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‘Madame’ es confessa
MadameBovary

Direccióiversió:ÁngelAlonso
Llocidata:SalaMuntaner
(21/IX)

J. A. BENACH

Quanunhomede teatre comÀn
gelAlonso, directord’unavuitan
tenad’espectacles, sent la sugges
tió d’una gran novel∙la, és com
prensiblequeaquestaacabitenint
una versió dramàtica i que tard o
d’hora la retrobema l’escena.
És el que ha passat ambMada

me Bovary, tot i que no exacta
ment ambel relat complet que en
faGustave Flaubert, sinó exclusi
vamentambelstrasbalsosamoro
sos, els adulteris apassionats, que
l’autoradjudicaa laprotagonista.
Desprésd’unamoltdilatadare

flexió sobre el format que podia
tenir el text teatral, Alonso es va
animar a escriure el que seria un
monòleg minuciós de la protago
nista expressat en l’estil lliure in
directe, el que l’autor de la versió
considerava més idoni “per co
nèixer la intimitatdelpersonatge:
records, sentiments, sensacions,
idees, desitjos...”. És així, doncs,
com,enuncastellà fluid iprecís, li
arribaal’espectadorunaevocació
autobiogràficadelatràgicaprota
gonista de l’obra de Flaubert, ra
dicalment diferent de les moltes
traduccions que se n’han fet en
aquest idioma.
Ángel Alonso ha dedicat més

d’un any de feina a preparar la
versió, segons confessa.Hahagut
dedespullartota lahistòriad’Em
ma Bovary per menystenir per
sonatges,diàlegs icircumstàncies
ambientals irrellevants i quedar

se,caraacara,amb“l’Emmadona,
unanoiaquereivindicaelseudret
a ser feliç, una heroïna preciosa i
cultivada,ambunconceptelitera
ridelavida–ésunadevoradorade
novel∙les– que per viure amb ple
nituds’enfrontaalesconvencions
morals del seu temps (...)”. I bé,
ambel text a lamà, elaborat sense
presses, l’autor va passar a ser el
director de la nova Madame Bo
vary. També es va abocar, pa
cientment i en primera instància,
a trobar l’actriu més apropiada
perassumirelpaperdelpersonat
ge complex, redissenyat per la
dramatúrgia de l’obra teatral, a la
qualhaviadedicat tanteshores.
Uns mesos després localitzava

BelénFabraielproblemasembla
va resolt. L’esplèndida actriu co
municava perfectament. En pa
raules del director: “La fascinant
lluminositat de l’heroïnadeFlau
bert”.Unaadequacióquehasabut
reflectir des de molts enfoca
mentsl’àlbumfotogràficmagnífic
que Gloria Giménez ha dedicat a
l’actriu catalana caracteritzada

comEmmaBovary.Alarepresen
tació,però,s’havistquel’actriuno
acabava d’aportar els relleus dis
tintius que s’esperava del perso
natge, i que el seu discurs, ben al
contrari, era un relat pla, amb un
toaproximadamentmonòtonque
impedia el més petit incendi pas
sional en les relacions heterodo
xes que la dona havia mantingut
amb Rodolphe i amb Léon. No
obstant això, tot sembla indicar
que el director va quedar sufici
entment satisfet amb la claredat
expositiva que assolia la paraula
de Fabra i amb la inqüestionable
suggestióquejaexercialapresèn
cia la figurade l’actriu.
Tanmateix, una bona profes

sional, comésel cas, hauriapogut
moure els accents interpretatius
comhagués volgut. Ara bé, la fre
dordelmonòlegvaserunaconse
qüència normal –i dòcil– de l’op
cióestilísticaescollidaperAlonso
quan va escriure la seva versió.
Una manera senzillament didàc
tica d’explicar la criatura més fa
mosadeFlaubert.c
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Encant
Othelo

Direccióiadaptació:Gabriel
ChaméBuendía
Llocidata:T.Villarroel (15/IX)

JOANANTON BENACH

La bona notícia és a la Villarroel.
Cada dia, de dimarts a diumenge,
quatre artistes monumentals diri
gitsperGabrielChaméBuendía in
terpreten els cent minuts teatrals
més trepidants, més divertits i in
tel∙ligents que s’han vist en molts
anysenelsnostresescenaris.
Valadirquetotsellshandisposat

de la companyia privilegiada de
William Shakespeare, amb una de
les tragèdies més conegudes del
clàssic:Othelo. Ienel fonsdelsgags,
del llenguatge del clown, de la dis
fressa més desvergonyida, de les
relacions amb els objectes més
absurds... És admirable el respecte
queaquests granscòmics argentins
senten per l’autor. Un exemple: en
un lateralde l’escenahansituatuna
imatge de Shakespeare, a la qual
s’adrecen explícitament quan en
migdel text fantàsticamentescabe
llat de l’adaptació, elaborada pel
mateix Chamé Buendía, brolla de
sobte una frase literal del text
primigeni. L’artista que l’ha pro
nunciada fa una breu i respectuosa
salutació, com si digués: “Alerta,
Shakespearedixit”.
Subratllo aquest detall perquè

em sembla revelador de l’encant
profund que es desprèn d’una ver
sióquevolamoltmésamuntdelque
seria una simple paròdia de l’origi
nal.L’adaptador idirectorno facap
burladelspersonatgesnidelssenti
ments enfollits que circulen per la
desventura del “moro de Venècia”.
La gelosia diabòlica que turmenta
elprotagonistaper lasuposadainfi
delitat deDesdèmona té lamateixa
força alienadora que hem vist en la
interpretaciófidedignadelclàssic.I
encara que molts moments de la
maquinaciódeYagosuscitinlahila
ritat del públic, lesmartingalesma
lèfiques del personatge es plante
gen de la manera més despietada i
greu que la tragèdia representada
demanerarigorosamentortodoxa.
Gabriel Chamé ha manipulat

comhavolgutel llenguatgeoriginal
d’Othelo,haretallatalgunsaspectes
no rellevants del relat, però de cap
de les maneres l’ha traït intentant
modificarelcaràcterdelspersonat
ges o el sentit de les seves conduc
tes. La seva tasca s’ha orientat en
una altra direcció.Hohadit en una
frase ben reveladora: “Investigo,
sense solemnitat, la relació entre el
tràgic ielcòmic”. Ibé,esticconven
çut que enaquesta recerca el direc
tor deu haver aconseguit troballes
molt valuoses. És clar quequan ens
envoltentragèdiescol∙lectivesmolt
doloroses s’ha de saber entendre el
veïnatge entre tragèdia i comicitat.
Chamé ho fa per la via de la cari
catura i del fregolisme, és a dir, de
l’extraordinària capacitat dels in
tèrprets per canviar de vestuari i
d’identitat,unahabilitatnascudade
l’aprenentatgedel joc corporalmés
àgil i sofisticat. Els quatre artistes
excepcionals d’Othelo són Matías
Bassi, ElviraGómez,Gabriel Beck i
MartínLópez, aquest darrer elmés
premiat de tots, que l’altra nit de
manavaquerecomanéssiml’espec
tacle si enshavia agradat. Joho faig
demoltbongrat:nouselperdeu.c
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Àmbitexposa ladarreraobradeBenet
Rossell, feta juntamentambPaolaMasi
‘A quattro mani’ és la primera exposició pòstuma dedicada a l’artista català

Ceràmiquesmodelades per PaolaMasi i pintades per Benet Rosell exposades a Àmbit

JUAN BUFILL
Barcelona

ÀmbitGaleriad’Artobretempora
da amb una exposició que té un
significat especial. No estava pre
vist que A quattro mani fos la pri
mera exposició pòstuma de Benet
Rossell, artista multidisciplinari,
poeta i persona estimada pels qui
el van conèixer. L’exposició de
Rossell en col∙laboració amb la ce
ramistaPaolaMasiestavaprevista
per aquest setembre i ha fet honor
al compromís. La inauguració es
va convertir en un homenatge,
amblapresènciad’unpúblicnom
brós, que incloïa poetes i artistes
comEugènia Balcells o Carlos Pa
zos, que no solen assistir a
inauguracionsengaleries.
Benet Rossell va néixer a Àger

(Lleida) el 1937 i va morir el mes
d’agostpassataBarcelona.Laseva
biografia és extraordinària, i de
vegades he pensat que caldria fer
neunabonapel∙lícula,documental
o no, sobre la seva aventura vital i
artística, tot i que seria difícil que
fos versemblant, perquè no ho és.
Gairebé sembla mentida que una
persona que va néixer durant la
GuerraCivil enunpetit poble sen
se gran vida cultural (però ambun
bonic abisme de pedra i una plana
plagada d’ametllers) pugui ser a
l’Índia el 1966 –gairebé coincidint
amb els Beatles– a la universitat
fundada per Tagore, participi en
concerts i estudiï cinema a París
amb Jean Rouch –creador del ci
néma verité i del cinema etnogrà
fic–. Fins i tot es va moure en els
ambients que van propiciar el
Maig del 68. Uns anysmés tard va
ser a Nova York, on va conèixer
John Cage i el moviment Fluxus
abansdetornaraCatalunya.Jore
cordo Benet Rossell fent broma
amb el poeta Carles Hac Mor so
bre“lamàfiadePonent”quedeien

queformaven,totiquenoméseren
unaparellad’amicsquecoincidien
en l’humor iel sentitde lapoesia.
Durant els seus últims mesos

amb prou feines podia moure’s,
però quan va veure que la seva
greumalaltia(ELA)liimpediarea
litzar gestos amplis amb el braç, el
seu impulscreador, encomptesde
cessar, es va desviar cap a lamúsi
ca. Ja nopodia pintar, però encara
podia tocar un petit teclat. durant
els anys seixanta Rossell s’havia
iniciat en lesmaneresde lamúsica
clàssica de l’Índia –els ragues–, i
per això no puc evitar imaginar
que les seves últimes obres eren
unamenadecombinacióde temp
teig,saber,tendresaibalboteigque

espotapreciarenalgunescançons
d’unaltremúsic:RobertWyatt.
Les seves últimes obres plàs

tiques, les que presenta Àmbit,
semblen balbotejos precisos. Són
pintures i dibuixos sobre ceràmi
quesemmotlladesicuitesperPao
la Masi (Roma, 1973), realitzades
entre l’octubre del 2015 i el maig
del 2016. Encara són peces pre
cises, però ja expressen una fragi
litat que en termes artístics es tra
dueixenunareduccióminimalista
que només es fixa en el que és es
sencial: la força de lamatèria plas
mada en una taca, però també la
fluïdesa i la lleugeresa.
En un vídeo Paola Masi i Benet

Rossell conversen sobre el sentit

delasevaobra.Laceramistavalora
la presència silenciosa i l’atenció
en les coses quotidianes i afirma
queen la sevadisciplina el foc té la
darreraparaula,peròqueelprocés
de realització implica als quatre
elements. La terra és la primera
matèria, i unidaamb l’aigua, espot
modelar. L’aire ho asseca i, final
ment,elfocfixalaformafinal.Ros
sell interpreta aquest procés ele
mentalcomunadansasagrada,va
loraelmoviment, el gest essencial,
els ritmes que s’inscriuen en el si
lenci.Notant lautilitatcomlacon
templació. I les seves últimes pa
raules són: “Labellesaésel futur”.
Àmbit Galeria d’Art. Consell de
Cent, 282.Finsal 12denovembre
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