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Un Nobel al Romea

Un dia d’aquests dèiem que Barce-
lona estima el teatre. Ahir ho vam
confirmar: el poder de convocatòria
de la Fundació Romea per a les Arts
Escèniques va omplir el 80% de la
platea. La cita s’ho valia: una troba-
da amb Gao Xingjian, premi Nobel
de literatura 2000. El motiu: la cele-
bració del Dia Mundial del Teatre
(avui, dia 27), que la Fundació ha
volgut repartir en dos dies.

Anem per parts. Els que van as-
sistir ahir a l’acte van gaudir d’una
primícia: contemplar algunes de les
peces que componen la mostra Les
actrius es vesteixen al Romea, ex-
posades al vestíbul del teatre. El
vestit que portava Àngels Bassas a
La presa, fet per Llorenç Corbella; el
de l’Emma Vilarasau a Un tramvia
anomenat desig, d’Alfons Flores; el
de Roser Camí a Lady Macbeth, dis-
seny de Mercè Palomà... Els llueixen
uns maniquins amb un cosset que
fa enveja, suposadament de debò
perquè els vestien les actrius. Al
costat, un faristol amb informació
sobre l’autor o autora. “No cal que
ens entretinguem, que demà tor-
nem i ens ho explicaran tot”, co-
mentaven unes amigues. Efectiva-
ment, durant tot el dia d’avui s’ofe-
reixen visites guiades a l’exposició.

L’escenari és tan acollidor com si
s’hi esperés una funció: un banc de
jardí, una tauleta de centre amb
dues butaques i una cadira alta. El
programa diu: lectura del conte En
el parque, de Gao Xingjian; presen-
tació del llibre Contra los ismos, a
càrrec de Joan Ollé. La vetllada
acaba amb la conferència Cap a una
nova dramatúrgia, sobre una tècnica
que proposa l’escriptor xinès per-
què l’autor no quedi sol, arraconat
pel director, i l’actor sigui capaç de
transmetre el seu pensament al pú-
blic. Ho ha de fer tan despullat com

sigui possible, sense escenografies,
músiques o distraccions inútils.

Les butaques són per a Gao i una
traductora de francès, l’idioma en
què s’expressa. Viu a París, a l’exili
des que va escriure La fugida, inclo-
sa dins del llibre. La resta, per a
Victòria Pagès, Mireia Aixalà i
Òscar Intente, que fan que la lectu-
ra dramatitzada s’escolti amb fluï-
desa. Aplaudiments i entra Joan
Oller. “Agraïm als senyors d’Esto-
colm que ens permetin conèixer
grans autors de teatre gràcies als
Nobels de literatura”. Unes refe-
rències a Pinter, Fo i a Gao Xingjian
“que no pronunciem bé” –puntua-
litza– i comença la conferència.

Per Gao hi ha dues formes inter-
pretatives clau: la que proposa Sta-
nislavski, en què l’actor s’introdueix
en el personatge fins a transmutar-
se, i l’escola del teatre oriental (el

No o el Kabuki), on interpreta sense
deixar de ser ell. “Hi ha una dualitat
entre l’actor i el personatge. Propo-
so incorporar-hi l’ego, que permet
a l’actor despullar-se de l’home per
passar a un lloc neutre”. Gao
també proposa usar els pronoms
personals. “Si un actor pot dir una
mateixa cosa en primera, segona i
tercera persona, per parlar amb el
públic, amb un company i amb ell
mateix, ¿us imagineu quantes coses
poden passar si a l’obra hi ha qua-
tre actors?” Costa una mica, els
pensaments orientals s’han de dei-
xar reposar. De moment, com diu
Ollé, gràcies als senyors d’Esto-
colm tenim el privilegi de desco-
brir una nova tècnica interpretati-
va, a cavall entre el teatre oriental i
el contemporani. I el primer llibre
traduït de Gao que, sense el Nobel,
potser se’ns hauria escapat. ■

Òscar Intente, Mireia Aixalà i Gao Xingjian durant la lectura del conte ‘En el parque’ ahir al Romea ■ CRISTINA CALDERER

L’escriptor xinès a l’exili
Gao Xingjian és el
protagonista d’una
vetllada en ocasió del
Dia Mundial del Teatre
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ElParal·lel tindrà ‘Cabaret’
Desprésdetresanys
aMadrid,elmusical
vindràaBarcelona
per laMercè

Teresa Bruna
BARCELONA

“Oblideu la pel·lícula, no hi
té res a veure. Aquí hi ha
més històries i més perso-
natges”, va explicar ahir
l’actriu catalana Marta Ri-
bera durant la presentació

de Cabaret. Ella és Sally
Bowles, el personatge que
Liza Minnelli interpretava
a la pel·lícula de Bob Fosse.

El musical, que s’ha man-
tingut tres anys en cartell a
Madrid, aterrarà al teatre
Apolo al voltant de la Mercè,
de la mà de la multinacional
Stage Entertainment. La
productora, que té la mà
trencada per als musicals
(My Fair Lady, Cats, Mam-
ma Mia, La bella y la bestia,
El Fantasma de la Ópera...),

havia estrenat a Barcelona
compartint producció amb
Focus (Gaudí, Rent, Notre-
Dame de París). Aquest serà
el seu debut en solitari.

Cabaret parteix de la
novel·la de Christopher Is-
herwood Adéu a Berlín i és
la versió que Jaime Azpilicu-
eta ha fet de l’original que
Sam Mendes va crear per a
Broadway. “Hem fet la nos-
tra escenografia, una dra-
matúrgia, un vestuari...
Mendes és el pare de la cria-

tura, hem adquirit els drets,
no ens n’hem anat del text,
però hi ha la nostra aporta-
ció”, aclareix Julia Gómez-
Cora, directora de Stage Es-
panya. L’empresa està bus-
cant teatre a Barcelona amb
l’objectiu de porta-hi grans
títols del musical.

El Cabaret teatral recrea
dueshistòriessimultànies, la
de Sally i l’escriptor Cliff
Bradshaw i la d’una parella
d’avis: ell, jueu, que regenta
una fruiteria, i ella, mestres-

sa d’una pensió. Combina la
música amb el text i la part
musical transcorre al caba-
ret Kit Kat Club. L’enllaç
entre els dos llenguatges és
Emcee, el mestre de cerimò-
nies que interpreta Víctor
Masan: “Emcee no és ni jueu
ni nazi, no té ni sexe ni idio-
ma definit... És un supervi-
vent en una època difícil
–diu–. És un luxe interpre-
tar-lo, cada dia li trobo coses
noves”. Per a Gómez Cora:
“No és glamurosa com la
pel·lícula, és més dura, més
real i desperta les emocions”.

Part de la platea de
l’Apolo es transformarà en
una sala de festes amb tau-
les i cadires on es podrà
prendre una copa. ■

E
l 6 de març el Lliure
obria un parèntesi in-
ternacional amb Artaud

com a figura central d’una
proposta del Berliner En-
semble, que diumenge es va
tancar amb un muntatge de
Macbeth dirigit per l’ale-
many Jürgen Gosch. Artaud i
Brecht es tornen a reunir, ara
per apadrinar un nova rever-
sió d’aquest thriller moral de
Shakespeare. Una producció
del Düsseldorfer Schauspie-
lhaus que rere el seu espès
mur escatològic proposa
una mirada historicista
sobre del teatre, de la com-
panyia “només homes” dels
escenaris elisabetians al
trencament amb la ficció
pensada per Brecht.

Un espectacle que fa
d’allò grotesc un manifest i
del teatre físic un salvatge
mcguffin per construir una
anàlisi força cerebral sobre
els mecanismes que porten
a un entorn de terror. Litres
de sang falsa, xocolata amb

llet caganera, cossos nus, ta-
cats i agredits. Una esceno-
grafia de la repulsió que
planteja pocs interrogants al
text de Shakespeare. Gosch
manté una distància cínica
amb els personatges i les
seves accions. Una mirada
gairebé científica que divi-
deix l’obra en una seqüència
experimental d’on entren i
surten els actors de manera
freda i abrupta.

Una proposta calenta en
la forma i freda en el fons
que requereix un equip
d’actors amb prou talent per
no ser engolits pel procés
conscient de portar-los fins
a la inanitat. Un repartiment
extraordinari que assumeix
amb totes les conseqüènci-
es la premissa del director
de deconstruir escena a es-
cena els personatges. Defor-
mats fins al ridícul màxim,
els protagonistes de Mac-
beth són els representants
d’una realitat dominada per
la frivolitat. Una colla de sers
superficials arrossegats a
una orgia de sang i matèria
fecal per temors primaris
que no controlen ni com-
prenen. Un missatge, real-
ment, força inquietant.

*
Macbeth, DE W. SHAKESPEARE.
TEATRE LLIURE, 24 DE MARÇ.
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