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El festival porta Ella i els arquitectes al Born C.C.
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Gerard Vàzquez, que ha merescut nombrosos premis com a dramaturg, entre ells per l'inoblidable
Uuuuh! (Premi Butaca al Millor text i Finalista als Max), és l'autor d'Ella i els arquitectes, la primera
proposta del festival Grec que entra al Born Centre Cultural. Tot i que van intentar agafar com
espai escènic la ciutat antiga, no ha pogut ser: "No està permès trepitjar les runes massa estona,
costa molt de illuminar i no se sent bé", ha dit Damià Barbany, director de l'espectacle. La veurem,
per tant, a la Sala Moragues, però "farem un itinerari entre les runes abans de començar
l'espectacle, com una mena de pròleg", continua el director. Això serà del 22 al 26 de juliol.

Barbany ha començat el seu relat així: "Ahir passejava per Manhattan amb la cap de cultura del
Neu York Times i, parlant d'aquest espectacle em va dir: "Penso que és molt atrevit i perillós fer un
espectacle poc políticament correcte considerant els moments que està vivint la societat catalana,
hipersensibilitzada amb el tema".I tot seguit ha afegit: "Ni vaig estar ahir a Manhattan ni conec la
cap de cultura del NYT. Us he fet una mica de política ficció, que és el que fa l'espectacle!" Per
reforçar tot aquest sentit de ficció s'ha posat unes ulleres... impressionants!

Aquesta política ficció se situa en el context del setge de Barcelona, l'any 1714. "Hi hem afegit
història ficció, situant-hi dos arquitectes, un d'aquells temps i un d'actual, que competeixen per
aconseguir el millor sistema per fortificar Barcelona, de manera que pugui resistir l'atac dels
Borbons." Malgrat la diferència de segles, tots dos s'enamoren de la misteriosa actriu Orestiada i
tots dos hi mantenen relacions sentimentals, el que provoca dificultats de convivència i encara més
competència entre ells. Malgrat tot, el setge els obligarà a fer-se amics i planejar una fugida junts.

L'interpreten Quim Lecina i Bernat Quintana (els arquitectes); Víctor Àlvaro, que fa el soldat català,
el soldat espanyol i l'actor, i Andrea Portella, que és la guia turística que passeja els espectadors
per les runes i Ella. Com que hi falta gent, el repartiment es completa amb uns titelles, que ha
construït Núria Mestres i que manipula Víctor Àlvaro. Interpreten gent de l'època que van
coneixent, com Antoni Villarroel, Rafael Casanovas, un sabater, un general de l'exèrcit borbònic...
Per fer-ho més real, "hem tingut la immensa fortuna de comptar amb les veus en off de Joan
Anguera, Xavier Capdet, Francesc Orella, Ferran Rañé i Boris Ruiz."

CAP GUERRA JUSTIFICA NI UN SOL MORT

Aquesta historia, que expliquen amb una "estructura brecktiana", provoca escenes còmiques o
tragicòmiques absurdes "tot i que els actors es mouen en un realisme radical que a moments és
domèstic i a moments... embogeix i va cap al surrealisme."

Però no penseu que Ella i els arquitectes és un divertimento ben moblat allà al lloc del Setge. "Els
protagonistes tenen una actitud contrària a qualsevol Guerra. No són de cap bàndol, més aviat són
com els desertors, que no volen tirar trets ni que els hi fotin a ells. Cap Guerra justifica ni una sola
mort humana. Però no ho presentem des d'un punt de vista pacifista sinó amoral", continua
Barbany.

Però no acaba aquí: els tres personatges principals no són el que semblen. "A poc a poc es van
donant pistes que orienten l'espectador sobre la seva autèntica personalitat." Una podria ser
aquesta: "El pròleg per les runes és parlat en anglès per motius dramàtics. La guia l'ha escollit
perquè considera que és l'idioma més universal, però acaba discutint amb un dels arquitectes, que



vol que sigui en francès!" Aneu-hi pensant...


