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‘Els justos’ s’ambienta a la Rússia del 1905

Sílvia Ferrando dirigeix l’obra teatral de Camus a l’Espai Lliure

El terrorisme
d’‘Els justos’

Marta Monedero
BARCELONA

El calat de Camus
als escenaris pú-
blics catalans
guanya fondària.
El Teatre Nacional
fa poc presentava
la imprescindible
‘La caiguda’, men-
tre que el Lliure
estrenarà dijous
que ve ‘Els justos’.

I
nterrogar-se sobre el
perquè del terrorisme
des de tots els angles,
sobre la idea de justícia
i la impossibilitat que

hi hagi una veritat única són
els eixos que mouen Els justos,
obra del Nobel de literatura
Albert Camus que a casa nos-
tra es va estrenar el 1964 amb
Núria Feliu de protagonista.
Molts directors del país han
rumiat dur-la després a l’esce-
nari. En qualsevol cas, no ha
estat fins ara que una jove di-
rectora com Sílvia Ferrando
(1974) s’ha entestat a mun-
tar-la, posant l’èmfasi en les
claus de thriller que desprèn la
peça teatral sense aparcar-ne
l’existencialisme inherent a la
producció de l’autor de L’es-
tranger.

Els justos aborda l’espinós
tema del terrorisme sense
caure en maniqueismes ba-
rats. Al contrari, en parla
“d’una manera àmplia”, pre-
cisa Ferrando, que subratlla la
data en què se situa l’obra: la
revolució del 1905 i no la del
1917 a la Rússia de principis
de segle. “El món que està
desapareixent és el que retrata

Txékhov”. En aquest ambient,
s’hi recrea com un grup de
cinc terroristes membres del
Partit Socialista Revolucionari
–que van existir de debò–
preparen un atemptat amb
bomba contra el gran duc
Sergi, l’oncle del tsar. La visita
i la conversa de la gran du-
quessa amb l’assassí del seu
marit “em recorda l’expressió
que hi havia als ulls de les fi-
lles d’Ernest Lluch demanant

una explicació sobre el perquè
de l’assassinat del seu pare a
mans d’ETA”. Així s’expressa-
va ahir la directora, que, en el
seu debut en un teatre públic,
ha triat com a intèrprets Xa-
vier Casan, Quim Dalmau, Pau
Derqui, Elena Fortuny i Laia
Martí.
.........................................................
‘Els justos’
● Espai Lliure
Del 6/03 al 30/03

T E A T R E

‘Liliom’

Esclats
Francesc Massip

‘Liliom’, de Ferenc Molnar. Traducció: Eloi Castelló.
Intèrprets: Alícia Pérez, Lluís Soler, Rosa Gàmiz, Pau
Miró, Àngels Sánchez, Joan Raja, Paco Valls, Amanda
Baqué. Escenografia: Anna Alcubierre. Direcció:

Carlota Subirós. Sala Beckett, 26 de febrer.

Novament la Sala Beckett fent tasques de teatre nacional i
il·luminant el públic amb una obra imprescindible de la dra-
matúrgia contemporània. Molnar és, juntament amb Wedekind
i Schnitzler, un dels millors representants d’aquest teatre cen-
treeuropeu que va fecundar l’expressionisme amb arguments
que s’emmirallen en els marges de la societat i que copsen
personatges antiheroics i, per això mateix, profundament hu-
mans. Però, a banda de l’interès intrínsec de la peça tant per la
qualitat expressiva com per la significació històrica, el que cal
destacar és el triple esclat d’actriu, directora i música. No era cap
sorpresa que el protagonista fos construït amb tota solvència per
Lluís Soler, un intèrpret poderós i massís, l’únic que pot clavar,
només amb una ganyota i una robusta veu, un mala peça com
Liliom que requereix duresa en el gest, confiança en la mirada
i unes gotes de tendresa als llavis barrejades amb ràbia. El firaire
pinxo de Soler acaba convencent-te que no és cap canalla, tot i
els seus excessos i anomalies.

La capsa de sorpresa, però, s’obre de bat a bat amb Alícia Pérez
en el millor treball que li recordem. Incorpora la minyona
adolescent Juli, que esdevé l’esposa de Liliom per després en-
carnar la filla d’ambdós amb una extraordinària versatilitat i en
un treball gens aparent, fet d’íntima energia. L’actriu exerceix
l’efecte dels imants, tal com ens agradava de comprovar d’in-
fants: l’escenari és el paper i les emocions del públic les virutes
de metall que s’ericen quan Alícia Pérez és present a escena, un
magnetisme inevitable, captivador. La seva Juli és una noia de-
cidida que va fent créixer sense grans escarafalls, a petits xar-
rups, des del tremolor fràgil de la joveneta a la continguda fer-
mesa de la viuda, en una minuciosa interpretació a tot ventall
que va calant fins a imposar-se com la lluerna de l’espectacle.
L’altre esclat de sorpresa és la direcció de Carlota Subirós, ajus-
tada i brillant, que concentra un talent que en altres espais
quedava un pèl diluït. El tercer esclat: un paisatge sonor i mu-
sical que col·labora decididament a tensar l’arc de l’espectacle i
posa a punt per volar l’imaginari de l’espectador, fins i tot més
enllà d’aquesa pujada al cel de Liliom per recollir una estrella,
previ interrogatori d’una angelical policia (Amanda Baqué), en
una dimensió que després imitaria Capra a La vida és meravellosa.

JOSEP LOSADA

Les sis components del grup de música tradicional iraniana Rozaneh

Rozaneh, poesia
cantada en persa

Helena Encinas
BARCELONA

Sis dones, sis ami-
gues que canten i
toquen música
iraniana tradicio-
nal formen Roza-
neh. A partir d’a-
vui, estan de gira
per diferents punts
de Catalunya.

P
arvin Yavdan,
Zohret Bayat, Bita
Ghassemi, Nasta-
ran Kimiavi, Ba-
hareh Mirmogha-

tadel i Golnaz Khazai són les
sis integrants de Rozaneh, un

grup de música que a partir de
la combinació de les seves
veus i d’instruments com ara
el kamancheh, el tar, el tonbak i
el daf interpreten cançons
tradicionals de l’Iran.

Pel que fa a les lletres de les
seves cançons, el grup adapta
poesies dels grans autors mís-
tics. “La literatura poètica és
molt important en la vida del
poble iranià, es viu, es respira
a tot arreu”, indica Parvin
Yavdan, cantant del grup jun-
tament amb Zohret Bayat.

Segons Esteve Costajussà,
president de la Federació de
Joventuts Musicals de Catalu-
nya, la seva organització apos-
ta per “tota mena de música,
sobretot, aquelles que no són
corrents a les nostres sales”.
Oriol Pérez, coordinador gene-
ral de Joventuts Musicals, afe-
gia que no només volen in-
centivar a Catalunya aquest ti-

pus de música, més popular en
països com França, Regne Unit
o Alemanya, sinó que també
se’n faci “una valoració ètica,
moral i estètica, que es podria
resumir amb les paraules del

president brasiler Lula quan
diu que darrere d’una boca que
té fam, hi ha una persona”.

Yavdan, que ha viscut a
Barcelona, agraeix que, tot i
que a Catalunya hi hagi pocs

iranians, “hi ha molt interès
per conèixer altres músiques”,
i aconsella que si s’ha de triar
entre el caviar i la seva músi-
ca, millor quedar-se amb Ro-
zaneh, “que mai s’acaba”.


