
L’ombra 
d’Al Pacino 

T
inc especial debilitat –ho 
saben els que em llegeixen 
habitualment– per les pel·
lícules que s’ocupen de l’ac·

tor: les crisis d’identitat, els alts i bai·
xos del procés creatiu, el conflicte 
entre ser i semblar, etcètera. L’últim 
any he tingut el regal de tres molt bo·
nes pel·lícules sobre la qüestió: Bird-
man, Viaje a Sils Maria i La sombra del 
actor. En aquesta última, Al Pacino 
interpreta magistralment un actor 
víctima d’un bloqueig mental, inca·
paç de recordar el text de la funció 
que representa i en terrible estat de 
decadència, personal i professional.
 M’entusiasma Al Pacino, al meu 
parer, el millor actor del triumvi·
rat Hoffman·Pacino·De Niro, Santís·
sima Trinitat de la seva generació. Pa·
cino arrisca cada vegada més, triant 

pel·lícules i personatges que molts 
dels seus companys rebutjarien hor·
roritzats. Pacino és especialista a aga·
far el personatge per les banyes i ba·
rallar·s’hi fins a doblegar·lo. Pacino 
és, també, la majoria de vegades, ge·
nerós, desbordat, excessiu, sense lí·

mits. Pacino és –sempre al meu pa·
rer, és clar– un actor enorme.
 Per això em sorprenen –i em do·
len– les notícies que arriben de No·
va York, on s’ha hagut d’endarre·
rir dues setmanes l’estrena oficial 
de l’obra China doll de David Mamet, 
en què l’actor interpreta un mul·
timilionari sense escrúpols que es 
creu l’amo del món, un personat·
ge de magnitud shakespeariana. Di·
uen, els que han vist les funcions de 
preestrena, que Pacino va errant 
per l’escenari. I arriben a precisar, 
aquestes mateixes fonts, que l’an·
goixa de l’actor és més que evident, 
que no hi ha màscara ni personatge 
que pugui ocultar·la. Pel que sem·
bla, Pacino té camuflats en l’embo·
cadura de l’escenari, a banda i ban·
da, dos grans teleapuntadors, en què 
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Diuen els que l’han vist 
en la preestrena de 
‘China doll’ que va 
errant per l’escenari 

llegeix el seu text. També, sobre una 
taula de despatx, un ordinador al 
qual s’acosta amb freqüència per 
quedar·se amb la mirada fixa en la 
pantalla llegint les frases que no re·
corda. Sembla també que, a través 
del telèfon que no se separa de l’ore·
lla, li dicten el text que es limita a re·
petir gairebé sense interactuar amb 
el seu company d’escena.
 Em dol profundament el que lle·
geixo. Un actor com Pacino no me·
reix aquesta agonia. Prefereixo creu·
re, com asseguren alguns, que tot 
forma part d’una maniobra publici·
tària, d’un rum·rum interessat. I que 
si Pacino comença a ser l’ombra del 
que ha sigut, aquesta mateixa ombra 
ha de servir per veure’l, com a Peter 
Pan, dues vegades, tres vegades, cent 
vegades més gran. H

punta
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Peter Brook 
i els misteris 
de la ment
3El mestre estrena ‘The valley of 
astonishment’, la seva última obra

MARTA CERVERA
 BARCELONA

E
l premiat Peter Brook, vete·
rà mestre de l’escena de 90 
anys, torna al festival Tem·
porada Alta amb The valley 

of astonishment (La vall de la sorpresa), 
el seu treball més recent. El Teatre 
Municipal de Girona acull aquest 
cap de setmana (avui i demà) el mun·
tatge, estrenat el 2014 a París. Serà 
en anglès, amb subtítols en català.
 En aquesta obra, la ment huma·
na torna a ser protagonista d’un po·
ètic muntatge que conjuga el miste·

ri de la sinestèsia, un desequilibri 
dels sentits que impedeix percebre 
les coses amb normalitat, amb fau·
les extretes d’un antic poema èpic 
persa: La conferència dels ocells, de Fa·
rid Attar. «En realitat hi ha moltes 
capes en aquest muntatge. La ment 
i el cervell són solament una part de 
l’espectacle, que aprofundeix sobre 
el misteri de la vida», expliquen els 
seus intèrprets.
 Un mag, un home amb una enor·
me capacitat per recordar paraules, 
un pintor que relaciona els colors 
amb els sons i un ésser que ha per·

RETORN A TEMPORADA ALTA suposen els sentits que ens perme·
ten percebre i disfrutar de la vida». 
 Per a Brook aquesta nova creació 
connecta amb The man who, inspira·
da en el llibre d’Oliver Sacks L’home 
que va confondre la seva dona amb un 
barret. Els tres actors –el jove Héc·
tor Flores Komatsu, Kathryn Hun·
ter i Marcello Magni– interpreten 
diferents rols i interactuen amb 
dos músics, Raphaël Chambouvet i 
Toshi Tsuchitori. «Tant som metges 
com pacients, anem canviant», co·
menten. El focus de l’espectacle es·
tà posat en l’individu. «En aquest 
muntatge no només pateixen i dis·
fruten els personatges, també els ac·
tors, perquè hem d’aconseguir con·
nectar amb el públic en un espai nu. 
Suposa un gran repte, sens dubte».

PERSONATGE REAL / El personatge pro·
tagonista de Sammy Costas (Kathryn 
Hunter) s’inspira en la vida del peri·
odista Solomon Shereshevesky, ho·
me amb una impressionant capaci·
tat mnemotècnica que va ser tractat 
per Alexander Luria, pioner de la 
neuropsicologia russa. I la figura del 
mag, en l’artista argentí René La·
vand. A diferència de Hunter i Mag·
ni, que fa temps que treballen en la 
companyia de Brook, Flores va debu·
tar com a actor recentment. «Abans 
vaig treballar com a assistent de di·
recció de Brook però quan em va pro·
posar pujar a escena vaig acceptar», 
afirma.  H

dut els seus sentits són alguns dels 
personatges que apareixen en l’es·
pectacle.
 La peça es desenvolupa en un es·
pai buit. La simplicitat domina en 
una posada en escena que única·
ment compta amb algunes cadi·
res. Ni projeccions ni grans esceno·
grafies són necessàries en una po·

sada en escena austera on menys 
és més. «El públic ha d’obrir la por·
ta de la seva ment i fer volar la se·
va imaginació», comenta Marce·
lo Magni, un dels intèrprets que fa 
anys que treballa amb Brook. «Pe·
ter vol que l’espectador es plantegi 
què és l’ésser humà i que surti del 
teatre sent conscient del regal que 

33 Una imatge del nou muntatge de Brook.
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