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Peter Brook iMarie-Hélène Estienne porten a Girona ‘Battlefield’,
una tornada al gran text indi per parlar de les guerres d’avui

Retornal ‘Mahabharata’

CAROLINE MOREAU

Una escena de Battlefield (Camp de batalla), que avui i demà es presenta a Girona

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Undelsnomsmésinflu-
ents del teatre euro-
peu de l’últimmig se-
gle, Peter Brook, tor-

naaquestanit idemàaunfestival
dequè éshabitual, elTemporada
Alta.El teatreMunicipaldeGiro-
na acull Battlefield (Camp de ba-
talla), una producció dirigida pel
nonagenari creador britànic i la
sevacol·laboradoradequatredè-
cades,Marie-HélèneEstienne.Si
l’arribadadeBrookambelseute-
atre essencial, nu, sempre capaç
de desxifrar la condició humana,
ja constitueix sempre una cele-
bració, aquesta vegada la festa és
doble:Battlefieldsuposael retorn
deBrookiEstiennealmonumen-
tal text èpic indi Mahabharata,
amb què el 1985 al festival d’Avi-
nyó Brook va aconseguir un es-
pectacle de nou hores que va fer
història.
Aquesta vegada és de poc més

d’una. Es tracta d’una producció
moltmés simple i en què, diu Es-
tienne, no hi ha cap llaç visual
amb l’anterior, malgrat que el
vermellqueenvaeixBattlefieldés
molt proper a la terra on fa tres
dècades es movien els actors.
Molt vermell. Al cap i a la fi, l’im-
mens llibre parla de la guerra

d’extermini que enfronta dues
faccions de la família Bharata.
Després de milions de morts, un
bàndol guanya. Però la victòria
sembla una amarga derrota. Per
Brook, es tracta de fer entendre
alguna cosa a líders com Putin,
Obama i Hollande sobre el que
avuipassaenmolts llocsdelmón,
comSíria.
“Guerres,conflictes fratricides

sense parar, terrorisme...”, diu

Estienne, que creu que “un no
torna al Mahabharata, perquè
una vegada hi has entrat, ja no et
deixamarxarmaimés!”. “Alma-
teix llibre es diu i es repeteix que
unnoseràelmateixdesprésd’ha-
ver-lo llegit, i és veritat. Per la
qualitat inauditadelseuestudide
l’home i de la naturalesa del cos-
mos és una veritable guia. Aque-
lles persones de fa tres mil anys
hanestudiattanprofundamentla
naturalesa humana, el que pot
aconseguir i el que la frena, que

ha estat de manera natural que
se’nsharecordatanosaltresiales
circumstàncies que vivim avui.
Els mals i els patiments que de-
vasten el nostre planeta, tant en-
treelshomescomenelque fema
la naturalesa. Tot plegat ens ha
dirigit a Battlefield, a un campde
batalla devastat, cobert de mili-
ons i milions de cadàvers, i al rei
queespreguntaquèhadeferamb
aquestaherènciaombrívola, com
pot regnar sobreaixò”.
Estienne recorda prou bé que

fa més de trenta anys va partici-
par alMahabharata inicial. Bro-
ok la va enviar a l’Índia. “Anar a
l’Índia per buscar el quequedava
del Mahabharata va ser una ex-
periència irreemplaçable.Un ve-
ritable regal.El fetqueconegués-
simbéel text era lamillor targeta
de visita. Totes les portes s’obri-
en.Podíemcompartir ambels in-
disaquestaepopeia.Vasermàgic.
Moltes coses de l’espectacle de
nouhoresvanvenird’allà.Podria
escriure un llibre. Jean-Claude
Carrière ho va fer! No ho oblida-
remmai”,conclou.Quanselipre-
guntapernousprojectes, diuque
ara per ara estan ocupats amb la
reposiciódeThevalleyoftheasto-
nishment aParís i la llarga gira de
Battlefield. “Res no es para mai,
tot continua, es reprèn, evolucio-
na”,diuabansd’acomiadar-se.!

“Notornesal
‘Mahabharata’:una
vegadahihasentrat,
janoetdeixamarxar
maimés”,diuEstienne

J. BARRANCO Barcelona

Elgranescriptor francèsRomain
Gary va crear als anys setanta un
pseudònim,ÉmileAjar, ambquè
no només va tornar a guanyar el
premi Goncourt –les regles pro-
hibeixen guanyar-lo més d’una
vegada– amb la novel·la La vida
al davant, sinó que va anar més
enllà i livadonarvida.Garyvafer
quelagentcreguésqueAjarexis-
tia de veritat: el seu nebot Paul

Pavlowitchel vapersonificar i va
oferir entrevistes comsi fosAjar.
Una història que, acompanya-

da per moltes altres de Gary
–l’obsessiódelasevamareambla
futura grandesa del seu fill, la se-
va condició d’heroi de guerra, la
seva faceta com a diplomàtic, el
seumatrimoni amb l’actriu Jean
Seberg, que va acabar quan
aquesta va tenir un idil·li amb
Clint Eastwood i Gary el va des-
afiaraduel, els suïcidisdeSeberg

i de Gary–, ha inspirat a la jove
companyia Sixto Paz l’obraDyb-
buk, queavui s’estrenaalFestival
Temporada Alta a la sala La Pla-
neta.L’obra, escritaperJanVila-
nova,dirigidaperPauRocaipro-
tagonitzadaperVíctorPi, es pre-
sentarà del 8 de febrer al 12 de
març a la nova SalaBeckett, de la
qual Sixto Paz, que en els últims
anyshaaconseguitèxitscomPul-
mons o com Història, s’ha con-
vertit encompanyia resident.!

Sixto Paz explora lesmàscares
deRomainGary amb ‘Dybbuk’
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“Un monumental extravío”
Oti R. Marchante (ABC)

“Ilustra el narcisismo cósmico
de un pedante”

Sergi Sanchez (LA RAZÓN)

“Las idioteces se suceden hasta
llegar a un final demente”

Carlos Boyero (EL PAÍS)

“Una experiencia sensorial,
una cita imprescindible”

John Tones (CINEMANÍA)

“Precisa, necesaria, imponente.
Lo mejor de Cannes”

Angel Sala (Director Festival Sigtes)

“Compleja, fascinante... brutal”
Pere Val (FOTOGRAMAS)
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“Un desenlace metafórico
e impactante”

I. Juliachs (LA VANGUARDIA)


