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Set hores en l’univers 
poètic d’Albert Balasch

M. C.
BARCELONA

F.R.A.U. retrata l’univers poè-
tic d’Albert Balasch en un mun-
tatge d’Albert Arribas que repta  
el públic amb un llenguatge di-
ferent i una durada de set hores 
(amb descans). Mònica Almirall, 
Jordi Collet, Oriol Genís, Antònia 
Jaume, Marta Ossò i Albert Prat in-
terpreten aquesta marató escèni-
ca al Mercat de les Flors (sala Ovidi 
Montllor) avui i demà (17.00 h). 
 En aquest espectacle curiós i 
multidisciplinari que passa del ca-

os a l’ordre, de la farsa a la tragèdia, 
Arribas (Selecció, Sala de miralls) adap-
ta Quadern del frau (Edicions 62), últim 
llibre del Balasch, que als 45 anys aca-
ba d’editar tota l’obra publicada, des-
prés de cinc anys de reescriptura. 

PERSONALITAT FASCINANT / ¿Un suïcidi 
artístic? ¿Una forma radical de rei-
vindicar-se? Aquestes i altres pre-
guntes intentarà resoldre-les el jove 
director, amic del poeta, en un mun-
tatge que també posa en qüestió les 
polítiques culturals en una societat 
mercantilitzada.

 La personalitat de Balasch, i no 
només els seus poemes, fascina Ar-
ribas. «La seva poesia és extraordinà-
riament densa, percep com ningú el 
dolor de l’existència, que plasma en 
el seu univers mental», diu. L’autor 
utilitza la seva passió pel futbol, i pel  
Barça, per fugir del seu món i en-
trar en un altre amb codis diferents. 
La seva passió culer també apareix a 
l’obra. «Balasch considera que l’únic 
moment en què les coses són veritat 
és en el futbol. Les paraules mai po-
dran transmetre el mateix perquè el 
llenguatge et porta al frau». H

Els amors del 
Don Joan rus 
arriben al Lliure 
3Luk Perceval debuta a Barcelona 
amb una versió actual de ‘Platonov’

MARTA CERVERA
BARCELONA

Luk Perceval, un dels 
valors de l’escena eu-
ropea actual, debuta a 
Barcelona amb Platonov. 

El director belga ha convertit aques-
ta obra de joventut del dramaturg 
rus Anton Txékhov (1860-1904), una 
història d’amor i autodestrucció, en 
una peça per a nou actors i un pia-
nista. Ha reduït a la meitat el nom-
bre de personatges del text, consi-
derat com el Don Joan rus, i també 
n’ha eliminat el final. «El considera-
va una mica avorrit», assenyala Ste-
ven van Watermeulen, un dels ac-
tors d’aquest muntatge que firma la 
companyia belga NTGent i que el Te-
atre Lliure de Montjuïc acull avui i 
demà (20.30 hores).
 La creació d’aquesta versió con-
centrada de Platonov va ser molt par-
ticular. «En principi, els actors vam 
ser seleccionats per Perceval per a Sa-
ló, de Pier Paolo Pasolini. Però a mit-
ja preproducció va canviar d’idea i 
va decidir fer Platonov. Va reduir el 
text i el nombre de personatges», ex-
plica Van Watermeulen. 
 Platonov mostra el conflicte d’un 
home que estima diverses dones pe-
rò és massa honest, com ell mateix 
subratlla. Diu el que pensa però pa-
teix al no poder decidir entre els seus 
amors. Les estima a totes. Els seus 
dubtes li impedeixen ser feliç, l’om-
plen de melancolia i dolor. En l’obra, 
estima i festeja tres dones molt dife-
rents: Sasha, la mare del seu fill; Ana 

Petrovna, la seva amiga de l’ànima, i 
Sophie, un amor romàntic.    
 Aquesta versió comença amb el 
suïcidi de Platonov, una llicència 
del director, i a partir d’aquí expli-
ca la història de manera retrospecti-
va. La posada en escena contemporà-
nia de Perceval utilitza una esceno-
grafia molt sòbria, dominada per un 
gran piano de cua situat en una dia-
gonal que travessa l’escenari. 

SUBTITULADA EN CATALÀ / Van Water-
meulen interpreta Nikolai Trileski, 
el metge del poble, àlter ego de Plato-
nov. «És un ésser encara més fosc i 
melancòlic que el protagonista», ex-
plica Van Watermeulen. El seu per-
sonatge parla «en un dialecte holan-
dès que gairebé ningú entén» a la se-
va terra, però, com a la resta de 
l’obra, serà subtitulat en català. «No 
importa, perquè en aquest muntat-
ge el que interessa és el so de les pa-
raules, el text i la música», destaca. 
 De fet, l’actor considera més im-
portant la tasca del pianista Jens 
Thomas, que improvisa la música, 
que la de Bert Luppes, que encarna 
Platonov. La seva música transmet 
les emocions i els estats d’ànim dels 
personatges i la tensió que hi ha en-
tre ells. «En escena, tots els perso-
natges estan alineats d’una mane-
ra concreta. Movem els cossos com 
si forméssim part d’una partitura. 
Hem d’estar atents, sobretot a la mú-
sica». La mirada dels actors és un al-
tre dels eixos sobre els quals pivota 
el muntatge. H

33 Bert Luppes i Elsie de Brauw, en un moment de ‘Platonov’, d’Anton Txékhov, en versió de Luk Perceval.

 


