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incorporen els diversos per-
sonatges de diferents èpo-
ques que es convoquen a
escena. Després d’abocar
l’espectador a la fosca del
caos, el muntatge lluenteja
en moments d’una plastici-

d’esponjar l’espectacle. La
América de Edward Hopper
té la virtut de crear una at-
mosfera electritzant, d’una
rara poeticitat de vegades
abrupta, d’altres aspra, però
amb moments d’una màgia
indiscutible. Caldria una mi-
rada exterior que esporgués
sense escrúpols el brancat-
ge i desbrossar les moltes
excel·lències que l’obra
amaga. Dos únics intèrprets

La América de E. Hopper
d’Eva Hibernia. Projecte T6
Sala Beckett

Una peça complexa i
misteriosa d’Hiber-
nia. El fet que l’autora

dirigeixi els seus textos com-
porta certes servituds, parti-
cularment per la tendència a
aferrar-se a tots els replecs
dels diàlegs quan tot sovint
convindria fer neteja per tal

Crítica teatre

Alícia atrapada al miratge

FrancescMassip

tat radiant, que evoquen
certs quadres inquietants de
Hopper o emulen la poètica
objectual de Brossa, amb
projeccions de lletres que
plouen en un degoteig d’ele-
vada inspiració. Hi ha, però,
una certa saturació de sím-
bols, es convoquen massa
detalls aparentment signifi-
catius i el text queda atrapat
en el seu propi parany. Alícia
González Laá, en el treball

més camaleònic que li re-
cordem, broda un personat-
ge polièdric, difícil d’abastar,
fonedís en la seva difumina-
da silueta, i sap conduir-nos
a l’univers oníric d’una fabu-
ladora que convoca el seu
personatge en una barreja
de personalitats. Som da-
vant d’un text enrevessat i
estrafolari on passat i pre-
sent es freguen els dits i dei-
xen empremtes digitals a

banda i banda del temps.
Enxampada en el miratge
d’una realitat trencada, l’ac-
triu, amb una versatilitat
portentosa, fa irrompre el
seu personatge pretèrit en
el d’ara i el xoc esdevé inevi-
table. Saltar cap a dintre del
temps és una doble acrobà-
cia sense xarxa. En la caigu-
da, les peces esbocinades
configuren, però, una nova
realitat plena de fascinació.

El muntatge
lluenteja en
moments d’una
plasticitat radiant

DebutcatalàaAvinyó
SílviaBel faràsentir la llenguacatalanaalFestivald’Avinyógràciesalseupaperde
Miriama‘Laguerradels fillsde la llum...’’,d’AmosGitai,quetambéesveuràalGrec

Andreu Gomila
BARCELONA

L’any 73 després de Crist,
un miler de jueus tancats a
la fortalesa de Massada van
suïcidar-se per no caure en
mans dels romans que els
assetjaven.Entreels960ha-
bitants del recinte emmura-
llat hi havia una dona, la Mi-
riam, que, davant la histèria
col·lectiva, va matar el seu
fill, se’nvamenjar lameitat i
l’altrapart lavaoferiralssol-
dats. Miriam, en el muntat-
ge sobre aquesta història
que ha fet el director israelià
AmosGitai, tindrà lacara,el
cos i laveudeSílviaBel.L’es-
pectacle, titulat La guerra
dels fillsde la llumcontraels
fills de les tenebres, inaugu-
rarà el Festival d’Avinyó el
proper 7 de juliol –vindrà al
Grec el 17 de juliol– i serà el
primer cop que se sentirà la
llengua catalana al certa-
men teatral més antic d’Eu-
ropa, ja que Bel interpretarà
el seu paper en català.

No pensin que tot plegat
ha estat una història de
subvencions o pressions po-
lítiques, com de vegades
passa en aquest país. Tot ha
estat, segons ens explica la
mateixa Bel, gràcies a l’in-
terès del director del Grec,
Ricardo Szwarcer, que co-
produeix aquesta obra jun-
tament amb Avinyó, el Fes-
tival d’Atenes-Epidaure, el
Festival Internacional de
Teatre d’Istanbul i el
Théâtre de l’Odéon de
París. La bona disposició
d’Amos Gitai també ha
jugat a favor de l’operació.

L’actriu catalana diu que
tot plegat ha estat “una his-
tòria estranya, que em cau
inesperadament”. Va fer

breu i l’anglès, el català hi
encaixava perfectament.

“Em fa molta il·lusió
aquest projecte, sobretot
perquè me’n vaig a Avinyó
a parlar en català. M’esti-
mo molt la meva llengua i
crec que això és una cosa
molt positiva”, assegura
Bel, que diu que se sent or-
gullosa de ser la primera
actriu que farà servir el ca-
talà a la Cour d’Honneur, el
gran escenari del festival
provençal. Tenir de compa-
nya de feina Jeanne Mo-
reau tampoc no està gens
malament. “És una d’a-
questes coses que té aques-
ta professió d’actriu, que
de cop et veus treballant al
costat d’una gran dama
com ella”, afirma Bel.

Un paper “terrible”
En principi, l’actriu només
intervindrà en les versions
del muntatge que Gitai ha
preparat per al Festival
d’Avinyó i per al Grec, i no a
Atenes, Istanbul i París.
Així com estan anant les
coses, no ens estranyaria
que el director canviés de
parer. Ella també se sap el
paper de Miriam en francès,
per si de cas. Un paper molt
dur, el d’una mare que mata
el seu fill, però que exempli-
fica la duresa de qualsevol
guerra. “No hi pot haver res
més terrible”, assenyala Bel.

Julio Manrique, fa set
anys, va gaudir de l’oportu-
nitat de treballar a les or-
dres de Peter Brook al seu
Théâtre des Bouffes du
Nord de París. El cas de Bel
és diferent, perquè la histò-
ria neix d’una coproducció.
Segurament, no serà l’últim
actor català que trepitja Avi-
nyó. Ja ho veuran. ■Sílvia Bel vestint-se als camerinos del TNC per fer de Lady Windermere fa dos anys ■ MIQUEL ANGLARILL

“M’estimo molt
la meva llengua i
crec que això és
una cosa molt
positiva”, diu
l’actriu

una prova i, de cop, es va
veure dins un repartiment
encapçalat per Jeanne Mo-
reau i amb Gitai com a di-
rector d’escena. D’entrada,
només havia de fer el paper
en català a Barcelona. I se
l’estava aprenent en fran-
cès per participar en la in-
auguració del Festival
d’Avinyó. Però la guionista
de Gitai, Marie-Jose San-
selme, anava fent versions
noves i al cap de pocs dies
havia d’aprendre’s un text
nou. Un bon dia, amb el di-
rector de pel·lícules com
Free zone o Berlín-Jerusa-
lem a Barcelona, Szwarcer
li proposa que Bel interpre-
ti el text en català. “Gitai
se’n va enamorar”, apunta
el director del Grec. I Bel
afegeix que li va semblar
una llengua d’una sonori-
tat molt maca i que, com
que hi havia altres idiomes
en el muntatge, com l’he-


