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Casa del somni, oli sobre paper de Joseba Eskubi

Misántropo

Autor: Molière
Versió lliure i direcció:
Miguel del Arco
Lloc i data: Teatre Lliure (M)
Fins el 7/XII/2014

JOAN-ANTON BENACH

L’ha escrit sense l’article i en
prosa rasa, esclar.Misántropo és
la versió lliure d’El misantrop de
Molière elaborada per Miguel
del Arco, res a veure, natural-
ment, amb la utilitzada per Flo-
tats amb traducció de Bru de Sa-
la i del tot incomparable amb la

que va traduir JoanOliver, un ve-
ritable monument de la drama-
túrgia autòctona que només pot
ressonar a l’oïda d’alguns espec-
tadors francament granadets.
Aquests, però, han d’abandonar
tota nostàlgia, i fer com la joven-
tut que aplaudeix sense reserves
l’audàcia del directormadrileny,
el qual ha gosat enquibir la histò-
ria d’Alcestes, l’etern descontent
amb les errades i imperfeccions
del proïsme, en el miserablema-
gatzem d’una discoteca.
En aquest espai sòrdid, que al-

guns clients fan servir per consu-
mir estupefaents amb una certa
discreció, arriben cada dos per
tres les estridències de lamúsica

i de la gent que viu la nit amb ex-
citada agitació. Ben mirat, una
discoteca deu ser un dels llocs
menys freqüentats per l’espècie
humana dels misantrops, però
tot i això Miguel del Arco ha
aconseguit bastir unes situaci-
ons ben coherents i d’una pode-
rosa versemblança.
D’altra banda, el llenguatge

de l’obra posa en evidència el
bon coneixement de l’adaptador
i director de la parla i l’argot del
personal noctàmbul de la ciutat.
De tant en tant, però, només de
tant en tant, alguna veu del grup
sembla contagiada d’una canta-
rella un pèl engolada, rebuda tal
vegada de professionals de gene-
racions anteriors, de quan Ma-
drid era el rien ne va plus de l’ex-
cel·lència teatral espanyola.
Per tancar aquest punt, no

fóra just deixar d’apuntar que,
en conjunt, els components de
la companyia Kamikaze fan
servir una dicció d’alt estàndard
més propera a Animalario o La
Cuarta Pared que a vells tics
locals. Atès que he pogut dis-
posar del text complet de Mi-
sántropo, m’ha semblat oportu-
na la confrontació de “la versió
lliure” de Miguel del Arco amb
una traducció fidedigna de
l’obra de Molière. I després de
valorar que l’autor de l’adapta-
ció libèrrima, sempre que pot fa
servir equivalències estrictes
–per exemple, “desert” per “un
lloc on no hi ha ningú”–, fa una
feina curosament brodada quan
aquesta equiparació és impos-
sible, ateses les distàncies abis-
sals que hi ha entre una resi-
dència senyorial del segle XVII i

una discoteca del segle XXI.
Així la famosa segona escena

molieresca de l’acte primer en
què el poeta Oronte llegeix en
veu alta un sonet, perquè Alces-
tes li doni la seva opinió, en
l’obramadrilenyaOronte es pre-
senta com un aspirant a estrella
rockera, en una formidable exhi-
bició de Cristóbal Suárez que,
com és obligat, el misantrop di-
namitarà a consciència.
En aquest punt, l’espectador

ja s’ha adonat que Misántropo
ofereix una interpretació de pri-
mera, començant pel protagonis-
ta, Israel Elejalde, i seguint per
Bárbara Lennie, Manuela Paso,
Raúl Prieto i la resta d’actrius i
actors. Un espectacle molt ben
construït, àgil, vibrant i eficient-
ment embolicat per l’escenogra-
fia d’Eduardo Moreno.c

Lacol·lectiva ‘DelicARTessen13’
mostra ladiversitatde l’artactual
L’escultora Lusesita presenta unamostra individual a la galeria Alzueta

JUAN BUFILL
Barcelona

C
ada nova edició de
la gran mostra
col·lectivaDelicAR-
Tessen, que presen-
ta Esther Monto-

riol a la seva àmplia galeria de
l’Eixample, és una bona ocasió
per connectar amb una part sig-
nificativa de l’art actual, sobre-
tot el que s’està fent a Barcelo-
na, però també en altres llocs.
La selecció de la galerista és
sempre internacional i oberta,
molt variada pel que fa a mit-
jans i estils, però exigent dins de
cada opció.
DelicARTessen presenta

aquesta tretzena edició 297
obres en petit i mitjà format du-
tes a terme per 67 artistes. Els
visitants i col·leccionistes po-
den trobar en aquesta mostra
pintures, escultures, fotogra-
fies, dibuixos, instal·lacions, ce-
ràmiques, collages, assemblages,
gravats i vídeos a preus en gene-
ral molt assequibles de resultes
del petit format de les obres, i
això malgrat que entre els parti-
cipants hi ha artistes que ja te-
nen un important reconeixe-

ment internacional (el fotògraf
Mariano Zuzunaga, per exem-
ple) o que mereixerien tenir-lo.
El conjunt és un feliç mare-

màgnum de petites obres plàsti-
ques que s’estenen com un arxi-
pèlag d’expressions subjectives
per les altes parets de la galeria,
l’espai, dividit en dos pisos, de la
qual dónamolt joc per a les com-
posicions inusuals. La selecció
d’aquest any permet bons retro-
baments amb artistes habituals
en aquesta manifestació i també
possibles sorpreses i desco-
briments. Entre els primers cal
citar els dibuixos de Sabine Fin-
kenauer i de Juan Escudero, la
pintura metarealista de Jordina
Orbañanos, Marcos Palazzi i
Jorge Zambrano, els objectes
escultòrics de reciclatge ultrapo-
bre de Cesc Riera, Manel Ru-
biales i Jordi W. Saladrigas, les
fotografies d’Aleydis Rispa i
Zuzunaga, les propostes concep-
tuals de Manuel de Val i les
obres de Rosanna Casano, Rosó
Cusó, Víctor Pérez Porro i Plà-
cid Romero.
Aquest any s’hi afegeix l’ale-

manya Silvia Hornig, una ex-
cel·lent pintora abstracta ben co-
neguda a Barcelona, on va viure

durantmolts anys. I Leonard Be-
ard, amb pintures de la sèrieDes-
dentats. La inclusió del pintor
basc Joseba Eskubi (Bilbao,
1967), pot significar per al pú-
blic català un descobriment. Les
seves pintures són excel·lents,
estranyes i misterioses. Empa-
rentables amb el millor surrea-
lisme d’Yves Tanguy, però amb

trets molt personals. Una altra
sorpresa és l’estrany vídeo Pans-
pèrmies galàctica, de Jep Bren-
garet, de qui coneixíem l’obra fo-
togràfica. El seu blanc i negre
oníric, líric i a estones grotesc o
pornomarcià, crec que li encan-
taria a David Lynch. En tot cas,
és una peça que podria subscriu-
re l’autor d’Inland Empire. Tam-

bé destaquen els envasaments
de Nuno Carvalho, com carn de
ruïnes de paper.
Una de les novetats d’aquesta

edició és que, a causa de la crisi,
la galerista ha demanat a tots els
participants que presentin al-
menys una obra a cent euros.
Bastants artistes (entre els
quals, Santi Queralt, JaumeRou-
re,Wert, fins i tot Casano i Zam-
brano) han aconseguit una de
les seves millors obres en
aquests formats diminuts. Es di-
ria que l’encàrrec o el format els
ha fet sentir-se més lliures.
Altres aportacions interes-

sants són obra de Cecilia Bar-
dají, Jorge Fin, Carles Gabarró,
Nicole Gagnum, J.M. Gavilán,
Rafael Guerrero, Mari Ito, Xavi
Rodès, Sarah West i Ana Yael.
Galeria Esther Montoriol. Dipu-
tació, 339. Fins al 16 de gener del
2015.

Lusesita. Primera individual a la
galeria de Miquel Alzueta
d’aquesta artista, que va néixer
amb el nom de Laura Lasheras
(1979). L’obra de Lusesita té un
contagiós to lliure i recorda el
surrealisme, però hi ha alguna
cosa molt del segle XXI, possi-
blement aquest estil lleuger i no
solemne d’expressar qüestions
serioses. La facilitat, frescor i
claredat d’aquestes rares escul-
tures de ceràmica i tela poden
expressar continguts fins i tot
ombrívols, però alhora vitals i
alegres. Proliferen formes ambi-
gües que evoquen alhora dits,
banyes, fal·lus i punxes. Galeria
Miquel Alzueta. Sèneca, 9-11.
Fins al 19 de desembre.c


