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LallumdeBeckett
Peter Brook porta a Temporada Alta ‘Fragments’, cinc peces curtes de l’autor
irlandès que ens mostren la cara menys pessimista d’un dels genis del segle XX

Andreu Gomila
GIRONA

“Beckett és vist normal-
ment com un autor pessi-
mista, però Peter Brook in-
vestiga la possibilitat de la
llum”. L’actor italià Marce-
llo Magni sap que Frag-
ments no és una obra qual-
sevol. Ell, amb el belga Jos
Houben i la grega Kathryn
Hunter, donen vida al nou
muntatge del formidable di-
rector anglès Peter Brook al
voltant del seu amic Sa-
muel Beckett. Brook ha fu-

sionat en una sola obra qua-
tre peces breus i un poema
llarg de l’autor irlandès. I ha
buscat una cosa no gaire
habitual en el premi Nobel
de literatura de 1969, el
que Magni anomena llum i
que podríem traduir per vi-
talisme. L’actor recorda
que, durant els assajos,
Brook els deia que “Beckett
estimava l’humor”. Per
això, tot i l’essencialisme i
duresa de Rough for thea-
tre I, Rockaby, Act without
words II, Come and go i el
poema Neither, els intèr-

prets no s’estranyen si sen-
ten riure la platea.

Houben, de fet, veu
aquests Fragments com un
resum de tot el que amoïna-
va Beckett, alhora que
també podem escoltar la sín-
tesi d’algunes de les seves
grans obres. A Fi de partida,
per exemple, els anomenats
Clov i Hamm perden part de
la seva personalitat a Rough
for theatre I per dir-se A i B.
Si a la peça convencional
tenim al davant un jove i un
home gran, tan inseparables
com farts l’un de l’altre, a la

que es podrà veure avui al
Teatre de Salt dins el Festi-
val Temporada Alta se’ns
presenten un cec i un invà-
lid. Per a Magni, en definiti-
va, són els dos pallassos de la
Commedia dell’Arte, el trà-
gic i el còmic.

Com un concert
Houben compara la compo-
sició beckettiana feta per
Brook amb un “concert
amb cinc moviments”, en
els quals autor i director in-
vestiguen “la possibilitat o
no de les relacions huma-

nes, parlen de l’absurd de la
vida diària, de la rutina”.
L’actor explica que en
aquestes cinc peces breus
Beckett demostra “la com-
passió que sentia per
l’home” i “grata al darrere
de la quotidianitat per
veure què hi ha de veritat”.
Els seus personatges són
extrems, homes i dones
perduts dins la immensitat
del món. I sí, és pessimista,
però depèn del punt de
vista. Houben justifica Bec-
kett: “Després de la catàs-
trofe de la Segona Guerra

Mundial, l’optimisme era
molt fàcil, i algú havia de fer
les correccions, veure què
hi ha”.

La crítica londinenca i la
parisenca han situat
aquests Fragments com un
dels millors muntatges de
Brook dels últims temps. I
parlen d’aquesta capacitat
d’il·luminar el pessimisme
de Beckett i, sobretot, de la
capacitat interpretativa
dels actors, molt a prop del
clown. Magni, però, discre-
pa. “No som clowns: Peter
Brook ens va demanar que

L’actor Marcello Magni carregant sacs a la peça ‘Act without words II’, una obra breu per a mim inclosa dins d’aquests ‘Fragments’ ■ PASCAL VÍCTOR
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1. Magni
(esquerra),
Hunter i Houben
van presentar ahir
els ‘Fragments’ de
Beckett que
interpretaran avui
al Teatre de Salt
■ ACN
2. Hunter en un
moment de l’obra
creada per Peter
Brook a partir de
cinc textos de
Samuel Beckett
■ TEMPORADA ALTA

no actuéssim d’una manera
convencional, que no haví-
em de ser realistes però sí
versemblants. Hem buscat
la veritat del personatge, no
el clown”, diu l’actor italià.

Expressivitat
Tant Magni com Houben i
Hunter és la primera vega-
da que participen en un
muntatge de Brook. Prove-
nen de la companyia angle-
sa Théâtre de Complicité,
de la qual Magni és un dels
fundadors. El trio d’actors
és perfecte per a aquestes
peces, que requereixen
molta expressivitat –Act
without words II és per a
mim– i seduir l’espectador
a través de la interpretació.
Treballar amb Brook,
diuen, els ha canviat la ma-
nera de veure moltes coses.

Des de fora, es pot tenir la
sensació que l’escenari fun-
dat per l’anglès el 1974 a
París, Théâtre des Bouffes
du Nord, pot ser una mena
de fàbrica de produir espec-
tacles, sobretot si tenim en
compte que Brook té ja 82

anys. Houben ho desmen-
teix totalment: “És com un
jove molt vital. Sempre can-
via alguna cosa perquè pot-
ser aquell dia plou o fa sol”.
Magni afegeix que “mai no
s’encara a un projecte amb
una idea preconcebuda, sinó
que està molt atent a tot el
que passa als assajos, a qual-
sevol petit esdeveniment”.

Al Temporada Alta el co-
neixen bé, Brook. I fent
Beckett, com el 2004, que
va portar-hi Dies feliços.
L’any passat, però, va tor-
nar-hi amb Sizwe Banzi est
mort. I anteriorment hi
hem vist, entre d’altres, La
costume i The Mahabhara-
ta. Fragments forma part
del Cicle Beckett del festi-
val, que va engegar l’ale-
many Martin Wuttke amb
un aclamat Primer amor.
Ens haurà faltat per raons
de salut Rick Cluchey fent
Krapp: última gravació,
amb el muntatge ideat per
l’irlandès. Però ens queda-
ran a la retina, ja ho veu-
ran, aquests Fragments. No
s’ho perdin. ■
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els personatges femenins
d’aquesta obra: plena
d’energia romàntica, la Ju-
lieta d’Anna Sahun –mal-
grat veure’s pluriocupada
en un tableau vivant amb
aires de Goya—, encisado-

rament discreta la mare
de Quimet d’Imma Colo-
mer, i tel·lúrica la senyora
Enriqueta de Mercè Arà-
nega. Amb els homes, la
contundència de les im-
pressions es difumina.
Destaca l’entranyable ca-
racterització que fa Carles
Martínez d’Antoni, l’adro-
guer. Potser el personatge
masculí més còmplice

La veu interior de Na-
tàlia (Colometa) és la
seva veu natural.

L’única possible d’un per-
sonatge que assumeix
amb lúcida resignació el
silenci que se li imposa
com a dona en les prime-
res dècades del segle XX.
La Colometa de Mercè Ro-
doreda fascina precisa-
ment perquè comparteix
amb el lector un llarg si-
lenci que només un crit
pot alliberar. La narració
d’una de les infinites pro-
tagonistes de l’espai privat
reservat a les dones. Una
història insignificant d’un
ésser corrent, transforma-
da en gesta per la cohe-
rència i força de tot el que
mai no va sortir del seu
relat callat.

La qualitat d’aquella
veu es manté intacta en
l’adaptació teatral de
Josep Maria Benet i Jornet
i flueix amb intensitat per
la interpretació de Sílvia
Bel, Colometa en la hiper-
tròfica posada en escena
de La plaça del Diamant,
aportació del Teatre Naci-
onal per inaugurar amb
tota mena de luxes –mai
més ben dit— l’Any Rodo-
reda. Si l’espectador és
capaç d’aïllar-se de la in-
necessària monumentali-
tat de la producció, troba-
rà l’essència de la protago-
nista en l’exquisit treball
que ofereix l’actriu. Una
actuació de gestos mínims,
de matisos delicats, ajus-
tats a l’invisible discórrer
d’una vida de dona des de
la primera joventut fins al
llindar de la vellesa. Una
actuació d’enorme sensibi-
litat que també parla de
sintonia entre Sílvia Bel i
Toni Casares, director del
muntatge.

La mateixa qualitat que
exhibeixen gairebé tots

Crítica* teatre

Un silenci ofegat

La producció està
subordinada a la
complexitat de
l’aparell escènic

JuanCarlosOlivares

Sílvia Bel ofereix un exquisit treball interpretatiu enmig de la grandiloqüència escènica ■ D. RUANO

amb l’espai femení. En
canvi, Marc Martínez està
lluny d’incloure el Quimet
entre els seus millors tre-
balls. Pel camí s’ha deixat
moltes arestes. És possi-
ble el caràcter més perdut
en la immensitat de l’esce-
nari del Nacional, amb
una estranya inseguretat
davant la submissió de la
Colometa, com si la mirés
des de la distància, amb
els ulls d’un lector de
Rodoreda.

Un bon repartiment per
a una producció subordi-
nada a la complexitat de
l’aparell escènic. Un es-
pectacle de ritme pesant,
marcat per l’entrada i sor-
tida de grans elements
corporis, que serveix més
als objectius generals del
TNC que a l’obra de Rodo-
reda. Amb menys, amb

més intimitat –com va
aconseguir Joan Ollé en la
seva versió de La plaça del
Diamant—, s’hauria pogut
disfrutar encara més del
treball de Sílvia Bel. Amb
menys, amb una opció
menys reverencial de
Benet i Jornet, amb menys
escenes decoratives i més
precises en la seva dura-
da, hauria brillat més la
veu de la Colometa. Un
muntatge excessiu, d’una
complexitat conservadora,
ancorat en una estètica
vuitcentista que entra en
franca contradicció amb la
modernitat de la novel·la
de Rodoreda.

*
La plaça del Diamant,
DE MERCÈ RODOREDA
DIRECCIÓ: TONI CASARES
TNC. 15 DE NOVEMBRE.

L’Egiptedels faraons
tornaalLiceu
Redacció
BARCELONA

L’Egipte dels grans faraons
torna a la Rambla dilluns
que ve amb la reposició
d’Aida, una de les òperes
més espectaculars de tots
els temps, en una versió que
fa honor a aquest qualifica-
tiu. La proposen Danielle
Callegari (director musical)

i José Antonio Gutiérrez (di-
rector escènic), envoltats de
professionals de la talla de
Ramon Oller, de la Cia. Me-
tros (coreografia) i d’Albert
Faura (il·luminació). S’ha
recuperat l’escenografia que
Josep Mestres Cabanes va
dissenyar l’any 1945, que
ha restaurat Jordi Castells.

Entre els intèrprets, des-
taca el polèmic tenor fran-

cès Roberto Alagna, de qui
es va parlar la temporada
passada per haver abando-
nat l’escenari de la Scala de
Milà, en ser escridassat pel
públic. Alagna interpreta el
paper protagonista, el capi-
tà Adamés, amb Micaela Ca-
rosi, Elisabetta Fiorillo, Joan
Pons, Giorgio Giuseppini i
Stefano Palachi, entre d’al-
tres. Els acompanya l’Or-

questra Simfònica i Cor del
Gran Teatre del Liceu.

Aida és una òpera en qua-
tre actes fruit de l’encàrrec
que el khediv d’Egipte Ismail
Baixà va fer a Giuseppe
Verdi, amb la voluntat de
poder estrenar a l’Òpera del
Caire una superproducció
que parlés del seu país. An-
tonio Ghislanzoni va fer el
llibret i es va estrenar el 24
de desembre del 1871. Cinc
anys més tard va arribar a
Barcelona (16 d’abril del
1876), als escenaris del Tea-
tre Principal, a la Rambla.
Un any després va pujar al
del Liceu, el mateix lloc on es
podrà veure fins al 2 de de-
sembre, i hi tornarà del 9 al
19 de gener. ■
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