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David Selvas dirigeix al Lliure la gran obra sobre la sida

‘ÀngelsaAmèrica’,
per fi completa

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Es una de les catedrals del teatre
contemporani. La granobra sobre
la pesta del segle XX, la sida, en
plena època Reagan, quan molts

veien la malaltia com un càstig merescut.
Una obra monumental, un díptic amb dues
parts de gairebé quatre hores cadascuna,
ben coneguda aCatalunya:Àngels a Amèri-
ca.LaprimerapartdeldípticdeTonyKush-
nervadonarel tretdesortidadelTeatreNa-
cional: va inaugurar la seva sala Tallers el
1996. Amb polèmica,
perquè no era una obra
catalana i, a sobre, parla-
va d’homosexuals. La va
dirigir Josep Maria Flo-
tats, responsable del
TNC,peròvaserdestitu-
ïtabansdepodermuntar
la segonapart.Ara l’altre
gran teatre públic de
Barcelona, elLliure, s’atreveixaportar aes-
cenaeldípticcompletsotaladirecciódeDa-
vidSelvas i ambPereArquillué,VickyPeña,
ÒscarRabadanielsactorsdeLaKompanyia
Lliure com a protagonistes. Això sí, Albert
Arribas ha abreujat el text original i cada
part del díptic –S’acosta el mil·lenni i Peres-
troika– durarà unes dues hores. Es veuran
des del dia 25 al Lliure deMontjuïc en dies
alterns.Elsdissabtesesveuran totesdues.
“Estemfentjustíciaambunerrorhistòric,

queésque,malgratqueésunreferent,noes

poguésensenyar la segonapartde l’obrapel
quevapassar”,varecordarArquillué,quefa
22anysdonavavidaaundels jovesde lape-
ça i ara és el madur advocat republicà, ho-
mosexual a l’armari i malalt de sida Roy
Cohn, un personatge real que va ser conse-
ller de McCarthy i advocat de Donald
Trump en els seus primers passos. “És un
clàssic contemporani”, va assegurar l’actor,
i “vull que la gent sàpiga que no se’l pot
perdre.Ésunaobraqueparlasobrela lliber-
tat i lavalentiaenunmomentenquèelmón
canvia. No sé si hi ha més bonmoment per
fer-laqueara.Elmón i la societat estancan-

viant, i necessitem refe-
rents amb una mínima
distància”.
Una obra ambmalalts

de sida, hospitals, mor-
mons i tocs de realisme
màgic –àngels, somnis,
fantasmes– que Selvas
defineix com un “cule-
brot metafísic que a tra-

vésde lametàforade la sidaobre encanal la
societat americanadelsvuitanta”. “Uneixel
petit i el gran, elpuritanisme total amb lavi-
vència de l’homosexualitat amb llibertat, el
diví i el terrenal, lapor i lavalentia, i hoposa
en el moment en què apareix la sida i la co-
munitat gai és estigmatitzada: us homerei-
xeu. Ienaquellmagmatambéhiha lapossi-
bilitat de canvi, la necessitat de lespersones
de trobar connexions, d’entendre’ns en un
moment en què sembla impossible que ens
puguementendre”, conclou.!

FELIPE MENA

Una escena del noumuntatgeÀngels a Amèrica, que es presenta al Lliure

LacaigudadeFlotats
va impedirque
la segonapartde l’obra
esmuntésalTNC

Dos grans textos aterren a la cartellera barcelonina

Belbel dirigeix a Salt i el TNC una revisió actual del mite

‘Kassandra’, una
‘stand-up tragedy’

J. BARRANCO Barcelona

Cassandra, l’endevina a qui no es-
coltava ningú. Filla dels reis de
Troia, germana d’Hèctor i Paris,
Apol·lo li va donar el do de l’ende-

vinació. Iquan,pelsseusvotsdecastedat,no
es va voler lliurar a ell, li va donar el càstig
que ningú no l’escoltés. Cassandra va avisar
de les desgràcies queportaria el rapte d’He-
lena i del cavall de Troia. Ningú no li va fer
cas.Desprésdeladesfeta,lavanlliurarcoma
concubina d’Agamèmnon, a qui va advertir
que quan tornés a casa la seva dona i el seu
amantelmatarien.Nova
servir. I,malgrat totes les
seves aventures,Cassan-
dra no té la seva pròpia
tragèdia, com sí que la
van tenir Andròmaca,
Ifigènia oElectra. Potser
lasevatragèdiaesvaper-
dre, i,perrepararaquella
desaparició, el drama-
turg uruguaià Sergio Blanco ha escrit una
Cassandracontemporània.
Una Kassandra emigrant, com va acabar

sent la mateixa endevina troiana, i, a més a
més, transsexual en procés de canvi, que
Blanco ha situat en un bar de carretera d’al-
gun país pel qual està en trànsit. Allà laKas-
sandraprenlaparaula,esdirigeixal’audièn-
cia i li explica la sevahistòria, els seus exilis,
del país, del cos. I gairebé crea unnou gène-
re: lastand-uptragedy. Iaquestadirecta,sor-
neguera i dolorosa Kassandra, dirigida per

SergiBelbeli interpretadasolaenescenaper
ElisabetCasanovas,s’estrenaavuialFestival
TemporadaAlta, al teatredeSalt, idesdedi-
mecres i finsal 18denovembreseràalTNC.
Casanovas, vestida ambcosset negre i fal-

dilladelleopard,lacaracarregadademaqui-
llatge presidida per una perruca tan llarga i
tan vermella com les ungles, dona vida a un
joveenprocésdeserunajoveiqueparlagai-
rebé en tota l’obra un anglès trencat, mal
parlat, que entén fins i tot qui no coneix
aquesta llengua. Ella es vol comunicar, ex-
plicar la seva història, la seva veritat, molt
dolor reprimit i no reconegut, cosa que

l’acosta a la humiliació,
diu Casanovas, però afe-
geixquetambéésunasu-
pervivent i que aquí apa-
reix el sentit de l’humor
de lapeça.
Al principi Belbel va

pensar en un actor, però
explica que l’autor li va
recomanarunadona.“Es

necessita un intèrpret de teatre; no podíem
agafarperalpaperalgú transperòquenoho
fos”, apunta. I diu que Blanco agafa el mite
grec i el trasllada a l’actualitat. “Pren la part
visionària de Cassandra però també la seva
història com a botí de guerra. Explica la de-
vastacióiladestrucciódelasevaciutatielvi-
atgecomaesclavad’Agamèmnonaunaaltra
terra. La figura que agafa és la del refugiat,
però no només el polític, obligat a marxar
per laguerra,sinóquetambéparlad’unaltre
exili, eldel cos, el sexual”, conclouBelbel.!

DAVID RUANO

Escena deKassandra, que avui s’estrena al Temporada Alta i dimecres al TNC

LaKassandra és una
emigrant transsexual
que parla en un anglès
que tothom entén


