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L’actriu i model estrena mundialment al petit teatre Akadèmia de Barcelona el seu espectacle ‘Link link circus’

El circ animal d’IsabellaRossellini
JUSTO BARRANCO
Barcelona

S ona a ciènciaficció. La
mítica protagonista del
Blue velvet, de David
Lynch, de qui a més va
ser parella als vuitanta.

La cara durant anys de Lancôme,
marca de què va ser apartada son
orament el 1996perquè eramassa
gran... i que la va tornar a contrac
tarel2016,jaamb63anys,totasse
gurantqueéslaseva“musa”.Lafi
lla d’Ingrid Bergman i Roberto
Rossellini i durant temps una de
lesmodelsméscotitzades,estrena
mundialment la sevanovaobrade
teatre aBarcelona... enunasalade
només 75 localitats. I a més actua
ambelseugos.Sonaaimprobable,
però Isabella Rossellini presenta
demà al petit teatre Akadèmia
Link link circus, una obra atapeïda
d’humor i reflexions sobre la in
tel∙ligència dels animals amb què
l’actriuvolencomanar lasevapas
sió per uns companys de planeta
que menystenim. Després de la
petita sala barcelonina, que co
produeix l’obra, anirà de gira per
NovaYork,Londres,LosAngeles,
França, SãoPaulo...
Com ha arribat Rossellini a

l’Akadèmia? El teatre barceloní,
finançat per la mecenes italiana
Elsa Peretti –Rossellini s’ha ins
tal∙lata lasevacasadeBarcelona–,
està dirigit pel també italià Guido
Torlonia. I Torlonia és amic de
l’actriud’ençàquevadirigirunes
pectacleenrecorddelasevamare,
Ingrid Bergman, pel seu centena
ri. Un muntatge que a Nova York
va protagonitzar Jeremy Irons al
costat deRosselini i a París Fanny

Ardant amb Gérard Depardieu.
Torlonia de fet codirigeix amb

Rossellini Link link circus, que es
representarà fins al dia 25 i gai
rebé és un one woman show, com
l’anterior muntatge de l’autora i
intèrpret,Green porno. Tot i això,
hihaduesdiferències importants.
A Green porno l’actriu, que va es
tudiarelmàsterencomportament
i conservació animal del Hunter
College novaiorquès, parlava,
somriu, dels animals “de cintura
capavall”, tractantambhumorels

ritualsdereproduccióanimal.Ara
ho fa “de cintura cap amunt”,
abordant “la intel∙ligència i la ca
pacitat de comunicació dels ani
mals”ambunpasseigper les idees
sobre ells de pensadors comAris
tòtil,Descartes,DarwinoSkinner.
A més, l’actriu aquesta vegada

no estarà sola a l’escenari: l’ajuda
ran un jove actor i un gos que aca
barà disfressat d’altres animals,
incloenthi una simpatiquíssima
abella. Un gos que a l’obra es diu
Pan i per a qui Rossellini disposa

ni més ni menys que de dos petits
actors canins:Darcy, quevaadop
tar fa sismesos i que és l’aprenent
que ara està en procés d’adap
tarse als focus, i Minnie Streep
–l’anomenen com aMeryl Streep
perquè actua molt bé–, que ve de
l’escola d’animals per al teatre de
Bill Berloni. Uns gossos, explica
l’actriu durant la multitudinària
presentació a l’Akadèmia, queper
comunicarse entenen sobretot
elsgestos... iaquivatornarbojosal
principi. “Soc italiana, parlo amb

les mans –gesticula veloçment
mentresomriu–ielsgossosembo
gienambelsmeusgestos,peròara
jahemassajat i sabenquenovolen
dir resdecara a l’obra”.
Rossellini,queesdefineixcoma

“artistamediambiental”perquè la
natura la inspira, i que viu en una
–espectacular– granja a Long Is
land, on cria totamena d’animals,
assenyala que sempre hi ha estat
interessada, però que, encara que

liagradenelsdocumentalsdelNa
tional Geographic i els de David
Attenborough, s’estimamés com
binarenels seusmuntatgesconei
xement i entreteniment. I de co
neixement n’ha posat: “Fins a
Darwin sempre es va pensar que
no hi havia res en comú entre hu
mans i animals.Ell ens vaexplicar
que teníemmolt en comú. Física
ment avui és obvi, però les simili
tuds mentals no es reconeixen
tant. Però Darwin ja va especular
que mentalment només érem di
ferentsengrau, inoentipus, i laci
ència actual ho reafirma”, raona. I
conclou que, “malgrat les notícies
negatives que ens arriben sobre la
ramaderia industrial i el maltrac
tament existent, he volgut fer una
obra especialmentpositiva amb la
idea secreta que la gent s’enamori
delmónanimal. I el tracti bé”.c
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IsabellaRossellini fotografiadaahiramblagossaMinnie ieldirectordel teatreAkadèmia,GuidoTorlonia

Després de l’estrena a
Barcelona, l’obra anirà
de gira perNova York,
Los Angeles, Londres
o São Paulo

Emotiva inauguració de l’orgue dels Sants Just i Pastor, ja restaurat

Laveu interior

Aquestsdiess’haparlatd’unfetpoc
habitual: la inauguració, després
d’un llarg procés de restauració,
d’un orgue. El de l’església dels
SantsJust iPastor,bellíssimaimolt
antiga, al cor antic de Barcelona,
quevarecuperantelpassatarqueo
lògic i elmésrecent.En l’àmbitdels
sons, va aconseguir restaurar fa
pocs anys les quatre campanes del
segleXVIII i situarlesaltrecopa la
torre.Ara, per fi, li ha tocat el torn a
l’orgue, que es va deixar d’usar pel
mal estat (“més que dolent”, deia
l’orguener Blancafort). La basílica
va tenir un orgue des del s. XV, i el
1632 i el 1793 es va renovar, però
–comara–ambtubsdelsanteriors.
Aquestsanyss’haengegataCata

lunya la recuperació d’orgues an
tics, i també la construcciódenous.
És el cas de la Basílica deMontser
rat o del monestir de Poblet, i pro
perament de la Mercè. També el
Palau de la Música va culminar un
procésd’“apadriniun tub”.
Cap a l’any 2010, es va viure un

episodi singular al Vendrell, quan
van restaurar el seu orgue del s.
XVIII.Totelpobleesvaimplicaren
activitats per recaptar fons i amb
festes estranyes, comladel “comiat
de l’orgue”,quanuncopdesmuntat
el van dur a un important taller de
Conca per restaurarlo. El pare de
PauCasalsn’haviaestat l’organista,
i en la Guerra Civil el mestre va
aconseguir impedirne la destruc
ció. Aquells anys la majoria d’or
guesdeCatalunyaesvandestruir.
A l’església dels Sants Just i Pas

tor la feinavaserméssilenciosape
rò iguald’important, jaque l’orgue
ner Blancafort va poder donar a
l’orgue una veu pròpia a partir de
restesquequedavenenmalestatde
conservació. Va intentar tornar a la
sonoritat original d’un instrument
deltempsdetrànsitdelbarrocalro
màntic. Els orgues reflecteixen la
tecnologia de cada època. Per
exemple, va ser molt important el
que va formar part de l’Exposició
UniversaldeBarcelonadel 1888,en
laprimeraèpocade l’electricitat.
Si les campanes són la veu públi

cadelesesglésies ielsseussonsfor
maven–encaraaVenècia–unapart
important del perfil sonor d’una
ciutat, l’orguecobreixl’espai interi

or de religiositat, i va més enllà de
lesdimensionshumanesdelfetmu
sical: és una experiència transcen
dent.Encaranohepogut saber sihi
hacapinstruccióprèvia; l’organista
és invisibleallà a la seva tribuna.En
aquest cas, l’honor de fer sonar per
primer cop aquest instrument de
1.871 tubs va correspondre al pare
montserratí Jordi Agusti Piqué,
just després que l’orguener Albert
Blancafort i Josep Caminal, orga
nista, obrissin les portes decorades
de l’orgue: “Orgue dels Sant Just i
Pastorobrelestevesportesperaco
llir el Crist Senyor i desvetlla’t per
donarli glòria”, va dir el pare abat
deMontserratquanvacomençar la
benedicció. A unes altres paraules
va respondre l’“instrument mestre
d’invocació i de súplica” amb un
“verset” del montserratí Anselm
Viola,iaixívaseguireltranscursdel
ritual,magnífic,ambencensienco
munió,inohivafaltarelcantdelVi
rolai, peces corals per Barcelona
Ars Nova, i al costat de l’orgue un
AveMariadeT.LdeVictoria.
Acte emotiu per tothom, especi

alment per al rector de la basílica,
mossèn Armand Puig, i important
punt d’unió entre música i trans
cendència.c
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Miquel Roca i JUnyent
President de la SOCIETAT ECONÒMICA BARCELO-
NESA D’AMICS DEL PAÍS
es complau a convidar-vos a la conferència sobre:

Taula rodona presentada i moderada
per Jordi Cabré, president de la Comissió de Cultura
de la SEBAP

Amb les intervencions de:

Gabriel Gené, president de Barcelona Oberta

Cristina Salvador, directora de l’agència de comunicació
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Alberto Guijarro, director del Primavera Sound
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