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Ungrapat
d’amor

Hi ha alguna cosa, una
cosa difícil de definir,
en la veu i la música

d’Antony & The Johnsons,
que encomana una felicitat
trista, aquella mena de reco-
lliment confortable que de
vegades trobem en la malen-
conia i el decaïment. Antony
Hegarty –un cantant per a
qui el qualificatiu de prodigi
només és un tòpic que queda
penosament curt— té una fa-
cilitat aclaparadora per con-
nectar amb la bellesa, amb
la idea i el sentiment de la
bellesa que tots tenim a
dins, però que acostumem a
arraconar o a colgar sota les
excuses de mal pagador que
ens proporcionen les misèri-
es del dia a dia. A canvi, les
cançons d’Antony & The
Johnsons ens obliguen deli-
cadament a reunir-nos amb
el que tenim de millor, amb
el millor que som.

Contemplant la seva es-
plèndida actuació de l’altra
nit al Grec, em passava pel
cap que, possiblement,
aquest cantant i aquesta
banda es troben entre el mi-
llor i més significatiu de la
cultura popular de comen-
çaments del segle XXI, en el
lloc que, per donar una idea,
ocupa un Eric Satie en rela-
ció al segle XX. Però això, en
tot cas, és cosa del futur, del
qual, com el seu nom indica,
res no en sabem. En canvi, el
que és cert i comprovable
ara mateix és que resulta
impossible escoltar, per
exemple, la immensa Fistful
of Love sense com a mínim
notar als ulls unes incipients
llàgrimes de goig: i adonar-
se llavors que aquesta cosa
esquiva, mala de definir,
aquesta cosa escàpola en la
música d’Antony & The John-
sons, en realitat té un nom
clar i ben conegut. Es tracta
d’amor, un grapat d’amor
pur en cada cançó, amor ve-
ritable com el que tots som
capaços de sentir però que
sovint ens fa por, tanta que
l’acabem malmetent,
l’amor, entre estupideses i
grolleries. Gràcies per retor-
nar-nos-lo, Antony, i que per
molts anys puguis continuar
fent-nos tristament feliços.

El suec

Antonytéunafacilitat
aclaparadoraper
connectarambla
bellesa,ambla idea i
elsentimentde la
bellesaquetots tenim

Sebastià
Alzamora

G
eorg Büchner va aca-
bar Leonce i Lena el
1836, un any abans de

morir als 24 anys de febres
tifoidees. Com tota la seva
obra dramàtica, es va estre-
nar dècades després de la
seva mort, quan el món ger-
mànic s’acostava a la prime-
ra gran crisi d’identitat.
Home radical, els seus textos
reflecteixen un profund sen-
tit de la justícia. En aquest
context, Leonce i Lena és
una raresa i alhora una pre-
monició. Estranys ressons
romàntics en un realisme
visceral que anuncien el des-
encís i la melancolia d’algú
tan llunyà a Büchner com
Hofmannsthal.

Una obra que es mou
entre la farsa que denuncia
els ridículs principats mini-
fundistes i absolutistes de
l’Alemanya d’abans de la
unificació prussiana i l’sple-
en existencial –tan fin-de-
siècle– del príncep Leonce.
Una dualitat que Pep Pla, al
capdavant del seu segon
projecte “tot dones” (el pri-
mer va ser un excel·lent El
mercader de Venècia), ha
trencat per optar clarament
per la farsa.

Un muntatge en el qual
pesa més el to marcat pel
rodamón Valeri –personat-
ge inspirat en el Schelmen-
roman, la novel·la picares-
ca alemanya– que l’avorri-
ment existencial del
príncep.

Una tessitura còmoda
per als intèrprets i el direc-
tor, artífex d’una posada en
escena que potencia el ca-
ràcter guinyolesc de la
trama. El gran perjudicat és
el perfil anímic de Leonce i
la seva actriu, una Míriam
Iscla que no acaba de
transmetre tot el fàstic vital
del príncep, més centrat a
disputar-li a Valeri (telúrica
Anna Güell) l’empatia del
públic. Amb un príncep que
competeix amb el criat, la
princesa Lena (Mercè An-
glès ficada en el seu paper)
queda òrfena de la seva
ànima bessona i el fals final
es queda sense els seus
tristos interrogants.

*
Leonce i Lena, DE GEORG
BÜCHNER. SALA MUNTANER, 11
DE JULIOL, GREC 07.
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Pep Pla ha optat
per la farsa en la
seva interpretació
de ‘Leonce i Lena’

ElRomeatorna
alsorígens

Bieito es disposa a rellegir el teatre clàssic català:
començarà amb ‘El senyor Perramon’, de Sagarra

Andreu Gomila
BARCELONA

Calixte Bieito ja pot organit-
zar la temporada del Teatre
Romea al seu gust sense ha-
ver “de pagar les servituds”
marcades pel grup Focus,
gestor de l’espai, que amb
l’obertura del Teatre Goya
d’aquí a uns mesos i la con-
solidació del Teatre Villarro-
el tindrà un ventall prou
ampli d’estils i possibilitats.
El director, doncs, pensa fer
tornar el Romea als seus orí-
gens, és a dir, a l’explotació
del repertori català. “Recullo
el que ha estat la història
d’aquest espai, bressol del te-
atre català” des del 1863, va
dir Bieito.

El senyor Perramon, de
Josep Maria de Sagarra, serà
la primera prova. Vindrà
després de Tres dramolette,
la peça de Thomas Bern-
hard que ja s’ha vist a Reus i
que obrirà la temporada el 6
de setembre. La protagonit-
zen Rosa Maria Sardà,
Mercè Pons i Pepa López.

Estretor de mires
Joan Anton Rechi dirigirà
l’obra de Sagarra. Però, per
què aquesta peça per donar
fe del decantament cap al
teatre català del Romea? Bi-
eito creu que l’autor de Vida
privada és el nostre Eduar-
do di Filippo. A més, rebla el
clau, “volíem fer un clàssic,
teníem un actor ideal per al
paper, que és Boris Ruiz, vo-
líem un text accessible per
al gran públic i l’obra té un
punt que reflecteix l’estre-
tor de mires del català que
volia mostrar a sobre de l’es-
cenari”, completa Bieito.

El director avança que
oferiran una “mirada reno-
vadora” del més interessant

que s’ha escrit en aquest
país. Que ningú no s’esperi
tocs de classicisme, doncs.
El seu ja famós abans d’es-
trenar-se Tirant lo Blanc en
serà l’altra prova. Aterrarà
al Romea el 8 de febrer del
2008, després de passar per
Berlín, Frankfurt i Vilade-
cans. Hi haurà 14 actors,
música de Carles Santos i
text cantat. La peça respec-

tarà el català del segle XV.
Unaaltrarevisióserà lade

Los Persas, a partir de l’obra
d’Èsquil, tot i que a Bieito se
li va escapar que poc hi
haurà de l’autor grec en una
obra “basada en la interven-
ció de l’exèrcit espanyol a
l’Afganistan”. Espectres,
d’Ibsen, una peça molt feta al
país, també passarà pel
sedàsdeldirector,aquestcop

ajudat per Pau Miró. Bieito
completarà la seva marató
amb la batuta escènica amb
Mozart, Salieri i el Rèquiem
inacabat, a partir d’un text
de Puixkin. Miró, alhora, ha
fet la dramatúrgia i dirigirà
La tràgica història del Dr.
Faust, de Christopher Mar-
lowe. Serà estrena absoluta
a Catalunya d’un text que Bi-
eito qualifica de “brutal”. ■

Més companyia
L’actriu Emma
Vilarasau, fitxada
per tres anys
Mentre que als teatres públics
ni els passa pel cap muntar una
companyia o bé la desfan, el Te-
atre Romea amplia la seva. Als

cinc actors que l’integren actu-
alment se n’hi afegiran més
l’any que ve, amb Emma Vilara-
sau com a gran estrella. Tindrà
un contracte de tres anys. “Ella
tenia ganes de treballar amb
nosaltres, i nosaltres també”,
va dir Calixte Bieito, tot recor-
dant la interpretació de l’actriu,

fa set anys, a Un tramvia ano-
menat desig. S’estrenarà amb
Espectres, d’Ibsen.

També s’incorporaran a la
plantilla del Romea l’escenògraf
Alfons Flores i els joves drama-
turgs Pau Miró i Marc Rosich. El
president del grup Focus, Dani-
el Martínez, no creu que vagin a

contracorrent: “Quan vam en-
gegar el teatre vam deixar clar
que volíem crear un nucli”. En
el cas de Miró i Rosich, Martínez
va deixar clar que podrien es-
trenar les seves creacions a
d’altres escenaris del grup, com
el Villarroel o el Goya, que obri-
rà a finals d’any.

Bieito diu recollir el que ha estat la història del Romea des de fa un segle i mig ■ GUIDO MANUILO / EFE




