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El nom de Joan Felip Sebastian a 
priori no suggereix res, però la 
seva biografia sona coneguda. 
L’artista, nascut a Figueres, va 
estudiar Belles Arts a Madrid, va 
descobrir el surrealisme a París i 
es va fer famós als Estats Units als 
anys 40; l’anomenaven ‘el 
Dalirant’ i no passava 
desapercebut, ni per les seves 
‘performances’ a l’Espanya que 
sortia del franquisme ni pel seu 
bigoti. Joan Franck Charansonnet, 
director i coautor amb Israel 
Gutiérrez d’Una comèdia 
Dalirant, desfà l’equívoc. “Hem fet 
una recreació absolutament lliure, 
hem creat un personatge que viu 

les vides de Salvador Dalí”. El 
muntatge mostra la cara icònica, 
la més showman, folla i dalirant 
del pintor empordanès, inspirada 
en les entrevistes i les 
excèntriques aparicions 
televisives, però també incorpora 
elements biogràfics inèdits, una 
documentació més personal 
basada en les històries de la 
família de Charansonnet, que 
tenia lligams amb Dalí.

La comèdia trasllada un dels 
primers talk show dels Estats 
Units al París de la Nouvelle 
Vague, a l’Espanya de la Transició 
i a Portlligat, i alterna els jocs de 
llums i les projeccions d’anuncis 
d’època. Per recrear l’univers 
dalinià, el director ha triat un 
repartiment de luxe, amb cares del 
cinema i la televisió com  Ferran 
Terraza, Miquel Sitjar i Patrícia 
Bargalló (també hi actuen els 
debutants Christian Aquino i 
Miquel Lladó). Charansonnet 
corona la seva tornada al teatre 
per partida doble: es posarà el 
bigoti i es transformarà en Avida 
Dolars. –E. Sendra 

UNA COMÈDIA DALIRANT 
Teatre Gaudí  
Fins al 24 de juny

L’apagada analògica ha matat la 
memòria històrica? La societat 
digital està poc compromesa amb 
els problemes d’avui? Es pot tirar 
endavant sense revisar el passat? 
Totes aquestes són les preguntes 
que el Colectivo Contrafacto 
(Lucila Teste i Samuel Quiles) es 
van fer a l’hora de fer front al seu 
nou espectacle, un xou pensat com 
una instal·lació en el qual els dos 
membres de la companyia 
interpreten els rols de víctima i 
botxí. “Partim del que l’avi del 
meu company li va explicar, i del 
que no li va explicar, del 
franquisme i la Guerra Civil”, ens 
comenta Teste. 

En escena, ella i Quiles tindran el 
suport d’un músic , una mena de DJ 
“que treballa amb aparells molt 
analògics”, una instal·lació de 
soldadets de plàstic, cinc televisors 
i un tren a piles, símbol perfecte del 
genocidi. Tots dos desvetllaran 
“una relació una mica sado” i que 
l’espectador anirà descobrint al 
llarg de la funció. No ho oblidin, 

ella és el botxí, i ell és la víctima. 
“És una peça molt visual. 

Treballem a partir d’imatges. I el 
que volem és saber què significa 
per a nosaltres la memòria 
històrica, què signfica per a la 
societat”, afegeix Teste. –A.G. 

APAGADA ANALÒGICA 2.0.
Antic Teatre  
Del dj. 31 de maig al dg. 3 de juny

Una comèdia DALÍrant

Apagada analògica 2.0.

Biblioteca de Catalunya 
Fins al 15 juliol
 
Després del George de Qui té por de 
Virginia Woolf? que , amb el 
permís d’Incendis i Els jugadors, és 
la gran triomfadora de la 
temporada, a Pere Arquillué 
només li faltava posar-se en la pell 
del mite, calçar-se el nas més famós 
de la història del teatre i deixar-nos  
bocabadats, un cop més. El repte 
era el caramel enverinat de Cyrano 
de Bergerac, una obra de la qual els 
més joves només n’havien sentit a 
parlar gràcies a la feina que hi 
havia fet Josep Maria Flotats, en 
temps immemorials, és a dir, fa 
prop de 30 anys. Una llepolia que 
podia servir per afirmar, rotunds, 
que Arquillué és el nostre Ralph 
Fiennes, el nostre Martin Wuttke, 
actors totterreny que ho donen tot 
damunt un escenari, que fan riure, 
fan plorar, fan que els mirem quan 
estan callats, que desitgem que 
omplin de nou l’escena.

I el Cyrano que ha muntat 
Broggi a la Biblioteca és un treball 
servit en safata a l’actor, on 
interpreta un poeta xerraire, bo, 
pobre i desgraciat, que s’enamora 
de la seva cosina, la qual, alhora, 
l’admira, però estima un jove i bell 
cadet de la companyia de Cyrano. 
El poeta arribarà a un acord amb 
el noi per satisfer els desitjos de 
Rosaura: com que Cristià no sap 
parlar, li escriurà tot el que li ha de 
dir, i així la tindrà als seus peus. A 
canvi, Cyrano serà sempre a prop 
d’ella.

Es tracta d’una obra ideal per a 
Broggi, clàssica, tragicòmica, per 
a intèrprets, per a l’espai medieval 
que gestiona la companyia La 

Perla 29. Però no sé, la 
recomanaria a tothom, però no hi 
tornaria a anar. Sí, Arquillué 
demostra actituds interpretatives 
amb un paper que li exigeix tot. Sí, 
el moviment escènic i haver jugat 
amb la profunditat de la Biblioteca 
són dos grans encerts. Sí, les dues 
hores i mitja de funció passen 
sense destorb. Però, a banda dels 
petits problemes de ritme que 
solen tenir les obres de Broggi 
–sense adonar-te, de cop, la cosa 
baixa–, el seu Cyrano de Bergerac 
no arriba a emocionar-nos.

I no emociona, potser, perquè no 
hi arribem a connectar del tot. 
Aquell toc empàtic que tenen les 
obres de Broggi, aquí, no sabem 
per què, desapareix. No ens cau 
cap llàgrima, per exemple, quan el 
jove Cristià (Bernat Quintana) veu, 

al llindar de la mort, que l’amor 
que Rosaura (Marta Betriu) sent 
per ell és fals, que no li pertany. 
Només en l’escena del balcó, quan  
Cristià –subtitulat per Cyrano– se 
sincera  amb Rosaura, sentim una 
llàstima infinita pel xerraire. És 
una escena memorable, amb la 
Lluna al fons que puja, poca llum, i 
tres amants que parlen. Millor que 
Romeu i Julieta. La resta? Una lliçó 
d’interpretació d’Arquillué, que 
Quintana i Betriu haurien de 
gravar i veure un cop a la setmana.
–Andreu Gomila

Cyrano de Bergerac

Arquillué 
ofereix una lliçó 
d’interpretació, 
però l’obra no 
emociona

Pere Arquillué fa riure i emociona, és el rei de l’escena catalana.

Podria abaixar-se el bigoti?

Internet ha matat la memòria?
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