
36

cultura 
DIMARTS, 25 DE NOVEMBRE DEL 2014 ara   

Antics rituals 
funeraris per a 
dos espectacles 

extrems i radicals

‘Attends, attends, attends... (pour 
mon père)’ TEATRE SALT 223 DE NOVEMBRE 
‘Juli Cèsar. Trossos’ ESGLÉSIA DE SANT 
DOMÈNEC 23 DE NOVEMBRE  

L’antiguitat va unir dos 
espectacles radicals 
diumenge al Tempo-
rada Alta. Ritus com 
l’elegia o les monedes 

funeràries. L’elegia que s’estilava en 
la societat romana per honrar els 
seus pròcers, immortalitzada per 
Shakespeare en una peça d’art de 
l’oratòria en boca de Marc Antoni; o 
l’òbol que es dipositava sobre el ca-
dàver del difunt per pagar a Caront 
el pas en barca del riu Aqueront. 

Romeo Castellucci silencia, se-
pulta i manipula velles paraules ve-
nerades a Giulio Cesare, pezzi stac-
catti. Tres fragments del seu con-
trovertit Juli Cèsar centrats en el fa-
mós monòleg, una obra mestra de la 
retòrica. El director italià s’endinsa 
en el text de Shakespeare com un ci-
rurgià davant d’un bell cadàver. Dis-
secció meticulosa, obsessiva, tan 
concentrada a despullar d’atractiu 
el discurs que la relació que el públic 
pot establir amb la seva proposta és 
la de l’estudiant de medicina a l’am-
fiteatre anatòmic contemplant la 
tasca del cirurgià armat de bisturí. 
Una opció radical etimològica, un 
desmembrament absolut del sentit 
de la paraula. Un muntatge que ani-
ma al debat per l’abisme que crea, 
però que és tan abstracte i encriptat 
que sense els deures fets –com a mí-
nim demana una lectura prèvia del 
discurs– es fa incomprensible. És 
una proposta ingrata, freda, però 
amb aquesta fredor que no crema ni 
l’intel·lecte. 

Com una elegia al pare també es 
pot entendre el muntatge que Jan 
Fabre ha dedicat a Cédric Charron, 
un dels seus habituals ballarins. At-
tends, attends, attends ... (pour mon 
père) és una impactant lletania divi-
dida en set cants expressats a través 
de la paraula i el moviment. Per a ca-
da un, una moneda i una trucada. La 
primera imatge és la del barquer Ca-
ront (joc etimològic: Charron és 
igual a carreter; Charon és igual a 
Caront) envoltat d’un mar de boi-
ra. Un fum que adquireix vida prò-
pia en cada un dels segments en què 
el ballarí conjura la distància que el 
separa del seu pare mentre s’endin-
sa en l’Avern. Aquesta vegada no 
busca rescatar el pare sinó rescatar-
se a ell mateix en el reflex patern, al-
guna vegada hostil i sense compren-
sió. Charron es buida, física i emoci-
onalment, en un camí en què el seu 
cos va passant per totes les edats de 
l’home, per tots els estats anímics, 
per tots els desitjos i pors.e
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El clan Broggi triomfa de nou als Butaca

confessar que la faula xinesa havia si-
gut “l’espectacle que més ha costat 
d’elaborar” i va dedicar el guardó “a 
la companyia i al país”: “Malgrat tot 
crec que no està tan malament”, va 
dir. Gemma Brió, autora del text i de 

l’obra de petit format bipremi-
ada Llibert, va contradir-lo 

llegint en dues tandes 
un discurs on defen-

sava els ajuts per al 
teatre: “La gent 
que ens compara 
amb la Coca-Cola 
i diu que hem de 
viure de la taqui-
lla, ¿estarien dis-

posats a pagar 400 
euros per l’entrada? 

Suposo que no. Però 
és el que val. Si ens ba-

sem en termes mercantilis-
tes només podran anar al teatre els 

rics”. També es van endur dos premis 

Germans de sang (millor musical 
i actor, per a Benjamí Conesa) i In-
forme per a una acadèmia (millor 
composició musical –de Sílvia Pé-
rez Cruz– i escenografia). Capri-
cis, d’Àngels Margarit, va ser pre-
miada en dansa i Moby Dick, del 
Lliure, com a espectacle familiar. 

Mar Ulldemolins, Clara Segura 
i Mone Teruel van endur-se també 
un Butaca. Però l’actriu que es va 
guanyar l’ovació de la nit va ser Ro-
sa Novell. Molt emocionada, amb 
els presentadors de la gala a banda 
i banda i la platea dreta, va excla-
mar un gran “Uau!” en rebre el pre-
mi Butaca a la trajectòria artística, 
que du el nom d’Anna Lizaran. La 
veterana actriu, que ha tornat als 
escenaris després d’una malaltia 
que l’ha deixat cega, va exclamar: 
“Ara sóc una altra Rosa i espero 
continuar fent-ho bé. Us aviso, a mi 
no em traureu d’aquí!”e.

01. Oriol Broggi, director de L’orfe del clan dels Zhao. 02. L’actriu Rosa Novell. MANOLO GARCÍA

‘Llibert’, ‘Germans de sang’ i ‘Informe per a una acadèmia’, entre els premiats

ARTS ESCÈNIQUES

Era una nit per homenatjar els clàs-
sics dels premis Butaca. Per això 
van obrir la gala Manu Guix al piano 
i un Àngel Llàcer transvestit de Ma-
rilyn. Van aparèixer Clara Segura i 
Albert Triola fent de russos amb pa-
tins. I fins i tot túrmixplayback de 
The Chanclettes, que es van queixar 
perquè els marginen. Els premis po-
pulars de teatre de Catalunya van 
celebrar ahir la fita de les 20 edici-
ons en família: van tornar a reunir 
tota la professió sota el mateix sos-
tre –el del ridiculitzat Teatre, ehem, 
Principal– per fer brometes pu-
nyents de tota la professió –de la te-
ràpia de Joel Joan al casament de 
Marc Rosich passant per la ufano-
sa silueta de Xavier Albertí–. De tot, 
excepte de la situació del teatre, que 
això sí que va de mal en pitjor.  

El palmarès també va anar de clàs-
sics. Oriol Broggi i companyia van fer 
el ple i es van endur els sis premis Bu-
taca als quals optava L’orfe 
del clan dels Zhao, entre 
els quals els de millor 
muntatge, director 
(Oriol Broggi), ac-
tor (Julio Manri-
que) i actor de re-
partiment (Pablo 
Derqui). La Perla 
29 –que ja va tri-
omfar als Butaca 
fa dos anys amb 
Incendis, i anterior-
ment amb obres com 
Antígona– va batre Un 
aire de família, l’obra que 
partia amb més nominacions (set) 
i que va marxar de buit. Broggi va 
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Emocionant  
“A mi no em 
traureu 
d’aquí!”, va dir 
Rosa Novell, 
premi a la 
trajectòria

El ‘Misántropo’ de Miguel 
del Arco contraataca al Lliure 

la voluntat de canvi de l’ésser humà”. 
La seva recerca incessant el conver-
teix gairebé en un heroi que està sol 
contra el món, amb una lluita que, 
malgrat tot, ningú més sembla que 
defensi. Incapaç de poder trobar un 
terme mitjà, les seves contradiccions 
el faran acabar sol, retirat al desert, 
convertit –llavors sí– en el misantrop 
que l’autor va vaticinar. El seu direc-
tor, però, és optimista: “Sempre con-
fio que Alcestes acabarà tornant”.  

Reescrit amb una mirada con-
temporània –un exercici en què Del 
Arco és expert, juntament amb la 
companyia Kamikaze, després 
d’adaptar un Pirandello a La función 
por hacer i un Gorki a Los veranean-
tes, i encara Un enemic del poble d’Ib-
sen l’any passat al Lliure mateix–, 
l’acció es trasllada de la mansió de la 
bella Celimena (interpretada per 
Bárbara Lennie) a un carreró fosc del 
darrere d’una discoteca. Tot i així, no 
hi ha mencions a cap dels fets que 
ocupen els titulars dels diaris. Can-

via el decorat, i així demostra que 
el debat que va plantejar Molière 
al segle XVII segueix vigent i sen-
se resoldre’s: ¿el veritable fanàtic 
és el misantrop o la resta de per-
sones que accepten el joc brut, la 
hipocresia i la mentida que impe-
ra en la nostra societat? “L’obra 
t’enfronta amb el que és més sòr-
did de l’ésser humà, encara que és 
també un cant al millor de l’ésser 
humà”, diu Elejalde.e

Israel Elejalde i Bárbara Lennie protagonitzen un 
Misántropo que es va estrenar fa un any. EDUARDO MORENO

Si recuperéssim el mirall a què Moli-
ère va exposar la societat fa quatre se-
gles, amb El misantrop, la imatge que 
ens tornaria seria molt més semblant 
del que ens imaginem a l’actual. Això 
és el que defensa Miguel del Arco amb 
la seva versió lliure del clàssic que, 
amb l’aparença de comèdia però amb 
un fort component tràgic, segueix 
qüestionant què és l’honestedat i si té 
veritablement cabuda en la nostra so-
cietat. Alcestes torna a escena per dir 
de nou tot el que ningú vol sentir, per 
enfrontar la societat amb les veritats 
que romanen silenciades. 

Els versos alexandrins de Molière, 
transformats en prosa a Misántropo, 
sonaran al Teatre Lliure des d’avui i 
fins al 7 de desembre. Tant Del Arco 
com el protagonista, Israel Elejalde, 
defensen que en realitat “Alcestes no 
és un misantrop”, sinó que “confia en 
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Paradoxa 
“L’obra és un 
cant al millor 
de l’ésser 
humà”, diu 
Israel Elejalde


