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l diàleg entre Alceste i Philin-
te (Jordi Boixaderas i Jordi
Bosch) amb què arrenca
aquest muntatge d’El misan-

trop podria sentir-se a qualsevol ac-
te social d’avui en dia. Indignat, Al-
ceste li engalta al seu amic: “El que
ha fet no té excusa i qualsevol per-
sona mínimament honrada se n’es-
candalitzaria. El veig que afalaga un
home amb paraules amables, l’om-
ple de floretes i li ofereix la seva
amistat eterna; i quan després li pre-
gunto qui és, no sap com se diu; la
simpatia que li té disminueix a me-
sura que s’allunya, i, quan ja no hi és,
resulta que li era indiferent. Sisplau!,
és indigne, covard i infame rebaixar-
se d’aquesta manera i trair tots els
seus principis”.

La sàtira ferotge que fa El misan-
trop d’un món on la hipocresia és un
mecanisme fonamental en les rela-
cions socials podria haver estat sig-
nada per un dramaturg dels nostres
temps. I aquesta ha estat l’aposta de
Georges Lavaudant en l’espectacle
que ha estrenat al Teatre Nacional
de Catalunya. D’una banda, l’esce-
nografia, el vestuari i la música no
fan referència a una època concreta.
De l’altra, va encarregar una nova
traducció a Sergi Belbel, que substi-
tueix els versos alexandrins escrits
en el del segle XVII per diàlegs en
prosa en el català del segle XXI. El
dramaturg i filòleg francès s’ha pres
tan seriosament l’encàrrec que n’ha
arribat a fer 22 versions, la darrera
de les quals es pot sentir fins
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diumenge que ve a la Sala Gran del
Teatre Nacional de Catalunya.

Caminat per la corda fluixa
Un grapat de grans actors caminen
“per la corda fluixa”, en paraules de
Lavaudant, canviant amb rapidesa
“del registre dramàtic a la farsa, de
la conversa filosòfica a l’angoixa de
la gelosia, de l’engany a les exigèn-
cies absolutes de la sinceritat”. Jordi

Boixaderas, Marta Marco i Jordi
Bosch encarnen els papers princi-
pals. Secundaris com Lluís Soler o
Rosa Novell demostren per què han
arribat a dalt: amb intensitat i entre-
ga, també, als petits papers. Però és
Jordi Boixaderas, digne successor
d’altres misantrops com Lluís Ho-
mar o Josep Maria Flotats, qui regna
en aquest espectacle, en la pell del
torturat i contradictori Alceste, amb

diàlegs com els que obren i tanquen
l’article, tots dos de la primera esce-
na d’El misantrop: “Quin avantatge
hi pot trobar que un home l’ensabo-
ni, li juri amistat, fe, afecte, estima,
tendresa i que l’ompli d’elogis des-
mesurats si al cap d’uns minuts aca-
ba fent el mateix amb el primer des-
graciat que passa? De cap manera!
Ningú amb una mica de seny voldria
una estimació tan prostituïda”. ❋

Paraules enverinades

Jordi Boixaderas, Marta Marco i Lluís Soler a ‘El misantrop’ del TNC DAVID RUANO

El misantrop
Direcció:
Georges
Lavaudant
Autor: Molière
Traducció: Sergi
Belbel
Intèrprets: Jordi
Boixaderas,
Marta Marco,
Jordi Bosch,
Lluís Soler,
Rosa Novell
Lloc: TNC
Dates: fins al 19
de juny

BERNAT SALVÀ

Aquest clàssic de
Molière ha traves-
sat segles i fron-
teres per arribar,
intacte, perfecta-
ment vigent, als
nostres dies. L’es-
tat de les coses no
ha canviat gaire
en 350 anys, pel
que es veu, i enca-
ra ara, en aquests
temps d’hipocre-
sia i de crisi pro-
funda de valors (i
de crisi a seques),
no és difícil trobar
algú amb ganes
de perdre’s per la
muntanya, lluny
de la societat. O
de fugir al desert,
com Alceste.

rent Weeks s’ha convertit en els
darrers anys en un dels autors
nord-americans de fantasia més
prolífics. La sèrie Night Angel

Trilogy l’ha situat com un dels joves es-
criptors de referència del gènere. Tot i
que als EUA el llibre que tancava la trilo-
gia va aparèixer a finals del 2008, en cas-
tellà la saga es va tancar el febrer passat,
publicada per Plaza Janés. Más allá de
las sombras planteja el combat final del
protagonista, Kylar, amb una divinitat.
Però Weeks no devia quedar prou satis-
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fet, perquè ha volgut perpetuar la sèrie
amb una preqüela, Perfect shadow, en la
qual el lector podrà descobrir els orígens
de l’assassí Durzo Blint. A més, també ha
publicat The Black Prism, novel·la amb
la qual introdueix un nou món i que obre
la nova sèrie Lightbringer.

D’altra banda, Plaza Janés ha publicat
també el 33è lliurament del Discworld de
Terry Pratchett, Cartas en el asunto
(Going Postal, 2004, adaptada recent-
ment en una minisèrie televisiva). Què
podem dir de nou de Sir Terry Prat-

chett? Lamentablement, no podem
anunciar encara cap traducció al català.
Incomprensiblement en un dels autors
vius més brillants de la literatura fantàs-
tica, això encara haurà d’esperar. Els se-
guidors de l’escriptor, però, tenen en
aquest nou volum una altra dosi de sàti-
ra intel·ligent. Pocs autors saben fer riu-
re en els moments previs d’un reu a punt
de ser penjat a la forca. Pratchett ho fa.
El condemnat, però, se’n surt, i haurà de
fer-se càrrec de l’oficina de correus
d’Ankh-Morpork. ❋
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