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Derqui i Segura. FOTO: DAVID RUANO

EL TÀNDEM FORMAT PER L’AUTOR PABLO LEY I EL DIRECTOR JOSEP GALINDO ENS PROPOSA

VISITAR LES CALDERES DE PERE BOTERO AL COSTAT DE LA FORMACIÓ INCORDIS

Si has d’anar a l’infern, millor
fes-ho ben acompanyat

El seu nom ha anat associat a
un bon grapat d’espectacles:
que entre Pablo Ley i Josep
Galindo existeix bona quími-
ca creativa, ho demostren es-
pectacles com araHomenat-
ge a Catalunya, La ruta blava,
Celebració i Lamaternitat
d’Elna. Però és que resulta
que aquest parell també co-
incideix per les aules d’Eòlia,
l’escola superior d’art dramà-
tic en què els dos exerceixen
una important labor docent.
I vet aquí que uns quants
d’aquells nois i noies que
fa quatre dies eren els seus
alumnes, ara han decidit llan-
çar-se a l’aventura de crear la
seva pròpia companyia tea-
tral. De vegades hi ha alum-
nes que no veuen el moment
d’acabar els seus estudis per
perdre definitivament de vis-
ta totes aquelles persones que
els han estat fent de mestres
i/o tutors. Però en el cas de
la gent d’Incordis –aquest és
el nom que han triat per pre-
sentar-se professionalment,

potser per fer evident que no
deixaran de donar la llauna
fins a haver-se fet un lloc en
els nostres escenaris–, les co-
ses no han anat així.
Ben al contrari: per a In-

cordis no hi ha res millor
que enfrontar-se a aquest
primer contacte amb el pú-
blic recolzant-se en l’ex-
periència del dramaturg i
del director amb els quals,
a banda d’haver compartit
moltes hores de classe, com-
parteixen també una ma-
teixa manera d’entendre el
teatre. I com que a Eòlia el
teatre musical en totes les
seves variants ha rebut sem-
pre una consideració especi-
al, també la seva proposta va
plena de música. Encara que
es tracti d’una música infer-
nal. Quina altra cosa podíeu
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Incordis, una nova companyia que confessa tenir ganes de menjar-se el món.
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esperar d’un espectacle en
el qual actua una banda ano-
menada Big Bang Hell Band?
Ajuntar la paraulamúsica

amb la paraula infern por-
ta inevitablement a invocar
el nom d’Orfeu, l’únic viat-
ger del qual es té notícia que
ha sigut capaç de travessar
l’hades sense més ajut que
les seves aptituds musicals i
sortir il·lès de l’experiència.
I tot per amor; ja sabeu que
Orfeu s’endinsa pels tan si-
nistres paratges a la recerca
de la seva estimada que acaba
demorir, amb la intenció que
els déus infernals se n’apia-
din i permetin a la noia fer el
viatge de tornada cap a la vi-
da. Sobre l’èxit o el fracàs de
l’empresa, n’existeixen tantes
versions com obres s’han fet
al voltant del tema. I el que
sembla clar és que la versió
que ara s’estrena tindrà poca
cosa de convencional. De fet,
els mateixos creadors de la
proposta ja avisen que el viat-
ge que ens trobarem a l’esce-
nari és bàsicament un viatge
interior i obertament poètic
que compartirem amb per-
sonatges de la més variada
condició, i en què s’explora la
possibilitat o impossibilitat
d’assolir la felicitat.

UNA GIORNATTA PARTICOLARE
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER
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La millor manera –potser també
la més arriscada– d’enfrontar-
te al mite del qual es nodreix la
teva pròpia creativitat és deixar
el mite ben a la vista. Així és
com ho ha entès Oriol Broggi,
que, a l’hora de transformar en
espectacle teatral una pel·lícu-
la mítica per la qual sent una
lògica i compartida admiració,
ha optat per iniciar-lo amb les
escenes inicials del film d’Ettore
Scola. Així doncs, i un cop intro-
duïts ja en la dimensió política
que té aquesta jornada gràcies
a les imatges documentals de la
trobada que van mantenir Hitler
i Mussolini en olor de masses, la
càmera –a través d’un tràveling
que al seu moment va ser consi-
derat com el més llarg i difícil de
filmar de la història del cinema
italià– ens introdueix tot seguit

en el pis on viu l’Antonietta de
Sophia Loren i a la seva esgota-
dora rutina matinal, en compa-
nyia d’aquest marit i d’aquests
sis fills seus que després es fan
del tot invisibles a l’escenari.
Però un cop l’immens rostre

de cel·luloide de l’Antonietta de
Loren es dilueix en el rostre real
de l’Antonietta de Clara Segura,
l’acte d’amor cinèfil que Broggi
està oferint a les imatges míti-
ques deixa pas magistralment
a un espectacle d’aclaparadora
emotivitat; un espectacle sensa-
cional en el qual tot ens arriba
explicat mitjançant un depura-
díssim llenguatge escènic que
trastoca per complet les conven-
cions realistes amb un cert toc
d’homenatge al neorealisme de
què partia Scola. La ‘giornatta’
que ens explica Broggi és una
d’aquelles jornades capaces de
transformar o redefinir d’alguna
manera la vida interior de dues

persones, fins i tot encara que
la seva vida exterior continuï
adreçant-se inexorablement cap
al mateix destí cap al qual s’a-
dreçava abans de produir-se.
I Broggi assenyala la com-

movedora excepcionalitat de
la jornada remarcant com,
en ocasions com aquesta, el

temps es dilata més enllà de
la seva durada cronològica. I
visualitzant amb sobtats can-
vis de llum els moviments
emocionals més íntims dels
seus dos personatges.
I creant per a ells una magní-

fica banda sonora feta alhora
de cançons evocadores que
donen lloc a fragments de ben-
estar passatger, i de distants
murmuris marcials que vénen
dels carrers o que surten dels
aparells de ràdio, i que ens re-
corden la dramàtica pressió
que acabarà per engolir el mi-
ratge d’aquesta jornada. I es-
borrant la distància física dels
pisos on viuen l’Antonietta i el
Gabrielle; dos pisos que Broggi
visualitza com si es trobessin
gairebé al mateix replà, i que
a mesura que creix la intimi-
tat entre els dos protagonistes,
arriben a adquirir les dimensi-
ons d’un espai unificat; això,

per no parlar del memorable
moment en el qual aquests dos
espais interiors s’obren del tot
a l’exterior del cel de Roma.
Un cel sota el qual la immensa
Clara Segura i el fantàstic Pa-
blo Derqui comparteixen amb
nosaltres una tassa d’olorós ca-
fè, mentre els ulls se’ls omplen
de llàgrimes: Broggi no ha si-
gut mai tímid ni a l’hora de fer
plorar els seus actors ni en el
moment de deixar el seu públic
amb un bon nus a la gola. Tot
plegat, mentre els personatges
miren cap al carrer des d’unes
finestres que en realitat, donen
a murs de pedra: d’alguna ma-
nera, les mateixes parets de la
Biblioteca actuen com a metà-
fora de la presó feixista en la
qual ja estan tancats, sota la
implacable mirada d’una por-
tera (temible, Marcia Cisteró)
amb ulls de zeladora fanàtica.
Biblioteca de Catalunya


