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rança. 1941. En plena ocupació nazi apareix
clandestinament una narració breu que, el
1949, es convertirà en peça teatral. El silenci

del mar, de Vercors, pseudònim de Jean Bruller, és
ja un clàssic de la literatura francesa. Un dels ele-
ments més interessants és la paradoxa personifica-
da en el protagonista principal, un oficial nazi culte,
sensible i refinat que s’instal·la en una llar francesa
on viuen un home i la seva neboda. L’enemic en
l’espai més íntim. Com es pot reaccionar? La gran
aposta de l’autor és optar per la dignitat del silenci
com a forma de resistència davant l’opressor.
Aquesta era la crida que feia Bruller als seus con-
ciutadans en plena Segona Guerra Mundial. Però
aquest gran silenci, perfectament conservat davant
l’intrús, té esquerdes interiors en forma de reflexió
de l’home i d’enamorament platònic de la jove.

Un text d’aquesta temàtica i profunditat guanya
la complicitat de bona part del públic. A més, avui
es pot comprovar que la paradoxa es multiplica, ja
que el mite de la Resistència francesa, tot i les pel-
lícules que s’han fet i es faran i que ens encanten, ha
estat posat al lloc que li pertoca per bona part de la
historiografia contemporània. Ni van resistir tant,
ni eren tants com després del conflicte s’ha volgut
fer creure. I el 1941, d’aquests poquets, la majoria i
els principals organitzadors eren pollosos comba-
tents republicans espanyols i brigadistes interna-
cionals acabats de sortir dels camps de concentra-
ció francesos.

El muntatge teatral dirigit per Miquel Górriz co-
mença amb una introducció en forma d’imatges
d’època de la invasió de París el 1940 per situar his-
tòricament. Górriz fa un plantejament correcte, pe-
rò desaprofita la força del gran personatge d’aques-
ta obra: el silenci. L’ús de la música acaba conver-
tint-se en abús i el que hauria de ser una insinuació
desemboca en el subratllat de traç gruixut, la qual
cosa resta emoció. Pel que fa als personatges que no
parlen, el director tampoc acaba de refiar-se del si-
lenci i els obliga, especialment a Míriam Alamany,
a moments de gestualitat forçada que provoquen un
efecte totalment contrari al pretès.

En conjunt, doncs, un espectacle de teatre con-
vencional carregat de bones intencions. Cal desta-
car la fantàstica interpretació de Pere Arquillué i
agrair a Xicu Masó la seva veu en off de teatre de
personatge natural com la vida mateixa, és a dir,
lluny del neutre estàndard mediàtic habitual.
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teatre | «el silenci del mar»

Clàssic històric
� Autor: Vercors (Jean Bruller)

Direcció: Miquel Górriz
Intèrprets: Pere Arquillué, Xicu Masó, Míriam
Alamany, Jaime Puerta
Dia i lloc: Dijous 21 de febrer (fins al 16 de març) a
la Sala Muntaner. Barcelona
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Un instant de l’espectacle./ ORIOL DURAN

● El Tívoli de Barcelona
és l’escenari, fins al 23 de
març vinent, de Bolly-
wood, the show, una ma-
croproducció amb una
trentena de ballarins que
reprodueixen fidelment
l’estètica de les pel·lícules
que roda la indústria cine-
matogràfica índia. L’obra
explica la lluita d’una noia
per trencar els convencio-

nalismes socials i aconse-
guir triomfar a les panta-
lles de Bollywood, un re-
corregut paral·lel al que ja
havia aconseguit el seu
avi. Aquest argument és fi-
del al cas de la família
Merchant. La coreògrafa
de l’espectacle és la néta
del coreògraf dels anys
quaranta i cinquanta a l’Ín-
dia i germana d’una realit-
zadora de moda al Bolly-

wood d’avui.
El muntatge ja ha tingut

prop de mig milió d’espec-
tadors arreu del món.
Aquest és el primer cop que
es programa a Catalunya.
La peça no es limita a pre-
sentar les coreografies més
característiques dels films
de Bollywood (amb un
vestuari llampant) sinó que
també capta l’esperit de la
societat i integra danses

tradicionals. Per la prota-
gonista, Carol Furtado, l’o-
bra fa patents els conflictes
generacionals entre tradi-
ció i modernitat: «El passat
cedeix pas al present.» Pa-
ral·lelament, s’ha muntat
un concurs coreogràfic a
través del web teatral.net.
Han anunciat que els gua-
nyadors ballaran l’engan-
xós Shava shava en un dels
bisos d’algunes funcions.

El Teatre Tívoli es transforma en
Bollywood per narrar un fet real
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