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La companyia Rakatá va
ser la seleccionada pel
Globe Thater per repre-
sentar l’Estat espanyol a
les Olimpíades culturals
d’aquest estiu a Londres.
37 companyies de 37 llen-
gües diferents van repre-

sentar cada un dels títols
de Shakespeare. Ara,
aquell muntatge que va
impressionar els artistes
britànics (fins al punt de
recomanar-los perquè el
representin al Central
Park el 2014), es podrà
veure durant una breu
estada a Barcelona.

Enrique VIII, amb 14

actors en escena, es podrà
veure des del 13 fins al 24
de març al Barts, l’antic
Artèria Paral·lel, gràcies a
la iniciativa de la universi-
tat a distància Unir de La
Rioja. Rakatá va fer una
adaptació arriscada en
trar l’obra en atalina
d’Aragó (filla dels Reis Ca-
tòlics que es va casar amb

Enric VIII fins que la va re-
pudiar per casar-se amb
Ana Bolena). Fernando
Gil (que interpreta el mo-
narca) aclareix que era un
personatge que no aspira-
va governar, però que sort
de l’hereu el va dur al tro.
Shakespeare, que havia
rebut l’encàrrec d’Isabel I,
filla del rei, el va voler justi-
ficar per la història. Gil
l’aparta de l’èpica i li dóna
aire humà. Rakatá troba
connexions amb l’actuali-
tat. Per exemple, el carde-
nal Wosley, els recorda
molt les imputacions de
presumptes abusos eco-
nòmics de Bárcenas. ■
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Un Enric VIII estrenat
al Globe, ara al Barts

Un instant del muntatge al Globe Theatre de Londres,
on es va estrenar ■ MIGUEL BARRIO

“Una persona entranyable
que tenia una bogeria cre-
ativa i un gran talent.” Així
definia l’actriu Marta Ri-
bera ahir al vespre el direc-
tor Jérôme Savary (Bue-
nos Aires, 1942 - París,
2013), que va morir ahir
mateix a l’edat de 70 anys,
a conseqüència d’un càn-
cer de laringe, segons in-
formava l’edició digital de
Le Figaro. Savary, que es
va fer un nom a partir de
la companyia Grand Ma-
gic Circus, fundada el
1966, va tenir una nota-
ble presència a la cartelle-
ra catalana. L’última apa-
rició va ser amb un mun-
tatge per encàrrec del
Festival de Peralada, el
2008: Don Quijote contra
el ángel azul. L’autor i di-
rector va utilitzar la fór-
mula del grand guignol
per fer escarni de la socie-
tat. Eren uns muntatges
que, a més, convidaven el
públic a la festa.

El Grand Magic Circus
barrejava el circ, el teatre i
el musical. Aquesta con-
cepció transversal va per-
metre-li fer la volta al món
amb els seus espectacles.
També en l’òpera còmica
va tornar a repetir la fór-
mula i va barrejar peces
clàssiques amb referènci-
es més desinhibides. Un
bon exemple és La revista
negra, que es va poder
veure al Tívoli de Barcelo-

na el 2007 i que s’havia
vist l’estiu anterior a Pera-
lada. Aquest treball, amb
el qual Josephine Baker va
esdevenir un mite als anys
vint, Savary el va vincular
al trasbals de l’huracà Ka-
trina a Nova Orleans, bres-
sol del jazz. A Barcelona, el
muntatge és recordat per-
què aquell 31 de gener l’ac-
tor Jimmy Justice va mo-
rir a escena d’un atac de
cor, tot i els intents de re-
animar-lo dels metges. Sa-
vary va tornar a Barcelona

per fer els canvis perti-
nents i no anul·lar ni una
sola funció: era el millor
homenatge que li podien
fer a Justice, deien.
Aquesta era la manera de
treballar d’una company-
ia que, tal com recorda
Marta Ribera, “és com
una família”. I que alhora
remet a la devoció de tirar
sempre endavant de les
companyies itinerants.

El president francès,
François Hollande, va la-
mentar en un comunicat

la mort de Savary. El va vo-
ler recordar com “un apas-
sionat, sempre disposat a
conquerir el públic” sa-
bent encreuar elements
dramàtics amb diversió.
El govern francès li va con-
cedir fa uns anys el títol de
Cavaller de la Legió d’Ho-
nor i el de Cavaller de l’Or-
de de les Arts i les Lletres.

Savary va dirigir diver-
sos teatres: el Centre Dra-
màtic del Llenguadoc-Ros-
selló (1982-1986), el Cen-
tre Dramàtic de Lió

(1986-1988), el Teatre
Nacional de Chaillot de Pa-
rís (1988-2000) i del 2000
al 2007 el Teatre Nacional
de l’Òpera Còmica. Des del
2007 fins a la seva mort va
dirigir el seu propi centre
teatral, La Boîte à Rêves.
També va ser un dels pro-
posats per dirigir el Teatre
de l’Arxipèlag de Perpi-
nyà, tot i que finalment es
va atorgar la direcció a Do-
mènec Reixach, acabat
de sortir del Teatre Nacio-
nal de Catalunya. ■

Comiat al gran guinyol
J.B.
BARCELONA

Ahir va morir el director Jérôme Savary, actor i director amb mig segle de carrera
professional, que va fer escarni de la societat a través de la sàtira i el musical

Jérôme Savary amb Marta Ribera i Joan Crosas, en la presentació de ‘Don Quijote contra el ángel azul’, que es va presentar a Peralada el 2008 ■ EFE

El director va
sacsejar l’escena
unint circ, teatre
i musical, i
integrant el
públic a la festa


