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E
l Teatre Lliure de Montjuïc 
estrena avui Revolta de brui-
xes, la cèlebre obra de Josep 
Maria Benet i Jornet (Barce-

lona, 1940), en una nova versió diri-
gida per Carlos Martel i interpretada 
per la nova secció femenina de la 
Kompanyia del Lliure (Clàudia Beni-
to, Raquel Ferri, Andrea Ros i Júlia 
Truyol) juntament amb Chantal Ai-
mée, Àurea Márquez i Xicu Masó.
 Escrit entre el 1971 i el 1975, el 
text original intentava mostrar el 
conflicte ideològic viscut a Espanya 
els últims anys de la dictadura fran-
quista. «L’obra no pretén donar res-
postes gaire contundents», va escriu-
re el seu autor el 1981, coincidint 
amb l’estrena del muntatge que 
Josep Montanyès va dirigir al Teatre 
Romea en col·laboració amb Josep 
Maria de Sagarra. «Només vol plan-
tejar algunes qüestions angoixants, 
recordar alguns aspectes de la crisi 
ideològica que viu el nostre entorn, 
intentar l’anàlisi de per què, ines-
peradament, els bruixots tornen i 
aconsegueixen el poder», va afegir.

‘SLOW MOVEMENT’ / Revolta de bruixes 
planteja la revolució d’un grup de 
dones de la neteja que, cansades de 
treballar dues hores i mitja i només 
cobrar-ne dues, decideixen organit-
zar-se i plantejar les seves reivindica-
cions d’una manera original: treba-
llant les mateixes hores però més a 
poc a poc. Però aquestes precursores 
de l’slow movement troben esculls per 
desenvolupar amb èxit el seu pla. 
Més enllà del seu enfrontament amb 

el poder del vigilant, les disputes in-
ternes entre elles i els seus proble-
mes individuals influeixen de mane-
ra decisiva a l’hora d’actuar de for-
ma col·lectiva.
 El muntatge planteja el xoc en-
tre dos mons. Per una banda hi ha el 
de la raó, el compromís i la realitat; 
per una altra, el món dominat per 
la por, l’evasió i la fantasia. Dos per-
sonatges antagònics representen 
aquesta dicotomia. La Sofia (Chantal 
Aimée), la que incita les altres a plan-
tar cara, i la Rita (Júlia Truyol), la se-
va cosina, que creu més en les forces 
ocultes del tarot.
 ¿Fins a quin punt un vol cedir 
idees o conviccions personals en pro 
d’un bé comú? Aquest és el principal 
tema que planteja l’obra. Quan Be-
net i Jornet la va escriure els anys 70, 
les esquerres –i el PSUC, en particu-
lar– mantenien a Catalunya un fort 
debat, recorda Lluís Pasqual, direc-
tor del Teatre Lliure. «Ara l’obra con-

tinua sent actual. Només cal veure 
què passa al Congrés dels Diputats», 
apunta el director del muntatge en 
referència a la sonada crisi interna 
del PSOE. «Moltes de les coses que es 
diuen a la peça continuen sent và-
lides el 2016». Però Martel ha optat 
per no traslladar l’acció als nostres 
dies. L’escenografia i el vestuari re-
porodueixen com era Catalunya a 
mitjans dels anys 70.
 Per a Pasqual, Revolta de bruixes és 
«un clàssic». I aclareix que l’obra tor-
na a escena «amb permís del seu au-
tor». Benet i Jornet, acèrrim defen-
sor del teatre català, va sol·licitar fa 
anys que no es programessin més els 
seus textos en teatres públics. L’au-
tor, que a més de la seva vasta obra 
teatral va ser pioner a la televisió 
com a cervell d’exitoses sèries per a 
TV-3 com Poble Nou, Nissaga de poder i 
Ventdelplà, considerava necessari el 
relleu generacional. H

33 Les actrius que protagonitzen la nova versió de ‘Revolta de bruixes’ que acull el Lliure de Montjuïc.

FELIPE MENA

Les dones de la neteja es 
fan seu l’escenari del Lliure
3Carlos Martel dirigeix ‘Revolta de bruixes’, la cèlebre obra de Benet i Jornet

NOVA ADAPTACIÓ D’UN CLÀSSIC MODERN

El muntatge és 
protagonitzat per 
les noves actrius 
de la companyia del 
teatre de Montjuïc

J Molt abans de triomfar a la tele 
amb les seves sèries, Josep Maria 
Benet i Jornet va estrenar el 1976 
Revolta de bruixes al Circuit 
Català de TVE, concebuda com a 
guió televisiu, realitzada per 
Mercè Vilaret i interpretada per 
Nadala Batiste, Carme Fortuny, 
Aurora García, Margarida 
Minguillón, Àngels Moll, Rosa 
Maria Sardà i Ovidi Montllor.

DE GUIÓ TELEVISIU A TEXT TEATRAL

LES VERSIONS

J A Catalunya, la companyia 
Teatre de l’Escorpí la va estrenar 
al Romea un any després amb 
direcció de Josep Montanyès. 
Lurdes Barba, Montserrat Carulla, 
Carme Fortuny, Maife Gil, Mercè 
Managuerra, Àngels Moll i Alfred 
Lucchetti van portar a escena la 
que va ser la quarta producció del 
Centre Dramàtic de la Generalitat 
de Catalunya.

J Anys després, es va estrenar com a 
obra teatral. Primer a Madrid i, un any 
després, a Barcelona. La traducció 
castellana, Motín de brujas, es va 
presentar al María Guerrero del 
Centro Dramático Nacional el 1980 
amb un gran repartiment: María 
Asquerino, Enriqueta Carballeira, 
Carmen Maura, Marisa Paredes, 
Julieta Serrano i Luis Politi, dirigits 
per Josefina Molina.

  

  

Passos de ball i sense glacera
CRÒNICA James Vincent McMorrow va presentar ‘We move’ a Barts

JUAN MANUEL FREIRE 
BARCELONA 

James Vincent McMorrow el va avi-
sar després de la primera cançó (Red 
dust): ell, de jazz, el que es diu jazz, 
en té poc, tot i que la seva última vi-
sita a Barcelona (després d’exitosos 
concerts l’octubre del 2014 i febrer 
del 2015) s’emmarqués en el festival 
dedicat al gènere. La seva música to-
ca altres pals: folk, soul i, en l’apropi-
adament titulat We move (Ens movem), 
dosi de R&B ballable i algun ritme 
adjacent amb el house. Va compon-
dre el gruix d’aquest nou disc a Los 
Angeles, però, segons va explicar, 

també té inspiració barcelonina: les 
seves cançons van començar a tenir 
forma el gener de l’any passat, en 
una temporada a la ciutat.
 El cantautor dublinès tampoc va 
abusar de discursos a Barts: essenci-
alment, va fer algun comentari jo-
cós sobre la seva no adscripció al jazz 
i ens va animar a ballar. Sobretot hi 
va haver música, molta música; més 
d’un devia pensar que en més d’una 
hora i mitja d’actuació hi havia es-
pai de sobres per a Glacier, la cançó 
de l’anunci de la Loteria de Nadal del 
2014. Però McMorrow sembla deci-
dit a deixar enrere la seva imatge de 

noi trist amb guitarra.
 Sigui com sigui, no es van sentir 
queixes ni reclamacions al respecte. 
Sí que es van sentir crits espectrals, 
molt propi de Halloween. I algunes 
riallades en moments de quietud. 
Però van ser inquietants excepcions 
al respecte mostrat pel públic tant 
en les peces més lentes com en aque-
lles que conviden a cantar sorollosa-
ment, cas del single Rising water.

DINAMISME I SENSUALITAT / Acompanyat 
per un acurat quartet, incloent-hi el 
seu habitual teclista/cantant Jill De-
ering, McMorrow va enllustrar les 

antigues balades com un repertori 
nou menys basat en el lament i la 
contrició que en el dinamisme i la 
sensualitat.
 Hi va haver un interludi solitari 
de tres cançons (entre elles la seva 
versió de Higher love de Steve Winwo-
od), però el xou va ser, en essència, 
una mostra de subtil construcció de 
grooves en equip. L’acceleració defi-
nitiva va arribar a la recta final del 
recital, amb la seqüència forma-
da per Gold, Killer whales (molt estil 
Prince), One thousand times, la novao-
na Rising water, aquella Evil amb sin-
tetitzadors propis de Kanye West… 
McMorrow no va per mal camí.
 Va obrir la nit Kevin Garrett, can-
tant i compositor electrosoul que fa 
més accessible l’estil de James Bla-
ke (el deute sembla clar als girs me-
lòdics de Pushing away). Va presentar 
un grapat de cançons pròpies i una 
(Pray you catch me) composta per a la 
mateixa Beyoncé. H33 James Vincent McMorrow.


