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Un 'Calígula' digne de ser estimat, però que cal odiar

Ramon Madaula interpreta el tirà d'ambició desmesurada en l'espectacle que dirigeix Ramon
Simó al Teatre Nacional

Marta Monedero

La prosa pròxima d'Albert Camus traça un 'Calígula' que pot fer por i enamorar alhora, un
emperador que busca desesperadament l'impossible i que ha seduït el director teatral Ramon
Simó des que era adolescent.
'Calígula' 
Sala Petita del TNC
Del 29/04 al 20/06

Aquesta atracció, que ha anat creixent amb el pas dels anys, l'ha abocat a fer un muntatge protagonitzat
per Ramon Madaula a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), on Simó ja havia estrenat
Escenes d'una execució i 11 setembre 2001/Les troianes, i que, amb les dates a la mà, és l'espectacle
inaugural del Fòrum de les Cultures, ja que s'estrena deu dies abans de la cerimònia d'obertura.
Pot semblar que Calígula està a l'abast de tothom. Sobre ell s'han fet pel·lícules pornogràfiques, de
sandàlies i túniques, esquitxades de violència... poemes. De tot i força. Però el Calígula de Camus és un
personatge "que sent una revolta interna, un cant de la mort, però també la necessitat que el món
funcioni sobre idees noves que tothom pugui admetre i tolerar", remarca Simó, que no oblida que
"l'important és la vida i que totes les referències no serveixen per a res si no s'hi troben persones
directes, divertides". En boca de Calígula: "Els homes moren i no són feliços", acte primer, escena
quarta.
"Calígula explica l'orígen de les tiranies del segle XX, és un monstre de la raó que sosté afirmacions que
tots firmaríem i aquest és el problema", diu Simó. Davant la complexitat del caràcter de l'emperador que
aplica la lògica estricta a l'hora de governar per destruir tota contradicció -al més pur estil nazi- el
muntatge prova d'ensenyar un "Calígula digne de ser estimat, però a qui sigui necessari odiar".
Com que, sovint, la violència pot tapar el discurs, el director hi posa al davant la paraula. "No és el
moment de posar en primer pla la violència". Però Calígula és boig? Doncs no. Té moments de bogeria.
"El repte més gran ha estat entendre'l", confessa Ramon Madaula, que es qui brega amb el personatge
a l'escenari. "T'hi has d'implicar emocionalment", continua l'actor, que no vol posar la mà al foc sobre si
el seu Calígula serà millor que el de José María Rodero, el d'Ismael Merlos o el d'Imanol Arias. Sí que té
clar, però, que aquest serà "el més transparent", perquè s'ha desempallegat de l'estil èpic. Per exemple,
tot i que hi ha un mosaic al terra que recorda com era la vida romana, l'escenografia que firma Bibiana
Puidefàbregas, mostra com l'acció transcorre en el mateix temps en què Camus va escriure el text, del
1937 al 1945. 
Carme Elias i Ramon Madaula protagonitzen Calígula,
de Camus al TNC.
Robert Ramos.
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