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menys apocat del que podien es-
perar; molt parlador, potser mas-
sa, sempre en un anglès del sud 
de Londres a tota velocitat (va 
confessar no ser «gaire bona amb 
l’espanyol»), i capaç d’animar en 
qualsevol moment el públic a fer 
l’onada i a cridar «olé, olé» abans 
d’entonar, per exemple, una pe-
ça tan poc festiva com Make you 
feel my love, de Dylan. És possible 
que aquesta fos la seva manera 
d’injectar sang a un recital que 
podria decantar-se pel costat làn-
guid de la vida, però les seves lli-
cències espontànies van trencar 
en ocasions el clima de la nit.

EN BLANC I NEGRE / La posada en 
escena va tendir a la formalitat 
del blanc i negre, que és com va 
aparèixer ella a la pantalla, can-
tant amb els ulls tancats o acom-
panyant cada estrofa amb tènu-
es gestos teatrals, en peces com 
One and only i Rumour has it. Mate-
rial d’interiors que va donar pas a 
altres perfils: un voluptuós soul 
nocturn a l’estil Massive Attack 
primera època a I miss you i la fron-
dositat pel·liculera de Skyfall, la 
seva cançó per a l’últim James 
Bond. És clar que, entre les dues 
peces, Adele va convidar a l’esce-
nari tres fans, de Lleó, va dir una, 
amb qui es va fer un selfie.
 En segon terme, un grup am-
pliat amb músics de corda i de 
vent, recursos sempre molt me-
surats, creant ambients recollits. 
Un fragment acústic va incloure 

sòlids, delicats, enfocaments de 
Million years ago i Don’t you remem-
ber, i Send my love (to your new lover) 
va alleugerir el guió amb la seva 
cadència folk-pop. 
 Encara no hem dit que Adele 
va cantar francament bé. Tècni-
ca i apassionada sense perdre el 
món de vista, potser enamorada 
del color de la seva veu, però a al-
guns centímetres de la demagò-
gia emocional de tot a un euro. 
Lluint-se a Someone like you i la més 
pulmonar de totes, All I ask, i dei-
xant-se amarar per l’efecte de plu-
ja a Set fire to the rain. 
 Va encara una mica curta de 
repertori, però les seves 18 can-
çons i les seves anècdotes, les se-
ves confessions sobre com enyo-
ra en les gires el seu fill Angelo 
i els seus flirtejos amb el públic 
van estirar el recital fins a gairebé 
les dues hores. Llavors va presen-
tar When we were young com la se-
va favorita i es va acomiadar fent 
ballar els seus fans amb Rolling in 
the deep, deixant enrere el reflex 
d’una cantant que desitja compa-
ginar el divisme amb el tuteig. H

Lluny de la seva 
imatge mesurada,
va mostrar poder 
escènic i va mantenir 
diàlegs amb el públic

La ‘quinta del biberó’ pujarà 
a escena amb Lluís Pascual
3 ‘In memoriam’ honrarà els joves soldats en el Temporada Alta i el Lliure

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l Teatre Lliure i el festival 
Temporada Alta de Girona 
s’han aliat per celebrar el 
seu 40è i el seu 25è aniversa-

ri, respectivament, amb l’estrena de 
dos muntatges. Lluís Pasqual, direc-
tor del Lliure, i Salvador Sunyer, del 
Temporada Alta, passen de pastissos i 
de festes d’aniversari. Prefereixen in-
vertir en dues coproduccions per ce-
lebrar-ho amb el públic al teatre. Pri-
mer es podrà veure In memoriam, una 
obra creada i dirigida per Lluís Pas-
qual basada en testimonis dels que 
van integrar l’anomenada quinta del 
biberó, els soldats republicans més jo-
ves que van lluitar en la batalla de 
l’Ebre. S’estrenarà a finals de setem-
bre al Teatre Municipal de Girona i 
després recalarà en la temporada del 
Teatre Lliure.
 I a l’octubre arribarà Davant la ju-
bilació, un text de l’austríac Thomas 
Bernhard (1931-1989) dirigit per 
l’aclamat director polonès Krysti-
an Lupa, amb un repartiment cata-
là integrat per Mercè Arànega (Ve-
ra), Pep Cruz (Rudolf) i Marta Ange-

lat (Clara). «Ell buscava gent que no 
semblessin actors. N’hi van presen-
tar diversos i va seleccionar el repar-
timent», recorden Sunyer i Pasqual, 
que es coneixen i admiren mútu-
ament des de fa anys. Lupa, un ha-
bitual del Temporada Alta, on ha 
presentat sis espectacles, desenvo-
luparà l’escenografia i el vestuari 
amb els seus col·laboradors Lukasz 
Twarkowski i Piot Skiba.
 El muntatge es presentarà a Salt 
(Girona) i després al Lliure de Gràcia. 
Davant la jubilació, una «comèdia de 
l’ànima alemanya», com diu el seu 
subtítol, és la més coneguda de les 
obres antinazis de Bernhard. S’inspi-
ra en el cas Filbinger, que va destapar 
el passat nazi de Hans Filbinger, pri-
mer ministre de l’estat alemany de 
Baden-Württemberg, que va dimitir 
el 1978. Bernhard ja desconfiava del 
polític molt abans, des que va expul-
sar del Teatre de Stuttgart Claus Pey-
mann, amic personal de l’autor.      

TEATRE DOCUMENTAL / In memoriam. La 
quinta del biberó rendeix homenatge 
a aquell grup de joves d’entre 17 i 
18 anys que van ser obligats a agafar 

les armes per defensar la República 
en la recta final de la guerra civil. La 
situació era desesperada. Els van 
portar al front i van lluitar en la ba-
talla de l’Ebre gairebé sense prepa-
ració. «Tots els supervivents, que 
ara tenen entre 95 i 96 anys, diuen 
exactament el mateix: parlen de la 
falta de sentit de tot allò. Recorden 

la set i la gana, també els polls, les 
trinxeres i el tracte amb l’enemic 
que tenien a només 180 metres», ex-
plica Pasqual.  
 El director ha filmat diverses en-
trevistes amb ells per crear aquesta 
peça de teatre documental. «Allò va 
ser una massacre. L’objectiu era ma-
tar catalans», explica el director, que 
també ha entrevistat historiadors i 

ha visitat la zona on tanta sang es va 
vessar. Pasqual, que té «quantitat de 
material», explica que els néts dels 
que van viure la guerra són els que 
senten més curiositat. Només s’ha 
de recordar Victòria, de Pau Miró, ac-
tualment en cartell al TNC, i Incerta 
glòria, adaptació d’Àlex Rigola de la 
novel·la de Joan Sales.    

NOVA FORNADA D’ACTORS / Joan Amar-
gós, Enric Auquer, Quim Àvila i 
Eduardo Lloveras, integrants de la 
nova fornada d’actors de la compa-
nyia jove del Lliure, interpretaran la 
peça amb Lluís Marqués i Joan Solé. 
«Són altres actors que es van presen-
tar a les últimes proves de selecció», 
destaca Pascual. Com en altres dels 
seus muntatges, la música també hi 
tindrà un paper important. Dani Es-
pasa s’encarregarà de la banda so-
nora en directe, que inclourà peces 
de Claudio Monteverdi («la seva mú-
sica és la més noble que conec») i 
d’altres estils. 
 In memoriam també es veurà a 
Madrid la primavera que ve en una 
versió en castellà coproduïda amb el 
Centro Dramático Nacional. H
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33 Lluís Pasqual (esquerra) i Salvador Sunyer, de molt bon humor, al Teatre Lliure de Montjuïc, ahir.
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L’aclamat director 
polonès Krystian Lupa 
també dirigirà ‘Davant 
la jubilació’, una obra 
de Thomas Bernhard 


