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«S i un policia ens deté 
per una infracció i ens 
demana la llicència de 

conduir o el document d’identi-
tat, s’espera que ens assemblem a 
la foto, no que la foto s’assembli a 
nosaltres», escriu el fotògraf sici-
lià Ferdinando Scianna a El espejo 
vacío, un assaig extraordinari so-
bre fotografia, identitat i memò-
ria publicat per la Universitat de 
Valparaíso.  
 La societat moderna es defineix 
per un peculiar desplaçament: no 
és la persona la que determina la 
identitat, sinó la seva imatge. Això 
es va agreujar amb l’11-S. Als aero-
ports nord-americans, som terro-
ristes potencials als quals s’absol 
quan un ull elèctric retrata el nos-
tre iris.
 Les fotos oficials mai ens afavo-
reixen. Hi sortim endormiscats, 
incapaços de mostrar cap emoció, 
amb la cara de qui té por o ja s’ha 
cansat de travessar fronteres. La 
nostra imatge identitària no té  cap 
temperament. Per això, certs pa-
ïsos demanen al ciutadà que des-

crigui alguna peculiaritat física  
seva –taca de naixement, piga de-
latora, cicatriu inconfusible–, co-
sa que demostra que sovint una 
frase diu més que mil imatges.
 El retrat com a certificat d’exis-
tència coexisteix amb la marea 
d’imatges que la gent fa de si ma-
teixa. En el carnet de conduir, la fo-
to té una funció notarial; en els sel-
fies, adquireix una altra condició, 
la del moment compartit. El fotò-
graf i el model són la mateixa per-
sona, però això no aprofundeix la 
personalitat ni duplica els trets 
de caràcter; en canvi, el selfie afir-
ma sóc aquí; posa èmfasi en el lloc, 
la companyia o l’episodi retratat. 
Prestem la cara a l’esdeveniment 
per confirmar que en vam ser els 
testimonis. De forma suggerent, 
Scianna afirma que ha nascut el 
«Zelig de masses». La diferència 
amb la pel·lícula de Woody Allen és 
que en aquella el personatge que 
es mimetitza amb les circumstàn-
cies més diverses és únic, un insò-
lit infiltrat en la història; però ara 
tots som Zelig.
 Mentre la justícia exigeix que 
ens assemblem a la foto, les imat-
ges que captem de nosaltres matei-
xos ens tornen comparses de la re-
alitat. «Sóc aquí», diu el selfie, sub- 
ratllant que l’important no és la 
cara sinó el lloc i el temps on apa-
reix. H
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     Lluís Homar s’enfrontarà 
al vil ‘Ricard III’ al TNC
3Mikhaïl Barixnikov interpretarà ‘Letter to a man’ dirigit per Robert Wilson   
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BARCELONA

L
luís Homar encarnarà el vil 
i deforme Ricard III en la no-
va producció de la tragèdia 
de William Shakespeare 

que Xavier Albertí, director artístic 
del Teatre Nacional de Catalunya 
(TNC), prepara com un dels plats 
forts de la pròxima temporada del 
teatre. Albertí compta amb una dra-
matúrgia de Lluïsa Cunillé i un re-
partiment de categoria, amb Carme 
Elias, Joel Joan, Lina Lambert i la ve-
terana Julieta Serrano, entre altres. 
«Ricard III és el projecte gairebé vital 
d’un actor que vol créixer a través 
d’aquest personatge», va assenyalar 
ahir a la roda de premsa. «Intenta-
rem anar més enllà de la màscara del 
mal que representa Ricard III».
 El TNC ampliarà la seva progra-
mació (passarà de 21 a 24 especta-
cles) i s’obrirà més a la música i a la 
dansa. El veterà ballarí Mikhaïl Ba-
rixnikov protagonitzarà Letter to a 
man, una creació del mestre Robert 
Wilson basada en la figura del lle-
gendari Vaslav Nijinski. Un altre 
plat fort serà la versió de José Luis 
Gómez de La Celestina, en què el reco-
negut actor i director interpreta el 
personatge femení principal. 
 Albertí va mostrar satisfacció per 
l’ocupació rècord assolida aquesta 
temporada, que vorejarà el 91% de 
mitjana (un 34% més que l’anterior), 
segons càlculs de Mònica Campos, 
directora executiva del TNC. «Ha si-
gut una temporada exitosa», es va 
felicitar el director artístic. Els nous 
abonaments ja estan a la venda, i les 
entrades, a partir del 16 de juny. 

SARSUELA CATALANA / El nou curs s’obri-
rà el 29 de setembre vinent amb una 
sarsuela catalana, L’aplec del Remei, de 
Josep Anselm Clavé, i conclourà amb 
Cosas que se olvidan fácilmente, una de-
liciosa proposta de Xavier Bobés ap-
ta només per a cinc persones que 
s’instal·larà del gener al juny al ma-
gatzem del TNC. Wanda Pitrowska, 
àlter ego d’Albertí, dirigirà l’obra de 
Clavé, la partitura del qual es va tro-
bar fa cinc mesos als arxius del Gran 
Teatre del Liceu durant el procés de 
digitalització.
 Completen l’apartat musical un 
concert especial del grup de rock 
Obeses, que acomiadarà la seva gira 
al teatre (8 d’octubre), i un altre de-
dicat a la soprano Victòria dels Àn-
gels amb la cantant Ofèlia Sala (21 
de gener). Sense oblidar una cosa ja 
coneguda, la reposició del gran èxit 
d’aquesta temporada, Molt soroll per 
no res, un shakespeare en clau de mu-
sical. Tornarà per aclamació popu-
lar del 24 de novembre a l’1 de gener 
amb canvis en el repartiment.

 També s’ha de destacar La Senyora 
Florentina i el seu amor Homer, de Mer-
cè Rodoreda, que comptarà amb una 
nova producció dirigida per Sergi 
Belbel, amb Mercè Sampietro (Flo-
rentina) i Toni Sevilla (Homer).  
 La Sala Petita acollirà Vània, d’An-
ton Txékhov, a càrrec de la compa-
nyia valenciana Moma Teatre, i l’es-
trena a Catalunya d’El coratge de ma-
tar, un dels textos més representats 
del suec Lars Norén. Arribarà diri-
git per Madga Puyo, encarregada de 
mostrar aquesta dura obra al vol-
tant de les difícils relacions entre 
un pare (Manel Barceló), un fill (Nao 
Albet) i la nòvia d’aquest (Maria 
Rodríguez). Marc Rosich estrenarà 
A tots els que heu vingut, una peça amb 
aire de sainet on la confessió de l’ex-

president Jordi Pujol és el desenca-
denant del canvi de vida de la prota-
gonista, interpretada per Mercè Arà-
nega. El drama el posarà La fortuna 
de Sílvia, una obra de Josep Maria de 
Sagarra, amb Laura Conejero com a 
protagonista dirigida per Jordi Prat  
Coll. Per la seva part, Joan Ollé mun-
tarà En la solitud dels camps de cotó, de 
Bernard-Marie Koltès, amb Ivan Be-
net i Andreu Benito. 
 A la Sala Petita també s’estrena-
rà Collar de cranis, del polifacètic ar-
tista Joan Brossa, l’obra del qual se-
rà reivindicada de moltes formes, 
ja que serà l’epicentre de diver-
ses activitats i una gran exposició 
al Macba. I després de la màgia de  
Brossa arribarà la de l’il·lusionista 
Sergi Buka, amb Lucis et Umbrae. H

AVANÇ DE LA NOVA PROGRAMACIÓ

LUCIANO ROMANO / ARXIU / ROBERTO GARVER

PROTAGONISTES 3 A dalt, 
Mikhaïl Barixnikov (esquerra) i 
Robert Wilson. A sota, José Luis 
Gómez (esquerra) i Lluís Homar.

Xavier Albertí 
es mostra satisfet 
pel 91% d’ocupació 
mitjana assolit 
aquesta temporada 


