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Després de l’assaig
Dosmuntatges que, en la seva diversitat,miren de transmetre el seumissatge amb ajuda
de l’aparell audiovisual. La posada en escena de la novel·la de PhilippeClaudel ‘Laneta del senyor Linh’,
i la nova proposta deCarlota Subirós i la companyia LaRuta 40, ‘Una lluita constant’

El senyor Linh arriba a la zona del
desastre iveulamagnituddelades-
gràcia.Ungransot, formatper l’ona
expansiva, els búfals esventrats, i el
seufill i lasevajovemorts.Auncos-
tat del sot, la seva néta, amb els ulls
ben oberts però sense plorar, i al
costat, una nina sense cap. La nena
ésunnadódedeudies.El seuavi, el
senyorLinh,larecull.Elsseuspares
lavananomenarSangDiû,queenla
llengua del seu país vol dir matí
suau. Linh prem la nena contra el
seucos i fuig,peresdevenirunrefu-
giatenunaltrepaís,onnoconeixerà
ni la llenguanielscostums.
La novel·la del francès Philippe

Claudel,LanétadelsenyorLinh,pu-
blicada per La Magrana en català i
Salamandra en castellà ja famés de
deu anys, es féu popular per la seva
senzillesa narrativa, la brevetat i la
capacitatdetraslladarelseumissat-
ge universal. El director belga Guy
Cassiers la va posar en escena en
idioma holandès l’any 2017 i des-
prés en idioma francès, amb actors
diferents. Gràcies a la bona relació
ambTemporadaAltaaras’haestre-
nat la versió catalana del muntatge
que s’ha pogut veure al Lliure. Cas-
siers ha treballat en diverses oca-
sionssobreobresnarratives,comEl
cor de les tenebres de Conrad o Or-
lando de Wolf, repetint el format
d’un sol intèrpret en escena amb el
suportd’unaparell tecnològicaudi-
ovisual superlatiu. Per a Cassiers,
“totselssignesemesosdesdel’esce-
nari tenenelmateixnivell d’impor-
tància, lamúsica, el so, lescàmeres i
el vídeo. Per aquest espectacle, pe-
rò, considerava molt important
mantenir-me a prop de la novel·la,
ser-himoltfidel;lahistòriapermiés
unaparàbolamoltdelicadaonhiha
moltescosesqueescomuniquenre-
re la llenguad’expressió.Hemima-
ginatambelsactorslamaneradeser

molt a lavoradel senyorLinh,d’ex-
plicar la història, no comho faria el
cinema;LluísHomarnonomésésel
responsable d’interpretar el text si-
nó de generar les atmosferes amb
les càmeres i les músiques que ell

mateix interpreta en directe. Això
només ho pots fer amb un gran ac-
tor, queno interpretanomésunrol,
sinóque,defet,ésunamenademet-
teurenscène”.
Homarasseguraque“totaixòes-

tà al servei del senyor Linh, de l’au-

tor,de lasevahistòria”.Els tresper-
sonatges que ell interpreta en esce-
na,elsenyorLinh,elseuamicBarki
el narrador, l’ull omniscient que tot
hoveuitothopotexplicar,sesucce-
eixen en escena amb una gran eco-
nomia de mitjans expressius, però
ambunagranpotènciacomunicati-
va. Cassiers, sobre la simultaneïtat
dels diferents muntatges, diu que
l’actor de cada nova versió ha co-
mençatatreballarquanencaras’es-
tava assajant la darrera versió, això
ha fet possible una mirada sobre el
treball de l’actor que ja estava en-
carrilant el projecte anterior i
d’aquestamanerapodia“agafarallò
que per a ell considerava interes-
sant idesplegaraltrespossibilitats”.
Per a Cassiers el més important

“era trobar una manera sensible
d’explicar què passa quan acollim
algú aquí. Aquesta història és ben
diferentdelmuntatge sobreun text
de Jelinek que vàrem presentar al
Temporada Alta (Grensgeval) on
ellaconfrontavaelpúblicamblase-
va responsabilitat política. Aquesta
és una altramanera de treballar so-
bre el tema dels refugiats, on Lluís
Homar pot esdevenir el senyor
Linh, sense transformar-se en ell
perquè en escena Lluís continua
sent Lluís. És aquí on es cerca la
creativitat de l’espectador. La força
d’una persona que arriba aquí, que
cercaunfuturdins lasituació,cerca
sobreviure ambmolt poques possi-
bilitats,malgratque tothomintenta
ajudar-lo, compta sobretot amb la
seva pròpia imaginació”. Efectiva-
ment, la peça de Claudel mira de
commoure a través de la identifica-
ció,apartirdel’empatiaambaques-
tapersonagranqueal final de la se-
va vida veu desaparèixer literal-
menttotallòquehaestimat:família,
país, cultura. Tot allò que integrava
la seva existència. El treball d’Ho-

El senyor Linh és arreu

JuanMayorga

El chico de la última fila

SALA BECKETT. DEL 23 DE GENER AL 3 DEMARÇ

AAAmb Sergi López i dirigit per
AAAndrés Lima, un clàssic de l’autor
madrileny que ja va portar al cine-
ma Françoise Ozon

Alfredo Sanzol

La tendresa

TEATRE POLIORAMA. DES DEL 19 DE GENER

Un guardonat text de Sanzol ins-
pirat en les comèdies shakespea-
rianes que arriba ara traduït al
català per Joan Lluís Bozzo

Per veure

La peça de Claudel
mira demoure
l’empatia amb algú que
veu desaparèixer tot
allò que ha estimat

PER EDDDUUUARDDDMOOOLNER
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Philippe Claudel / Guy Cassiers

La neta del senyor Linh

TEATRE LLIURE

LluísHomar afronta tot sol aquest
monòleg sobre l’exili, la soledat i
la recerca de la identitat

Carlota Subirós

Una lluita constant

SALA BECKETT

Unprojecte escènic sobre l’acti-
vvvisme polític en diversosmoments
significatius de la història recent

marperò fuigdel sentimentalisme i
troba en elmenys és més la mesura
d’un interpretació que no necessita
extrems per comunicar, per això
l’actordiu: “Jono sócLinh, jo parlo
de Linh, la paraula és suggerir”, i
això s’esdevé en escena amb una
simple disposició corporal, una ac-
titud física que ràpidament cons-
trueixelpersonatge.
Per ficar-se dins d’aquest perso-

natge, aHomar li va servirmoltuna
nota de direcció: “El narrador sent
pel senyor Linh el que el senyor
Linh sent per la seva neta”. Això és
unaclaudetreballquehaestatdeci-
siva per al muntatge. “El senyor
Linhmai es queixa, sempre pren el
que hi ha com allò que hi ha i amb
allò va, en cap moment sent pena
d’ellmateix”.“Aquestaobraplante-
ja –diu Homar– si allò que fem és
l’adequatenelspaïsosquepresumi-
blement sembla que tenen la sensi-
bilitat per ajudar. Resolem un pro-
blemaoensocupemdelasituació?”.

Del68al15-M
Interessant també ha estat la pro-
ducció de La Ruta 40 i la Sala Bec-
kett, Una lluita constant, tot i que
aquí el compromís i el posiciona-
mentestètichanestat totunsaltres.
El muntatge dirigit per Carlota Su-
birósdescansavasobreuntreballde
documentacióbasatenlarecupera-
ció de determinats fragments d’al-
gunespeces fílmiquesdocumentals
queformenpartdelpatrimoniaudi-
ovisual generat per moviments so-
cials i polítics dels darrers cinquan-
taanys,moltespecíficamentelmaig
francèsdel68, la transicióespanyo-
laiencaraelmoviment15-M.Eltre-
ball dels intèrprets, els ruteros Al-
bert Prat i AlbertoDíaz, amb incor-
poració de Maria Ribera i Alba
Pujol, encarnant diferents perso-
natges que apareixen en els docu-
mentals, és molt destacable i infre-
qüentdeveure, perquè fuigdels es-
quemes habituals d’interpretació
enlacartellerabarceloninaperanar
cap a unes formes contingudes
d’una certa distància, d’un teatre-
documentquehatornatambforçaa
Europa, tot i que aquí sembla im-
possible de produir. Tanmateix el
muntatge téunproblemadesintaxi
escènica que resta valor a l’esforç
interpretatiu i llastra la proposta: la
simultaneïtat dels dosplans, la pro-
jecció dels documentals (alguns,
pecesmestres com Informe general
de Pere Portabella) i la duplicació
del personatge en escena per part
dels actors dispersen l’atenció de
l’espectador imenystenenel treball
en viu. En qualsevol cas, benvingu-
da sigui la iniciativa d’una drama-
túrgia que surt de l’anècdota per
proposar altres aventures intel·lec-
tuals. |

Vist

A dalt, una instan-
tània del muntatge
‘Una lluita cons-
tant’. A l’esquerra,
Homar a ‘La neta
del senyor Linh’
KIKU PIÑOL / DAVID RUANO


