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Les veritats de Molière
3Miguel del Arco porta els personatges de ‘Misántropo’ a una festa ‘pija’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

M
iguel del Arco, un dels 
directors més recone-
guts de l’escena espa-
nyola, li ha clavat una 

bona sacsejada contemporània a El 
misantrop, de Molière. S’ha empor-
tat Alcestes, l’heroi que busca viure 
sempre en la veritat, defensant-la 
per sobre de tot i de tothom, a una 
discoteca. A una festa pija, una gala 
benèfica, en què els altres ballen 
amb màscares. Enfrontat a la hipo-
cresia que mou el món, el protago-
nista acabarà allunyant-se’n. Des-
prés del seu pas triomfal per Madrid 
i altres ciutats, el premiat Misántro-
po de la companyia Kamikaze 
s’instal·la fins al 7 de desembre al 
Teatre Lliure de Montjuïc, amb 
Israel Elejalde al capdavant del re-
partiment. 
 «En aquest temps de mentides i 
corrupteles, Molière la clava. Són ne-
cessaris personatges com Alcestes», 
declara el director de La violación de 

ARRIBA AL LLIURE UNA ACLAMADA PRODUCCIÓ DE LA COMPANYIA KAMIKAZE Lucrecia o la versió d’Un enemic del po-
ble estrenada la temporada passada 
al Lliure, on tornarà la primavera 
que ve. Diu que amb Misántropo es 
va sentir atrapat pel «dolor brutal 
d’un home que posa en perill fins i 
tot la seva integritat» per defensar 
la veritat. No s’acomoda en la ficció 
imperant. Vol ser sincer i que els al-
tres també ho siguin. Lluita utòpica. 
«Desgraciadament, ningú és com Al-
cestes. Tots pactem amb la gent del 
nostre voltant: la parella, els amics, 
els caps... No pots dir totes les veri-
tats perquè incomoden», argumen-
ta Del Arco. 
 Ens hem acostumat a una socie-
tat hipòcrita, a «una corrupció mo-
ral», intervé Elejalde, que emfatit-
za les dificultats d’encaixar les veri-
tats en un ordre regit «pel manual de 
la bona conducta». Segons el seu pa-
rer, el text és un «cant a la millor ver-
sió de l’ésser humà» que ens ha de 

servir de mirall. «Alcestes és un op-
timista utòpic que busca la puresa 
absoluta i acaba apartant-se de tot 
perquè és l’única manera de man-
tenir-se pur». Però també hi ha tre-
mendes contradiccions en el perso-
natge, aclareix. S’enamora d’una do-
na, Celimea (Bárbara Lennie), que 
representa «tot el que ell lluita per 
canviar».  
 
CARRERÓ DE LES VANITATS / L’acció se si-
tua en un carreró on els personatges 
surten a fumar i drogar-se. «S’esca-
pen de la festa perquè s’hi ofeguen, 
com en la societat, però tots hi tor-
nen, menys Alcestes», explica el di-
rector, que firma una adaptació en 
què ha substituït el vers original per 
una elaborada prosa. 
 Del Arco defensa un protagonis-
ta que acaba radicalitzant-se, «inca-
paç de trobar el terme mitjà que el 
deixi viure» i compara l’etiqueta de 
fanàtic que li poden penjar amb la 
que pesa avui sobre el líder de Po-
dem, Pablo Iglesias. «Titllen de fa-
nàtic qualsevol que vulgui trencar 
amb els cànons establerts i digui: 
¡fins aquí hem arribat!», subratlla 
el creador madrileny, que en el seu 
pròxim treball, el projecte Teatro 
de la Ciudad sorgit d’un taller com-
partit amb Andrés Lima i Alfredo 
Sanzol, dirigirà Carmen Machi a An-
tígona. H

33 Israel Elejalde (Alcestes), al centre amb ulleres, i la resta del repartiment de ‘Misántropo’. 

EDUARDO MORENO

«Em va emocionar el 
dolor d’un home que 
ho posa tot en perill 
per defensar la veritat», 
diu Del Arco 

ELISENDA PONS

ROSA NOVELL REP
EL PREMI BUTACA 
D’HONOR

Barcelona q L’orfe del clan dels 
Zhao, de La Perla 29, va ser ahir el 
triomfador dels Premis Butaca de 
Teatre a l’endur-se els sis guardons 
a què aspirava: millor muntatge, 
director (Oriol Broggi), actor (Julio 
Manrique), actor de repartiment 
(Pablo Derqui), il·luminació i 
vestuari. Llibert va obtenir el de 
millor muntatge de petit format i 
millor text. També van ser premiats, 
entre altres, Germans de sang 
(musical), Clara Segura (actriu), 
Mone Teruel (actriu de musical) i 
Mar Ulldemolins (repartiment). El 
moment més emotiu es va viure 
quan Rosa Novell (foto) va rebre la 
Butaca Honorífica Anna Lizaran.  


