carpe diem a tot
volum i a tot ritme –l’aplaudit
espectacle que ara arriba al
Lliure també va ben ple de
marxa i gran diversió.
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