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Peter Stein ha dirigit la nova obra que el Festival d’Edimburg va encarregar al dramaturg escocès David Harrover

‘Blackbird’, retrat d’home
madur amb noia adolescent

Després de l’enorme èxit de
Knives in Hens (traduïda al cata-
là per Salvador Oliva com a Ga-
nivets a les gallines i estrenada al
Teatre Nacional de Catalunya),
el Festival Internacional
d’Edimburg va encarregar un
nou text a Harrower i el resul-
tat ha estat Blackbird, una peça
de dos personatges que inten-
ten comprendre què els va pas-
sar quinze anys abans. Ella es
presenta de sobte a la feina
d’ell.

Ray (Roger Allam) era un
home madur que va mantenir
relacions sexuals amb una
nena de dotze anys, Una (Jodhi
May). A partir d’aquells fets, ell
va complir una condemna de
sis anys de presó. Ara, en un
espai laboral asèptic, d’arma-
ris metàl·lics i llums fluores-
cents, té lloc la trobada, de gai-
rebé dues hores, en què es bar-
regen rancor, ironia, fàstic,

culpa, obsessió i una estranya
fascinació de la víctima cap al
seu botxí. El text mostra una
factura clàssica. És un text sòlid
que s’enfronta al sempre deli-
cat tema de la pedofília. Hi ha

dos antecedents: Oleanna, de
David Mamet, en què la relació
no arriba a consumar-se, i so-
bretot una obra magistral, Sol-
ness, el constructor, d’Henrik
Ibsen, el gran mestre que es va
atrevir a tocar el tema a finals
del segle XIX en un text en què
també és ella qui, anys després,
torna per buscar una resposta.

Bombó per a dos intèrprets
Blackbird és un bombó per a dos
intèrprets versàtils i intel·li-
gents sota el guiatge d’un di-
rector expert. En aquest cas, ni
mes ni menys que Peter Stein.

Roger Allam, actor veterà, un
dels grans secundaris de la
Royal Shakespeare Company,
troba en Blackbird un paper fet
a mida i Jodhi Man, que ja
havia treballat amb Peter Stein,
és una jove actriu, de currícu-
lum impressionant, que sap
transmetre al públic la com-
plexitat dels seus sentiments.

Pel que fa al director, l’ale-
many Peter Stein (actualment
establert a Itàlia), a prop de la
setantena, és un dels monstres
sagrats de l’escena actual i un
habitual del Festival d’Edim-
burg. En els darrers trenta anys

Johdi Man i Roger Allan, els dos intèrprets de ‘Blackbird’
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Teatre de Guerrilla
debuta en castellà
demà a Salamanca

Teatre de Guerrilla vol obrir
nous mercats fora de Catalu-
nya, el País Valencià i les Illes,
on els seus muntatges s’han co-
llit amb més o menys èxit, par-
lats en català. No obstant, per
traspassar fronteres han deci-
dit canviar d’idioma. I ho faran
precisament a la província de
Salamanca, on la llengua de
Cervantes es troba més arrela-

da. Concretament, demà di-
marts actuaran a Ciudad Ro-
drigo, amb l’obra Somos lo que
somos, traducció de Som i serem
(1999), on repassen des de la
ironia els gèneres de la identi-
tat catalana i reivindiquen de
manera entranyable el món
rural. Aquesta és una de les
obres que potser més vegades
han representat ja que van fer-
la alguns mesos a la Sala Capi-
tol de Barcelona.

Quim Masferrer, autor, di-
rector i actor, Carles Xuriguera
i Rafel Faixedas són els artistes
d’aquesta companyia que
també portaran el mateix
muntatge al Festival de Teatre
de les Autonomies (Madrid) el
8 i 9 d’octubre, i al Festival
d’Humor de Santa Fe (Grana-
da), el 14 d’octubre. Abans,
però, per escalfar motors, ani-
ran a la Fira de Tàrrega, el 10
de setembre, que els va obrir
les portes de l’èxit envers la
professionalitat, en què també

tindria part el seu pas per la te-
levisió. El grup nascut i criat
a Arbúcies va fer el seu primer
salt professional amb Teatre
total (1988) i es caracteritza per
les obres de creació pròpia. És
aquí on rau el mèrit del trio, en
el fet de trencar els motlles del
teatre convencional amb un

estil molt peculiar que ells de-
fineixen d’antropològic i
d’humor corrosiu.

La companyia ha comprat un
edifici d’aproximadament 525
m2, que després de les obres de
rehabilitació aviat serà inau-
gurat per a la creació i gestió
de les arts escèniques. L’immo-

‘Blackbird’ és un
bombó per a dos

intèrprets versàtils
conduïts per un
director expert

com Peter Stein
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Després de la
mala critica
rebuda per
la seva

darrera producció,
‘EEUUROPA’, la
companyia es passa
al castellà per obrir
nous mercats.
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Ala sala
victoriana
King’s
Theatre es

programa
‘Blackbird’, obra
d’un dels autors
escocesos amb més
projecció, David
Harrower
(Edimburg, 1966).

ble, situat al casc urbà d’Arbú-
cies, l’han batejat amb el nom
de República de Guerrilla. “Es
tracta d’un microestat per as-
sajar i preparar les nostres pro-
duccions, però també restarà
obert a altres companyies i en-
titats”, han indicat el tres com-
ponents del grup.

Un moment de ‘Som i serem’, que té ara nova vida en castellà
AVUI

Stein ha dirigit preferentment
els grans clàssics, grans mun-
tatges de tipus coral (Èsquil,
Shakespeare, Goethe, Txèkhov,
etc.). I pocs autors contempo-
ranis. Diuen que Stein va veure,
en edicions passades, una obra
de David Harrower a l’apartat
alternatiu, el Fringe d’Edim-
burg, i se’n va apuntar el nom
a l’agenda. Sigui veritat o men-
tida, la col·laboració s’ha pro-
duït i el mestratge de Stein es
fa evident en aquesta peça de
caràcter intimista.

La bogeria del Fringe
I parlant del Fringe, l’off del Fes-
tival, aquest any torna a omplir
la capital escocesa amb més de
quatre-cents espectacles: co-
mèdies, teatre gestual i dansa,
performances, musicals, teatre
de text, teatre a l’aire lliure, etc.
Una autèntica bogeria que
omple locals i carrers d’una ac-
tivitat frenètica.

Entre tanta oferta, convé des-
tacar una proposta molt cool
procedent de Nova York que re-
uneix un actor, vídeo i DJ i es
basa en la història de dos ger-
mans actors nord-americans:
Edwin i John Wilkes Booth. El
primer va ser la primera gran
estrella teatral d’Estats Units,
ja no havia nascut a Anglater-
ra, i va interpretar els grans pa-
pers de Macbeth, Otel·lo, etc. Men-
tre que el segon, John, també
actor shakesperià, va esdevenir
l’assassí del president Lincoln
justament quant aquest estava
gaudint d’una representació te-
atral. The Booth Variations és un
curiós exercici metateatral in-
terpretat per Todd Cerveris, di-
rigit per Nick Phillipou i escrit
per Caridad Svich, una jove
dramaturga d’arrels espanyo-
les i croates i una de les veus
emergents de la nova escena
nord-americana.


