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La inevitable 
destrucció del 

món a mans  
dels bàrbars

La destrucció d’obres del 
Patrimoni de la Humani-
tat que du a terme l’Estat 
Islàmic sembla una 
d’aquelles qüestions ine-

vitables, com la mort d’immigrants 
al Mediterrani, com els crims contra 
la infància. Dia rere dia es rep infor-
mació sobre la desaparició de restes 
arqueològiques amb milers d’anys 
d’història a mans dels bàrbars. El sa-
queig del Museu de Mossul. La des-
trucció del toros alats a Nimrud (Ka-
lak a la Bíblia). L’enderrocament 
dels palaus i temples de Hatra i de les 
ruïnes de la que va ser capital d’Assí-
ria, Dur Xarrukin. Notícies que di-
fícilment arriben a la portada de la 
premsa o a les obertures dels mit-
jans audiovisuals. La indignació no-
més es mostra en els comentaris dels 
mitjans digitals. No és una qüestió 
prou important per provocar reacci-
ons universals. I a més és inevitable. 

●● Pedres impregnades d’odi. 
D’aquí mil, dos mil anys o més, quan 
uns éssers de l’Univers, potser la ma-
teixa raça humana exiliada, retornin 
a la Terra i trobin el cap esmicolat 
d’escultures gegants o restes de les 
columnes de palaus i temples... què 
pensaran de nosaltres? Un enorme 
tresor del qual no queda res. I alesho-
res descobriran que a cada tros de 
pedra hi queden restes d’odi, un sen-
timent que convertia els terrícoles 
en feres per a ells mateixos. I sabran 
que van ser les mans dels homes les 
que, amb fruïció i goig, van esmicolar 
la seva pròpia història. Estupefactes, 
es preguntaran per què. Algun erudit 
els explicarà que una extravagant 
creença els va embogir. I els dirà que 
a la Terra la destrucció de l’altre i la 
seva cultura era habitual. 

● I els líders de la Terra? Els his-
toriadors del futur es preguntaran 
com una civilització suposadament 
avançada no va poder prevenir ni 
aturar les accions dels bàrbars. Es 
preguntaran què van fer els líders de 
la Terra en aquells moments, i veu-
ran que estaven massa preocupats 
en altres coses més mundanes i per-
sonals. Es preguntaran què van fer 
els països satèl·lits d’aquella creen-
ça, territoris on una dona sis vega-
des violada és condemnada a la pre-
só per haver divulgat públicament la 
seva pena, i on la dona no podia sor-
tir de casa sola i l’obligaven a tapar-
se tot el cos. I sabran que ni els uns 
ni els altres no van fer res. Esbrina-
ran que el tresor es va anar esmico-
lant dia a dia fins a la destrucció més 
absoluta i que no va servir de res el 
clam sord d’alguns. Sembla que el 
que passava era l’inevitable.e
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‘Las amistats perilloses’ en versió ‘glam’

final, busca la redempció. Les car-
tes prenen forma de curts monò-
legs i també es recreen les escenes 
narrades a la novel·la.    

Carme Conesa interpreta la Mar-
quesa de Merteuil, i Edu Soto serà el 
Vescompte de Valmont en la tem-
porada barcelonina, que s’allarga-
rà fins al 6 d’abril. Lola Manzano és 
la Madame de Volanges. I els altres 
tres actors que s’han sumat a la 
companyia Metatarso Teatro són 
gairebé postadolescents que apun-
ten alt: la joveníssima Lucía Díez in-
terpreta Cécile de Volanges –for-
mada a Londres i ja amb agent als 18 
anys, fa un salt mortal des del Dis-
ney Channel a una obra amb gran 
càrrega sexual–; la catalana Irina 
del Río és Madame de Tourvel, i Ma-
riano Estudillo interpreta el cava-

ller Raphael Danceny, però tam-
bé és el compositor de la música 
de l’obra. 

Una altra de les particularitats 
d’aquesta adaptació és que, mal-
grat la lubricitat argumental, no 
hi ha cap llit a l’escenari. Els ele-
ments escenogràfics són mínims 
i s’assemblen més a l’attrezzo 
d’un concert de rock. “Vam deci-
dir representar certs moments 
complexos –explica Facal refe-
rint-se a les escenes sexuals– amb 
la música i no entrar en la conven-
ció pueril de fer compartir llit als 
actors”. Tots els actors canten o 
toquen un instrument –baix, ba-
teria, teclat, pandereta i saxo– i 
els instruments serveixen per 
descriure la ferocitat o sensuali-
tat dels acoblaments.e

Tots els actors toquen un instrument: Conesa el teclat i Edu Soto la bateria. FOCUS

Carme Conesa i Edu Soto protagonitzen una adaptació-concert del clàssic

TEATRE

Valenta. Arriscada. Original. Jove. 
Anormal. Els adjectius que s’han 
atribuït a l’adaptació de Las amista-
des peligrosas que aterra avui al Te-
atre Goya després de fer gira per Es-
panya i temporada al Matadero a 
Madrid destaquen la singularitat de 
la proposta. El director Darío Facal 
la defineix com “un gran concert 
glam amb vestits barrocs” i música 
que va des del hardcore fins al jazz 
passant per Pink Floyd. No deixa de 
sorprendre, quan es tracta d’una 
novel·la epistolar de finals del segle 
XVIII que retratava l’aristocràcia 
francesa d’abans de la Revolució.  

Choderlos de Laclos descrivia el 
duel pervers que mantenien dos lli-
bertins de classe alta que rivalitza-
ven a seduir jovenets. Aquesta no-
va versió escènica és fidel al fons, 
al text original, però en perverteix 
la forma: la música és el fil conduc-
tor del muntatge, que busca la be-
llesa plàstica i una estètica radical-
ment moderna per acostar el clàs-
sic al segle XXI. “Les versions cine-
matogràfiques ens semblava que 
tenien un deix romàntic, mentre 
que la novel·la és més àcida, provo-
cadora, cínica, humorística i eròti-
ca”, explica Facal, que ha fet l’adap-
tació amb Javier L. Patiño. El gène-
re epistolar els permet mantenir 
una distància i llavors és quan apa-
reix la ironia. “Trair això és trair 
l’humor, perquè s’entén que el que 
diuen els personatges és la veritat, 
i en realitat és la seva versió de la re-
alitat”, argumenta el director. Val-
mont era un gran seductor, però 
també era un ésser mesquí que, al 
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La música 
descriu la 
ferocitat o 
sensualitat 
dels 
acoblaments

Licia Maglietta, una viuda 
que ‘adopta’ marits, al Lliure

mai més. Així, el personatge queda 
en uns “llimbs”: “No és viuda per-
què no té un certificat de defunció, 
tampoc ja no és filla de perquè està 
casada i no és dona de perquè el ma-
rit no hi és, però pot tornar en qual-
sevol moment i per tant no pot refer 
la seva vida, com alguns homes sí 
que fan lluny de casa”, explica Ma-
glietta, que defensa la profunditat, 
l’originalitat i la riquesa lingüística 
del text de Silvana Grasso. A esce-
na només l’acompanya l’acordio-
nista Vladímir Denissenkov.  

El que decideix fer aquesta viu-
da siciliana per sobreviure és inima-
ginable: “Adopta sis marits en sis 
pobles diferents. Té un marit per a 
cada dia de la setmana menys diu-
menge”. Així s’atorga la categoria de 
viuda i viu intensament en unes vi-
des imaginàries. Un dia, després de 
30 anys, l’home truca a la porta. “I 
amb el marit reapareix la crua reali-
tat. Hi haurà de trobar una solució”, 
apunta somrient.e 

Licia Maglietta és una viuda blanca, una dona a 
qui li ha desaparegut el marit. TEATRI UNITI

No passen els anys, ni per a Licia 
Maglietta (Nàpols, 1954) ni per a la 
seva Borina Serrafalco, la protago-
nista de Manca solo la domenica, un 
espectacle que va estrenar el 2009 
i que ha interpretat per mig món. El 
2010 la va portar al festival Tempo-
rada Alta i ara que torna cinc dies al 
Teatre Lliure de Gràcia –des d’avui 
fins diumenge– sembla realment 
insensible als estralls del temps. 

Potser ho fa que Maglietta –una 
de les sòcies de la prestigiosa com-
panyia napolitana Teatri Uniti, on 
milita Toni Servillo– interpreta un 
prototip de dona reconeixible a di-
ferents racons d’Europa: una viuda 
blanca, una dona dels anys 50 el ma-
rit de la qual marxa a Austràlia a 
buscar feina i no en té notícia du-
rant anys. En alguns casos dels sol-
dats o els emigrants no se’n sabia res 
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