
32 AVUI
DIMARTS, 3 DE FEBRER DEL 2009

CULTURA
ESPECTACLES

&

Visita dels
rellotges
tous de
Dalí

L’excel·lència
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El museu de
Figueres exposa
‘La persistència
de la memòria’

Unasàtiramoltactual
Sergi Belbel, director, i Jordi Galceran, adaptador, tornen a treballar junts a l’obra
‘L’inspector’, basada en el text sobre la corrupció que li va costar l’exili a Gógol

Teresa Bruna
BARCELONA

Demà, quan el solemne es-
cenari de la Sala Gran del
TNC apugi el teló, tornarà a
deixar el públic bocabadat
per les dimensions d’un edi-
fici atrotinat, semblant als
nostres edificis de Correus,
grisot i sobri. Això sí, cons-
truït amb els diners que sur-
ten d’extorquir el poble. Hi
viu l’alcalded’unaciutatdels
voltants de Sant Petersburg
(Lluís Soler), amb la seva
dona (Anna Güell) i la seva
filla(GemmaBrió).Pelspas-
sadissos que s’endevinen i la
gran escala de marbre que
presideix l’estança aniran i
vindran,esvalotades, les for-
ces vives del poble, la cama-
rilladecorruptesquedirigei-
xen l’escola (Míriam Ala-
many), l’oficina de Correus
(Miquel Bonet), l’hospital
(Jordi Banacolocha), la poli-
cia (Manuel Veiga) i, esclar,
elsenyor jutge(QuimetPla).
Estan espantats, i l’alcalde
més, perquè se’ls ha infor-
matquevindràuninspector
acomprovarsitotvaal’hora
a la Casa Gran. Com que no
hi va, li prepararan tota
mena de regals i xantatges
perquè la investigació no
prosperi.

Així comença L’inspec-
tor, de Nikolai Gógol, una
història del segle XIX que
encara passa, i sovint, al se-
gle XXI. En veurem la versió
de Jordi Galceran, que ha di-
rigitSergiBelbel,ambunre-
partiment coral de 17 ac-
tors. A més dels que hem
citat, hi ha Ernest Villegas,
unvalorpocconegut,quein-
terpreta l’inspector i aguan-
ta heroicament el pes de
l’obra, amb llargs monòlegs
i gairebé sempre a escena.
I Carles Martínez, Xavier
Serrano, Isaac Alcayde,
Bernat Cot, Mònica Aybar,
Daniel Ventosa, Mercè An-
glès i Sílvia Ricart. Alguns

d’ells doblen personatge.
“És molt fàcilment extra-

polable. El Jordi Galceran
em deia: «¿Vols que ho situ-
em a Marbella i que sigui el
Jesús Gil, l’alcalde?». Podria
ser-ho sense canviar el text!

O a Andratx, amb tot l’es-
càndol de corrupció de l’ur-
banisme... Però jo crec que
l’espectador és prou intel·li-
gent per fer el pont entre
l’actualitat i el que s’explica.
Per això hem optat per
aprofitar les possibilitats es-
cèniques de la sala i donar a
l’obra l’espectacularitat de
la Rússia del XIX. Tots van
amb aquells barrets, els
abrics, els mostatxos, les
patilles...”, diu Belbel. Certa-
ment ha valgut la pena. No-
més un teatre públic pot
oferir-nos el plaer d’obser-
var una història dins d’a-
questa gran arquitectura,
construïda per Max Glaen-
zel i Estel Cristià.

Tornem a l’argument.
L’entramat es complica
quan un dels ciutadans va a

l’Ajuntament a explicar que
ha vist el funcionari de Sant
Petersburg. “És un mort de
gana que no sap com sortir-
se’n, un trapella que dilapi-
da els diners, jugador, beve-
dor... I el confonen amb l’ins-
pector. Ell es deixa portar
per la situació i es conver-
teix en un corrupte més”,
continua el director.

Versió fidel en l’esperit
Jordi Galceran segueix molt
fidelment el fil argumental.
Belbelassenyalaque“laseva
intervenció acosta el llen-
guatge al segle XXI sense to-
car l’època. Per tant, l’espec-
tador veurà una Rússia de-
cadent, amb funcionaris
amb roba luxosa perquè te-
nien la mirada posada en
París. Fa riure, però t’estàs

rient de coses greus, de com
la classe dirigent està explo-
tant el poble. Entens que
Gógol, malgrat la comèdia,
fes enfadar els polítics i ha-
gués de marxar a l’exili. De
fet, entens que això desem-
boqués en la Revolució
Russa ”.

L’altra notable interven-
ció de Galceran és sorpresa,
però Belbel ens en fa cinc
cèntims. “Hem reinterpre-
tat el final. Gógol fa una aco-
tacióescènicaondiucomre-
accionenelspersonatges.És
com un quadre plàstic d’un
minut i mig on fa expressio-
nisme avançat. Parla de
crits, esgarrapades, gent
que es tira per terra... En
Galceran deia que ara que-
daria molt estrany i ho hem
reinventat”. Assegura haver

rebaixat la voluptuositat
dels personatges: “La sàtira
téunproblema,ounavirtut,
i és que tot està portat a l’ex-
trem. Els personatges són
realment molt ridículs. He
intentat donar-li un tracta-
ment més de comèdia clàs-
sica que no pas d’esperpent.
Però riure és inevitable, per-
quèlapinturadelspersonat-
ges és molt bèstia, molt pel
broc gros”.

Unabreuestonaal’assaig
ens ha donat la idea que ar-
riba un espectacle de gran
format, per a tots els pú-
blics, divertit, tot i que a la
vegada ens fa adonar que
avui estem igual. No només
la corrupció és viva: avui la
televisióespermetfer-nesa-
fareig o paròdia en progra-
mes de gran audiència. ■

Lluís Soler, l’alcalde, al centre de totes les mirades en una escena de ‘L’inspector’, dirigida per Sergi Belbel al TNC ■ DAVID RUANO

“És facilment
extrapolable.
Podria situar-se
a Marbella o
Andratx sense
canviar el text”


