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TEATRE // SENSE PARAULES

L'art callat de Marcel Marceau s'instal.la al Teatre Victòria 

El mim ofereix fins diumenge un muntatge amb el millor de la seva llarga trajectòria

NÚRIA MARTORELL
BARCELONA

El mestre del silenci és també un interlocutor infatigable i loquaç. Ahir va presentar a Barcelona
l'espectacle Lo mejor de Marcel Marceau, que fins diumenge que ve estarà al Teatre Victòria. Als 81
anys, el mim més famós del planeta va parlar amb energia dels misteris de la pantomima, "l'art de la
metamorfosi", de les "oblidadisses" noves generacions i de les aterridores guerres que assetgen
l'home des de temps immemorials. "Si existeix el bé, ¿per què es deixa actuar el mal? S'ha
d'ensenyar als joves el valor de l'ésser humà. El record és important".
Els diners que recapti Marceau en la funció que farà avui aniran destinats íntegrament a l'Associació de
Víctimes del Terrorisme. "Estic molt content de tornar a Barcelona i més en uns moments tan
tràgics com aquests. Aquesta nit l'obra anirà dedicada a la memòria dels afectats en l'atemptat
de Madrid", va remarcar aquest ambaixador de bona voluntat de les Nacions Unides. "Em vaig sentir
molt commogut amb les imatges de tantíssima gent a Espanya clamant per la pau".
Marceau va aclarir que en el xou que durant set nits ofereix al Paral.lel inclou números que no va
representar en la seva última i recent visita a Barcelona (al Tívoli, fa tot just un any). I a manera
d'exemple va citar L'ocellaire, que ubica a la primera part, batejada com a Pantomimes d'estil, i Bip se
suïcida, en l'apartat de Pantomimes de Bip, sobre el popular personatge que va crear el 1947, amb la
cara blanca, samarreta de ratlles, pantalons amples i barret de copa masegat, imbuït pels grans còmics
del cine mut.

EL PES DE L'ÀNIMA
L'artista francès va admetre que "fer un espectacle silenciós és molt més difícil que representar
una obra parlada". Marceau, que va muntar l'Escola Internacional de Mimodrama, explica que la seva
missió és ensenyar "a crear imatges amb el pes de l'ànima i amb el cos, utilitzant el llenguatge del
cor i del pensament". L'actor està convençut que "el mim busca l'essencial" i que per ser un bon
narrador del silenci, "es requereix, com en totes les altres arts, molta passió".
"El mim és l'art de l'actitud, del moviment", va insistir a dir un artista que als 7 anys ja es passava "el
dia imitant Charles Chaplin" amb una gorra del seu pare i un bigoti que ell mateix li pintava. "Chaplin
és el meu Déu, i quan el 1967 vaig coincidir amb ell en un aeroport em vaig adonar que no havia
errat en el meu camí".
Seguint en el terreny místic, Marceau va narrar la següent història: "Als Estats Units van venir 35
monjos de diferents religions a veure el meu espectacle. Al camerino em van preguntar si era
religiós i els vaig dir que no, però que a l'escenari, quan faig servir les mans per arribar a la
creació, sento que Déu entra en mi. Després d'un silenci, els monjos van respondre simplement
'amén'".
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MARTA JORDI / Marcel Marceau, ahir, a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona


	TEATRE // SENSE PARAULES
	L'art callat de Marcel Marceau s'instal.la al Tea
	El mim ofereix fins diumenge un muntatge amb el m
	NÚRIA MARTORELL�BARCELONA



