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JOSEP LOSADA

El director Georges Lavaudant (dreta) marca posicions a Lluís Homar i David Selvas

Lluís Homar interpretarà al Nacional el singular protagonista de l’última gran tragèdia escrita de Shakespeare

Georges Lavaudant
batalla amb CoriolàMarta Monedero

BARCELONA

La darrera de les
grans tragèdies de
Shakespeare con-
cep un dels perso-
natges més com-
plexos de la seva
dramatúrgia, ‘Co-
riolà’, a qui encar-
na Lluís Homar en
el nou muntatge
que el TNC ha en-
carregat a Geor-
ges Lavaudant.

C
aute i pencaire, el
director trepitja
per tercera vega-
da el Teatre Naci-
onal. El primer

cop va ser per treballar amb
actors d’aquí la pirandelliana
Els gegants de la muntanya, a
partir d’un muntatge que ell
ja havia fet amb èxit a França.
Fa dos anys capitanejava el
desembarcament de L’Orestie
de l’Odéon-Théâtre de l’Euro-
pe de París, entitat que ell

mateix dirigeix. Va ser una
breu estada que consolidava la
seva relació amb el teatre pú-
blic català. L’entesa amb el
responsable del TNC, Domè-

nec Reixach, és més que flui-
da, d’aquí la seva tornada per
acarar-se, ara sense xarxa,
amb el Coriolà. “Amb el Piran-
dello coneixia el procés de

treball, però ara afronto el
procés de muntatge d’una
obra normal, amb els actors
avancem tots junts en el des-
concert” que comporta pair
aquest text “que tothom creu
conèixer” i que transcorre
originàriament a la Roma an-
tiga, una ciutat on Coriolà
emergeix com a cabdill d’una
nissaga de patricis. “És un
personatge monolític, incapaç
d’adaptar-se”, d’aquells per a
qui no valen els grisos, tot és
blanc o negre, però parado-
xalment Shakespeare mostra
en tot moment totes les ares-
tes de l’obra, d’aquí la seva
complexitat. Coriolà és “terri-
blement pessimista” perquè

no permet identificar-se amb
cap de les maneres de fer, ni
dels nobles ni dels plebeus.

A bastament representada
per la Royal Shakespeare
Company (amb protagonistes
tan diversos com Laurence

Olivier, Charles Dan-
ce, Patrick Stewart,
Ian Richardson i Toby
Stephens, que la va
interpretar amb 25
anys), a Lluís Homar
el Coriolà li arriba
després de fer un pa-
per tan diferent com
el Don Joan. D’un he-
roi a un antiheroi.
“Amb el protagonista
de Molière de seguida
t’hi trobes, però aquí
és més complicat,
Coriolà no fa conces-
sions”. Homar, com
tota la resta del re-
partiment, porta ves-
tit i corbata. Les túni-
ques romanes que-
den per a una altra
ocasió. L’escenari és
un descampat de ci-
ment situat sota un
pont d’autopista que
al fons deixa veure
l’ skyline d’una ciutat.
Un espai contempo-
rani perquè, avui en
dia, de coriolans, n’hi
ha a cabassos. “Ber-

lusconi, Hitler, però també el
Subcomandante Marcos o els
talibans”, precisa Lavaudant,
que es passeja per l’escenari
corregint posicions de manera
relaxada, amb un francès
pausat, que Ester Nadal, l’aju-
dant de direcció, tradueix si-
multàniament. Sembla que no
passi res en una hora d’assaig,
però l’escena ha canviat de
color. Lavaudant modela amb
mestratge la quinzena d’ac-
tors catalans que apareixen al
Coriolà, un col·lectiu a qui, en
general, critica que s’avinguin
a fer tanta televisió perquè “a
la tele fan el que saben fer i al
teatre els demano el que no
saben fer”.

T E A T R E

‘Un sant sopar europeu’

La xerrameca
del moralista

Francesc Massip

‘Un sant sopar europeu’, de Werner
Schwab. Intèrprets: Xavier Ripoll,
Xavier Ruano, Lluïsa Mallol, Pep Pla,
Mercè Anglès, Marta Millà, Anna
Güell. Escenografia: Francesc Torres.
Vestuari: Meritxell Muñoz. Direcció:

Lurdes Barba. Mercat de les Flors,

15 de gener.

Les circumstàncies que han envoltat la vi-
da de Werner Schawb (1958-1993), mort lite-
ralment d’una borratxera de Cap d’Any i
autor de quinze compulsives peces teatrals, li
han conferit una aurèola d’escriptor fulgu-
rant, maleït i transgressor. Els diàlegs d’Un
sant sopar europeu són com una estranya xer-
radissa sense aturador. De vegades sona a
fastiguejant porqueria, com Schwab consi-
derava el teatre, “on un es pot morir d’avor-
riment pagant”. Però d’altres vegades, les
paraules adquireixen una rara iridescència
que ens fa recordar la brillant prèdica que
sant Vicent Ferrer sabia amanir amb tota
mena d’expressives onomatopeies com el
txiii-txiii de la carn rostint-se a les graelles
infernals amb què entabanava els seus par-
roquians. I és que, en el fons, Schawb utilitza
el teatre com els cèlebres predicadors usaven
el púlpit per amonestar els vicis de la societat

i donar lliçons edificants. I en això es nota
que l’autor, en lloc d’inscriure’s decidida-
ment en la tradició austríaca d’un Thomas
Bernhard, sembla més marcat pels sermo-
nets de diumenge d’algun rector que escal-
fava aquells fidels votants de Haider. Més in-
terès té la presentació dels personatges que
de vegades semblen símbols d’aquesta Euro-
pa unida que potinegen els Estats de sempre;
així com l’espai en què els mostra: una ta-
verna. El taulell o barra està muntat sobre
sacs com una trinxera que envolta el camí de
destrucció en què es pot convertir la convi-
vència humana; tanca el bar un imponent
aparador d’ampolles com un bellíssim gra-
tacels de vidres. A les taules hi seuen una
bona representació tipològica d’europeus:
una paròdia de matrimoni (Àustria-Alema-
nya?), una parella feta a cop de “martell car-
nal” (França-Bèlgica?), un putot (Itàlia?) que
va pidolant una mica de música mentre es
grata el parrús i ensenya les bragues: per
cert, Marta Millà construeix una meticulosa
xarxa gestual que atorga una gran expressi-
vitat al personatge. La mestressa (ara li toca
a l’Espanya d’en Rebigots?) comana el tuguri
i vigila que ningú no es passi de la ratlla. Fi-
nalment, una parella de guapos (països nòr-
dics?), finets com un rovell d’ou, marquen la
diferència i són literalment devorats. Més
que un drama fecal, aquesta és una peça
d’exaltació moralitzadora, amb interpretaci-
ons potents, un argument delirant impregnat
de referències catòliques i una matèria verbal
que va de la grisor més opaca a alguna res-
plendor de bona literatura. Tot plegat amanit
amb els fragors de les imatges escèniques més
descordades, com la Txoxet menjant-se les
salsitxes per la boca o la sessió de sexofàgia en
què culmina l’eucarístic sopar.


