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col·locat arbres que harmonitzen 
amb la muntanya (idònia per als 
màgics boscos del bard). Mestres 
ha optat per la simplicitat, «com 
feia l’autor, i deixa que el públic  
s’imagini els interiors amb l’ús 
d’alguns detalls. «Les paraules 
són les protagonistes», destaca. 

VESTITS D’ÈPOCA RECICLABLES / Les 
paraules i el preciós vestuari dis-
senyat per María Araujo. Vestits 
d’època reciclables: traient les 
gorgeres isabelines (els pompo-
sos colls) o un botó de la faldilla 
passen de la festiva elegància al 
dol. Tampoc passen desapercebu-
des les perruques d’estètica bur-
toniana ideades per Toni Costa, 
amb aquells exagerats volums 
que lluïa Helena Bonham-Carter 
a Sleepy Hollow o Alicia al país de les 
meravelles. Coses de la seva llavors 
parella, l’excèntric i enginyós 
Tim. 
 Al costat de l’elenc sobre l’es-
cenari hi ha un set de percussions 
amb què Núria Andorrà interpre-
ta els efectes sonors i la música 
creada per Jordi Domènech. A ex-
cepció d’una ària de Schubert, A 
Sílvia, adaptada perquè Proteu 
(Joan) li canti a Sílvia els seus ne-
guits. També canta Boixaderas, 
a l’esquiva Beatriu, i al final aca-
ben cantant tots per celebrar el 
triomf de l’amor. H  
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‘Guerra’ amb 
artilleria pesant
CRÒNICA Albert Pla, Fermin Muguruza i 
Refree van parodiar la missió de pau a Barts

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

E
ncara que Guerra aparegui 
com un muntatge a tres 
bandes, Albert Pla, Fermin 
Muguruza i Raül Fernán-

dez, Refree, la idea surt del cap de 
Pla, i es nota, ja que segueix el camí 
de la performance activista apuntat 
en muntatges com Manifestación 
(2012), substituint el recital pel 
guió teatral envoltat de peces musi-
cals. Guerra, que es va poder veure 
dilluns i dimarts a Barts, dins del 
Grec, amb direcció de 
Pepe Miravete, és la ma-
nera que té Pla de carre-
gar contra l’ordre mun-
dial disparant en el ca-
mí contra la retòrica 
benèfica, els patrocinis 
comercials i la conver-
sió del ciutadà en es-
pectador.
 El cantautor és un 
soldat que ha sigut en-
viat, amb fins teòrica-
ment humanitaris, a 
una ciutat assetjada, en 
què Muguruza encarna 
un habitant tipus. En 
les primeres escenes el 
veiem esbossant unes 
cançons melancòliques 
que són el més subtil de 
tot l’espectacle. Perquè, 
a poc a poc, la música es 
va endurint, cobrant 
formes d’electrònica 
industrial, mentre els 
textos deriven cap a un 
pamflet suposem que 
conscient. 

INNOCÈNCIA PERDUDA / El 
personatge de Pla, àni-
ma de càntir corrom-
puda per la missió bèl-
lica que li ha sigut im-
posada, va perdent la 
perspectiva («anem tot el dia cecs»), 
i manté uns diàlegs amb Muguru-
za que reserven moments gracio-
sos quan tots dos semblen recrear-
se en els seus personatges públics. 
Així, en una escena en què l’excan-
tant de Negu Gorriak està excitat 
denunciant la injustícia, Pla el ta-
lla en sec: «¡Fora mals rotllos! ¡Tan-
ta política, tanta política, ¿anem a 
veure el futbol?».
 A Muguruza se’l veu més avi-
at forçat al llarg de l’obra, recitant, 
mig rapejant, textos en castellà que 
acumulen retòrica agit-prop i amb 
què acaba traslladant la culpa al pú-

blic amb un estil de xoc: «¡Us impor-
ta la ciutat només com a espectador, 
sense que us esquitxi la sang!»; «Aquí 
tots som còmplices, ningú és neu-
tral». 
 Hi ha un paròdic concert huma-
nitari, patrocinat per marques co-
mercials (que ja no existeixen, com 
Elf i Aiwa), en què Pla sembla evo-
car Labordeta cantant «a veces tengo 
un sueño que se llama libertad». Com a 
fons d’escenari, la reproducció d’un 
estadi ple, un dels moments d’im-
pacte audiovisual de Guerra, terreny 

aquest, a càrrec de la productora 
Nueveojos, en què supera àmplia-
ment qualsevol espectacle anterior 
de Pla.
 L’obra acaba fatal, en un bany de 
sang. Raül Fernández, que apareix 
en alguns moments en forma de 
monjo guitarrista, mor d’un tret al 
cap suggerint, a manera de conclu-
sió, que aquest ordre mundial no té 
remei. I queda enrere una hora i mit-
ja d’esquetxos amb tensió desigual, 
i de cançons siluetejades, a vegades 
reduïdes a bases electròniques i am-
bients. Una guerra per a glòria del 
Pla més estrident. H

33 Albert Pla, a l’espectacle ‘Guerra’.
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Els textos van derivant cap  
a un missatge pamfletari 
suposem que conscient

TEATRE MUSICAL AMB L’OBC

al i polític», ar-
gumenta el llo-
rejat creador. 
Apareixeran ai-
xí temàtiques 
com el posicio-
nament, la lli-
bertat, l’obe-
diència, el to-
talitarisme, la 
igualtat... 
  Greggory, ac-
tor fetitxe de 
Patrice  Ché-
reau i un dels 
grans de la ci-
nematografia 
francesa,  re-
crea les pas -
sions del tur-
mentat i solita-
ri protagonista. 
«L’espectacle és 
un sismògraf 
permanent del 
desig, del do-

lor, de la còlera i de la nostàlgia», 
sosté Auzet. Nostàlgia i denúncia 
per la joventut perduda. «La ver-
dadera bellesa es manté sempre 
en la memòria i els records dels és-
sers estimats. Com que el temps és 
etern, la bellesa també ho és», con-
cedeix l’autor. H  

«L’orquestra 
representa l’opinió 
pública, els 
prejudicis», planteja 
Roland Auzet

33 Llorejat 8 Roland Auzet, director i compositor.

GUY VIVIEN


