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Senzillesa formal i pro-
funditat filosòfica.
Aquesta és la recepta
amb què els barcelo-
nins El Conde de Tor-

refiel (Pablo Gisbert i Tanya Be-
yeler) han encisat Europa. I això
ésUnaimageninterior, l’especta-
cle que ha meravellat el Kun-
stenfestivaldesarts de Brus-
sel·les després d’haver-se estre-
natalFestwochenvienès fadues
setmanes i abans de passar pel
Grecacomençamentsde juliol (i
una llarga llista de festivals i tea-
treseuropeusqueelsesperen).
I tot passa per un relat en pri-

merpersonad’unvisitantalMu-
seu de Ciències Naturals de
Brussel·les que es queda aturat
davant d’una pintura rupestre,
observa la gent que entra i surt,
parlaambelvigilant idonacorda
ala imaginació.Finsa lesúltimes
conseqüències. Al principi, do-
mina l’escena una tela gegant
quepodriahaverestatexecutada
per un grup escolar i fa la funció
decreacióartísticadelpaleolític.
En escena, una desena d’intèr-
prets es belluguen, però com
passa des de La plaza (2018) no
diuen res.El text, el relat, espro-
jectaenunapantallaielpúblicha
de llegir.
Encara que facin fora el visi-

tant del museu, no deixarà de
ser-hi.LapeçadelCondedeTor-
refiel és una invitació a somiar
despertsiafugirdelaimaginació
delegada, laqueensproporciona

laficciómadeinHollywood.Com
diu el mateix Gisbert: “O imagi-
neso t’imaginen”.
Una imagen interiorhaestat el

plat fort del tancament del Kun-
sten, molt ben acompanyat per
les coreògrafes brasileres Lia
RodriguesiAliceRipoll,queamb
Encantado iLavagem vandeixar
elllistómoltalt.Tottambédesde
la senzillesa compositiva i for-
mal.Menysésméscoma lema.
ElCondedeTorrefiel vaposar

500personescadadiaalThéâtre
National. Res d’estrany, en
aquesta part de món: les entra-
desvolenielpúblic,molt jove,va
boig per la innovació. En total,
25.000 persones han assistit al
certamen d’arts vives més cool i
trencadord’Europa,onhihauns
barcelonins, per cert, que en són
els reis."

Una instantània delmuntatgeUna imagen interior
43210/4/4.1--4,+43

El Conde de Torrefiel meravella al Kunstenfestivaldesarts de
Brussel·les amb ‘Una imagen interior’, que passarà pel Grec

Al·lucinació almuseu

CRÍTICA DE TEATRE

Mortd’unadona sola
TARD, VIOLENT I FINAL

L a Bartlett no
perd l’esperit
competitiu i ai-
xò sempre és
bon motiu per

llegir-la. Després de l’in-
trospectiu fins després del
seu personatge franquícia,
la inspectora depolicia Pe-
tra Delicado, a Sin muer-
tos, Alicia Giménez Bart-
lett es fica en tots els em-
bolics possibles. Estrena
personatges –les inspecto-
res Berta i Marta Miralles,
novelles, germanes i ca-
parrudes–, recala en una
nova editorial i decideix
posar tot l’ofici, sentit del
ritme i de l’humor, talent,
joc de peus i punch en una
història esperpèntica si
aquest no fos el país de Vi-
llarejo que és. Potser els
recorda alguna cosa la his-
tòria de Vita Castellà, pre-

sidenta de la Generalitat
Valenciana que va ser tro-
bada morta a l’habitació
d’un hotel de Madrid. La
casualitat fa que un atac al
cor acabi amb la vida de
Vita just el dia abans que
hagi de comparèixer da-
vant dels tribunals per de-
clarar en un cas de corrup-
ció que pot enfonsar el seu
partit. Els mecanismes del
poder es posen en marxa
per fer passar permort na-
tural el que és un assassi-
nat. La típica jugada d’en-
colomar a unes inspecto-
res aprenentes –les
germanes Miralles– la in-
vestigació no els surt bé.
Fins i tot l’excessiva, con-
trovertida, populista i, al
cap i a la fi, dona sola i traï-
da que ésVita Castellàme-
reix l’única reparació pos-
sible: la veritat.
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Els llibres d’aquest
escocès no sónmai el
que semblen però
sempre valen el preu
que pagues per ells.
Un suïcidi induït per
un teòric de l’antipsi-
quiatria, ambientat en
el Londres psicodèlic,
es desplega mitjançant
recursos literaris,
trencaclosques i jocs
per a adults de manera
formidable.
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Trepitjant el territo-
ri de l’enyorat Phi-
llip Kerr, Lloyd ens
porta de tornada al
1940 i a Paris. Allà, el
detectiu Giral inves-
tiga la mort de qua-
tre refugiats en un
vagó de tren. És
alguna cosa més que
feina: és justícia en
un món abocat a la
barbàrie.
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Escriptura i escrip-
tors. Vells lleons i
cadells mossegaires.
Què seríem capaços
de fer per tornar a
tenir èxit, per publicar
amb el nostre nom
una bona història...
d’un altre? D’aquesta
proposta gens origi-
nal, l’autora dels Es-
tats Units n’aporta el
valor de com desenvo-
lupa i resol el joc i la
impostura.

Tríadaperfecta
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Araqueelsmalastrucsdelpresent
vociferenqueelteatres’haoblidat
delpúblic iaixí liva–perenneteo-
ria placebo–, arriba un muntatge
impecable com El cos més bonic
que s’haurà trobat mai en aquest
lloc i trenca esquemes sobre allò
que és grat a l’espectador. Només
cal oferir-li el millor destil·lat de
les arts escèniques (ungranactor,
un text preciós, una direcció deli-
cada) per captar-ne el favor. Un
monòleg de Josep Maria Miró
que Xavier Albertí ha dirigit amb
l’austeritat formal d’una cantata i
quePereArquilluéinterpretama-
gistralmentambmurmuridecon-
fessionari. Tríada perfecta per a
un text que té l’atracció literària
de les sirenes que t’arrosseguen a
unaiguamolldesecrets idesitjos.
L’obra bascula al voltant d’un
adolescent amb la seva posteritat
segellada en les primeres línies i
que irradiaunpoder i unanhelde
seducció desbocat equiparable al
visitant delTeoremadePasolini o
laIvanadeTempssalvatge.Uncos
invocat pels que van caure sota el
seu influx, van despertar l’ànsia
violant la infantesa o tenen la ne-
cessitat de despertar un record
tempestuósanterior: elpare.
Elqueespenjaa laplaçadelpo-

bleenl’arbrequefaombraalarec-
toria.Unpaisatgehumàaïllat, ara
rural, altrecopassetjatperun lloc
conquerit per éssers amenaça-
dorsquepul·lulenentre la fronte-

ra de la civilització i el bosc sense
llei. La principal diferència amb
Temps salvatge oNerium Park és
que aquesta vegada “els altres”
transitendesafiadorsentreelsdos
mons i prenen la paraula per ex-
plicar lahistòriadesde la trinxera
dels assenyalats, com en una bio-
grafianovel·ladadeBopPop.
I és amb aquesta veu necessita-

dade labondatdelsestranys, amb
talons i perruca rossa, que el text
s’eleva cap a un misteri laic que
Albertí recull brillantment amb
un últim detall musical –àngels
anunciadors– mentre el buit ne-
gre es taca amb un altar vermell.
Unllitvertical.Unquadrematèric
deTàpies.
Tot passa per la mestria d’Ar-

quillué. Amb Albertí ha arribat al
pacte que un adolescent, unama-
re a prop dels 50, una professora
més jove, un ancià i un transvestit

madur, apareixen i desapareixen
de l’escenari i el relat amb un lleu
canvi de gest i de to. Lamare: una
lleugera inclinació de cap. Vestit
de carrer, les mans gairebé sem-
preabsents.Unaexhibiciódemà-
xima intensitat amb la màxima
contenció. L’atenció concentrada
enaquellaveuformidablequetei-
xeix una teranyina de flashbacks
per bressolar-nos en una fosca
cançódebressolpolifònica."

Arquillué interpreta
magistralment
elmonòleg de Josep
MariaMiró dirigit
per Xavier Albertí

Elvampirde
Peruchoara canta
enunmusical

! El llibredePerucho
Leshistòriesnaturals,
sobre lahistòria vampí-
ricad’OnofredeDip i el
científicnaturalista
AntonideMontpalau
que investiga els fetsde
Pratdip, s’enfila a l’es-
cenari delCondal amb
la companyiaLazzigags.
El text adaptat ésde
SílviaNavarro, lamúsi-
ca i ladirecciómusical
ésdeMarcSambola, i
les lletres i ladirecció
les signaMiquelAgell.
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