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¿Clown? ¿Acròbata? ¿Mim? ¿Músic? 
Tot això i fins i tot més és James Thi-
errée, de qui ja s’hauria de deixar de 
recordar que és net de Charles 
Chaplin. O no. Perquè de Thierrée 
emana la màgia del seu avi, el gran 
Charlot. Si l’art es transmet a través 
dels gens, la prova està en aquest ar-
tista de formació circense i que ex-
plora camps expressius més enllà de 
la paraula. Dos dies al Lliure amb un 
èxit apoteòsic el converteixen en el 

hit del Grec 2017. Hi havia tanta ex-
pectació en l’estrena de l’espectacle 
La grenouille avait raison, a partir d’un 
conte dels germans Grimm, que es 
va reflectir en una cosa tan inusual 
com és la recerca d’entrades a les 
portes del teatre, gairebé pròpia 
d’una revenda futbolera, o en la mas-
siva convocatòria d’artistes de casa. 
De Paco Mir a Oriol Pla, per exemple, 
per als quals Thierrée deu ser sens 
dubte un far.
 És que aquest artista s’ha de veu-
re una vegada a la vida, almenys. Fir-

ma uns espectacles que atrapen a 
través d’atmosferes de melancolia 
captivadora, poètica inabastable i 
talent il·limitat. Ell proposa i l’espec-
tador imagina. A La grenouille avait 
raison planteja un viatge a través 
d’una meravella d’escenari, amb els 
cortinatges i els enginys mecànics 
propis dels grans invents del TBO, 
que tant pot evocar Jules Verne com 
Tim Burton. Allà hi ha un piano que 
mou les seves tecles de forma autò-
noma i també una peixera/banyera 
rectangular on algú es capbussa, 

pesca no se sap ben bé què o també fa 
un pipí.
 Per aquest espai, coronat per un 
inquietant nenúfar mecànic, que 
puja i baixa a cops d’energia lumí-
nica, es mouen uns personatges de 
conte. Donen vida a una història le-
tàrgica amb un significat que que-
da en mans de la imaginació de ca-
da espectador. Els cinc intèrprets, 
més una cantant, despleguen un 
humor blanc, etern, de clown, que  
fa riure grans i petits, com en el ge-
nial número de la multiplicació 

Un fascinant món de conte
CRÒNICA James Thierrée meravella amb la melancolia captivadora de ‘La grenouille avait raison’

dels plats. També es mouen de  
forma espasmòdica o vociferen en 
pla gamberro i parlen en un idio- 
ma inintel·ligible però del qual s’en-
tén tot.

ELS SEUS CÒMPLICES / Thierrée és l’estre-
lla del quadro. Fa exercicis d’acròba-
ta expert, practica aguts jocs de mans 
(amb referències que arriben fins a 
Piratas del Caribe), es baralla amb un 
serrell rebel i desconstrueix el seu 
cos en moviments que l’acosten al 
hip-hop. Té, a més a més, còmplices 
enormes en les ballarines Sonia Bel 
Hadj Brahim i Thi Mai Nguyen. I en 
els actors Samuel Dutertre i Hervé 
Lassïnce. I perquè no hi falti res, la 
majestuosa veu d’Ofélie Crispin po-
sa el segell diví a aquest fascinant vi-
atge que ens torna a la màgia de la in-
fància. H
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Troyanas arriba al Teatre 
Grec. L’obra d’Eurípides 
posa en primer pla el pa-
timent de les dones que 

van quedar a mercè de l’enemic des-
prés de caure Troia. Dona veu a les 
perdedores, a la reina Hècuba i les se-
ves filles, considerades com un botí 
de guerra, violades i torturades pels 
vencedors. Escrita el 415 abans de 
Crist, la crueltat humana de què par-
la Troyanas sobrepassa qualsevol 
frontera temporal. Només cal mirar 
al nostre voltant, com ressalta el 
muntatge de Carme Portaceli. La di-
rectora fa servir imatges de la guerra 
a Síria i altres desastres en aquesta 
producció estrenada al Festival de 
Mèrida i que recala al Grec només 
demà.
 L’escenografia de Paco Azorín 
mostra una ciutat coberta de cadà-
vers. «Tot el text ressona amb la rea-

litat actual i veure com arriba a la 
gent m’emociona», diu Portaceli, sa-
tisfeta amb la reacció del públic a 
Mèrida. «És com una fletxa que va di-
recta al cor», explica, després d’ala-
bar la dramatúrgia d’Alberto Cone-
jero. Tota l’obra està narrada des del 
punt de vista de Taltibi, missatger 
interpretat per Ernesto Alterio, únic 
actor masculí del repartiment en-
capçalat per Aitana Sánchez-Gijón 
(Hécuba), amb Míriam Iscla (Casan-
dra), Maggie Civantos (Helena de 
Troya), Alba Flores (Políxena), Pepa 
López (Briseida) i Gabriela Flores (An-
drómaca).
 «Troyanas és una obra molt dura», 
admet Sánchez-Gijón, que ha passat 

Aitana Sánchez-Gijón i Alba 
Flores encapçalen l’elenc de l’obra 
dirigida per Portaceli que porta al 
present la tragèdia d’Eurípides.

d’ahir 
i avui

uns dies recarregant piles a Catalu-
nya. «Bussejo una altra vegada en el 
món de la tragèdia. Vinc entrenada 
en el dolor gràcies a Medea. Ella m’ha 
obert la porta per seguir investigant 

en aquest món insondable». En 
aquest cas, com diria Portaceli, Eurí-
pides dona veu «a les oblidades dels 
oblidats». «Explica la història des 
d’una perspectiva que no apareix 

mai, la d’aquestes dones que són uti-
litzades com a botí de guerra, mone-
da de canvi, esclaves sexuals… una 
cosa que seguim veient avui dia», 
diu l’actriu.

 Sánchez-Gijón alaba el treball de 
Conejero i destaca la força del monò-
leg final del seu personatge. «Hécu-
ba, que és la resiliència per antono-
màsia, la dona que cau però que s’ai-

La peça recull el 
punt de vista de 
Taltibi, interpretat 
per Ernesto 
Alterio, únic actor 
masculí del 
repartiment
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m’emociona molt». I en aquest mo-
ment, afegeix, «parlo per boca de to-
tes les Hècubes del món, com si fos la 
mèdium de totes aquestes dones 
que, contra l’adversitat, intenten ti-
rar endavant les seves famílies, co-
munitats i defensen la memòria del 
que van ser».

TRIPLE OPORTUNITAT PER A ISCLA / A Míri-
am Iscla li ha encantat tenir l’opor-
tunitat de submergir-se per primera 
vegada en una tragèdia grega, junta-
ment amb companys nous i amb un 
text en castellà. «L’adaptació de Co-
nejero és molt poètica, però molt di-
recta. A vegades les tragèdies són 
complicades perquè hi ha moltes 
imatges que costa de desxifrar. Però 
aquesta adaptació és meravellosa», 
sentencia l’actriu. «L’obra transmet 
la idea que s’ha de resistir malgrat 
tot. Que totes hem de lluitar i, sobre-
tot, dir el que sentim i el que pen-
sem», afirma.

 Ella ja ha defensat dones lluitado-
res en obres com Dona no reeducable i 
Només són dones ,  muntatge de 
Portaceli premiat en els últims Max. 
«És un honor interpretar personat-
ges que diuen coses, que provoquen 
reflexió».
 Malgrat la diferència d’edat amb 
les seves companyes, la jove Alba Flo-
res opina igual. «Troyanas fa prendre 
consciència del nostre món. Em sen-
to superrealitzada amb aquesta obra 
que m’ha fet descobrir nous ca-
mins», assenyala la intèrpret, que es-
tà acabant de rodar nous capítols de 
La casa de papel. «Si la dona fos igual 
que l’home, no crec que hi hagués 
tantes guerres». H

xeca mil vegades, la que no es permet 
rendir-se, sent que té el mandat, da-
vant de les altres dones, de mantenir 
viva la memòria del que ha passat. És 
l’única possibilitat de supervivència 

posseir de tot, però si no ens rendim 
i som fidels a la memòria i a la pa-
raula, hi ha una petita esperança 
–continua–. Malgrat tot el dolor 
brutal, aquest crit i cant final 

de la seva cultura: no oblidar el que 
va passar». L’actriu es posa a recitar: 
«Aguantaràs perquè no es quedin 
amb tota la llum d’aquest món i 
perquè el silenci no segueixi al crim 

i perquè l’última paraula no sigui 
d’ells». És com una declaració de 
principis, un cant a la fortalesa i a la 
superioritat moral dels vençuts. 
«Ens podran esclavitzar, matar, des-

«L’obra dona veu 

a les dones que 

són usades com a 

botí de guerra, una 

cosa que veiem 

avui dia», diu la 

protagonista

JERO MORALES

‘Troyanas’ , durant la seva 
representació al Festival 
de Teatre de Mèrida, el 18 
de juliol passat.


