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Obrir un festival amb una gran revetlla no
és pas mala idea, sobretot si la festa continua
després d’acabada la funció, com va ser el cas
a Peralada. Per desgràcia, la festa no va aca-
bar de ser present en el muntatge de La ver-
bena de la Paloma, signat per la companyia
Comediants.
La comparació amb la versió que Ca-
lixt Bieito va fer del títol més famós
de Tomás Bretón és inevitable i poc
afavoridora cap a aquesta nova lec-
tura presentada l’any passat al Festi-
val de Granada: el bonrotllisme de la
proposta de Joan Font sembla encara
més descafeïnat davant l’energia telú-
rica d’un dels millors muntatges de
Bieito, un dels més reeixits intents de
posar al dia la sarsuela, que, per des-
gràcia, no va tenir la continuïtat de-
sitjada, amb la conseqüència que el
gènere, a casa nostra, continua al
llimb del voluntarisme.

El muntatge de Comediants és tan
blanc i net com la roba que tots els personat-
ges duen al principi, però la progressiva en-
trada de color a l’escenari no es tradueix en un
increment de la temperatura escènica. Bones
idees, com la gradual instal·lació de les bom-
betes de la revetlla, es veuen llastrades per er-
rors de càlcul (el cor cantant al fons de la gran
bastida que conforma el decorat) o una escas-
sa capacitat de crear caràcters creïbles. Font es
revela com a millor director de moviment que

d’actors, amb la qual cosa els desnivells entre
personatges van ser excessius. Fins i tot l’únic
apunt crític, aquest inspector d’aspecte feixis-
ta en una ambientació vagament anys 50,
queda reduït a una anècdota de la qual algú
com La Cubana hauria tret més suc.

A l’ensopiment d’una revetlla sense passió ni
tensió s’hi sumen uns errors de càstings co-
lossals. Lloll Bertran és una Tía Antonia im-
possible, de morcillas sense gràcia, la sosa can-
taora Marina Pardo va aigualir un dels millors
moments de la partitura, mentre que el bon
cant de Manel Esteve Madrid no amagava que
al jove baríton li falten moltes dècades per ser
Don Hilarión, aquí reduït a un simple esper-
pent (també José Enrique Requena era un Don
Sebastán gens creïble per mera qüestió d’edat).
La Señá Rita d’Itxaro Mentxaka va ser l’única
a escena que va excel·lir tant a l’hora de cantar
com d’actuar, al contrari de Julián de José An-
tonio López, posseïdor d’una veu ben timbra-
da però massa rígid a l’escenari. Isabel Monar
va treure tot el suc que va poder del poc paper
que té Susana, ben compenetrada amb la Casta,
a qui dóna vida Mireia Casas.

La direcció musical d’Álvaro Albiach va
estar en sintonia amb el que passava a l’es-
cenari, més atent als refinaments de la par-
titura (que en té molts) que no pas a donar

un veritable tremp festiu. En tot cas, la Sim-
fonietta Portaferrada-Peralada va deixar un
bon gust de boca en la seva primera actuació
al festival (Peralada darrerament té massa afi-
ció a canviar les orquestres per a les seves pro-
duccions escèniques), i el Cor de la Genera-
litat Valenciana (de solistes desiguals) va
confirmar la seva notable categoria. Comp-
tat i debatut, la festa deuria ser en un altre
lloc.
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Ja és ben curiós que hagi de ser un francès qui posi sobre les
taules una revisió històrica del genocidi espanyol a Amèrica.
Sembla com si tot allò que qüestioni les manipulades versions
oficials de la història fos encara tabú. Carrière construeix un
text d’un limitat interès dramàtic a l’entorn de la cèlebre dis-
puta que el 1550 es va plantejar sobre la naturalesa humana
dels indígenes americans. La peça presenta alguns anacro-
nismes com massacre o deportació que podrien ser picades d’ullet
a l’actualitat, bé que aquest filó no s’explota gens.

Tot amb tot, la posada en escena de Carles Alfaro és hàbil i
esponjosa. Per començar empra un enginyós artifici: l’esce-
na és muntada sobre una plataforma que va girant imper-
ceptiblement al llarg de l’espectacle, multiplicant així el punt
de vista de l’espectador i diversificant els angles des d’on es
mostren els intèrprets. Això atorga un necessari dinamisme a
una peça en què el debat verbal és l’única acció. Ferran Rañé
incorpora amb ímpetu el vehement bisbe dominicà Fra Bar-
tolomé de Las Casas, autor de les denúncies més contundents
contra les atrocitats comeses pels espanyols amb els indis. Rañé
sap transmetre en les seves intervencions tota la desmesura,
obstinació i excés del personatge, caracteritzat per la seva poca
humilitat, temeritat i exageració, mentre que un sobri Manuel
Carlos Lillo exhibeix tots els prejudicis i l’esperit classista del
teòleg i jurista Ginés de Sepúlveda, que en la controvèrsia con-
sidera els indis com a éssers inferiors, idòlatres, mancats de
capacitat estètica i activitat espiritual i nascuts per a l’escla-
vatge. Enric Benavent incorpora el llegat del Papa que ha de
dirimir la qüestió de si els indígenes són homes complets (amb
ànima) o no, elements d’embullada teologia que aquí que-
den bastant desdibuixats. Quim Lecina és el colonitzador, ex-
ponent de la sagrada fam de l’or i l’avidesa que va caracterit-
zar els conquistadores, preocupats només pel rendiment
econòmic que proporcionen uns indis esclavitzats, i Piero Ste-
iner fa de bufó cardenalici per fer riure els indígenes i de-
mostrar que són de la mateixa natura humana que els euro-
peus. El dur litigi se sosté en un treball intens i minuciós del
conjunt actoral i la resolució només és aparentment favorable
als indis: seran bons cristians però no cal que abandonin la
seva condició de servents, aspecte perpetuat fins avui. La hi-
pocresia i el cinisme del llegat papal exemplifiquen la per-
versitat de tot imperi que amb l’excusa de la salvació religio-
sa, política o cultural no ha deixat d’explotar el sotmès, bé que
acomboiant-lo amb bones racions de creu a la brasa.
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