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dissabte

13 de setembre del 2003

Patrocinadors

Dissabte, 13 de setembre
22.30 h: Sant Just Desvern, Sala Municipal de l’Ateneu. Colòmbia.
22.00 h: La Llagosta, Plaça Antoni Bagué. Perú.
21.00 h: Bellvei del Penedès, Plaça Catalunya. Txetxènia.
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Programa d'actuacions dels grups participants

CRISTINA CALDERER

Carles Canut, Mingo Ràfols i Boris Ruiz superen amb escreix les dificultats d’elocució de Bernhard

T E A T R E

‘Mestres antics’

El gargall a l’espill
Francesc Massip

‘Mestres antics’, de Thomas Bernhard. Intèrprets:

Carles Canut, Mingo Ràfols, Boris Ruiz. Escenografia:

Joaquim Roy. Figurinisme: María Araujo. Il·luminació,

adaptació i direcció: Xavier Albertí. Teatre Romea, 10

de setembre.

L’aposta del Romea pel teatre
contemporani, que la tempora-
da passada va donar a conèixer
l’anglès David Hare (Celobert i
Via dolorosa), es consolida
aquesta temporada inaugurant
amb una nova pedregada de
gripaus Bernhard, genuïna
mala llet austríaca, tot i que
sense denominació d’origen
controlada. El públic àvid de
teatre, després de tanta seque-
ra, agrairà la pluja àcida de
l’incòmode autor que, una ve-
gada més, realitza una despie-
tada exploració de l’estultícia
humana i un implacable des-
emmascarament de les cada
vegada més descarades hipo-
cresies occidentals. Poderosa
paraula que, com ja va passar
amb Extinció i El malaguanyat, ha
pujat a l’escenari des del format
novel·la. L’adaptació dramàtica
ha consistit a repartir el discurs
entre els tres personatges que
compareixen al relat.

Tot gira entorn del visitant
d’una pinacoteca que cada dos
dies s’asseu a contemplar la
mateixa pintura de Tintoretto,
sota l’atenta i còmplice mirada
del vigilant i en presència d’un

amic. Es tracta de la veu narra-
tiva principal, un crític musical
i filòsof que, de fet, tots els
matins alterns, troba a la Sala
Bordone del Kunsthistorisches
Museum de Viena la tempera-
tura ideal per reflexionar,
mentre que cada tarda paeix les
seves especulacions a la cafete-
ria de l’Hotel Ambassador: pro-
ducció intel·lectual a 19o i
construcció a 23o. En realitat, el
quadre esdevé l’excusa i funci-
ona com un finestral al món on
totes les misèries humanes
imaginables s’exhibeixen a la
contemplació del singular es-
pectador. Per la sala desfila la
xerrameca dels historiadors de
l’art que arrosseguen ramats
d’estudiants que avorriran per
sempre més la pintura; profes-
sors que es dediquen a escanyar
el gust dels seus deixebles i a
devastar-ne el sentit estètic i
crític. L’acadèmia, el museu, el
Burgtheater, l’òpera, l’auditori,
les màximes institucions cultu-
rals de Viena són passades per
la piconadora de Bernhard, que
no deixa rama verda. “Viena és
un concepte cultural, tot i que
no hi hagi cultura”; l’art vienès

està tenyit d’una “cursileria
d’enagos i calcetes”, per con-
cloure que “si com a mínim
Àustria fos un manicomi... però
és un hospici”. Demolidor.
Canvieu-hi els noms i serà el
mateix: qualsevol públic euro-
peu, i particularment en el
nostre cofoi cul de món, esdevé
espill del que es diu en escena,
i l’escopinada-gripau de Bern-
hard s’esclafa a la superfície
que ens reflecteix.

L’acurada direcció d’Albertí,
tot un virtuós del teatre de la
paraula-dard enverinat, conver-
teix aquest text aparentment
estàtic en una espiral d’humor
i contusió, i el condueix sense
vacil·lacions de la paròdia a

l’absurd. Compta amb intèr-
prets tan sòlids com Canut (el
crític), Ràfols (el vigilant) i Boris
Ruiz (l’amic), que superen amb
escreix les dificultats d’elocució
que sol presentar el verb de
Bernhard, principalment deri-
vades del feble lligam entre
frase i discurs, cosa que no fa-

cilita la memorització del text.
Un entrebanc que va afectar,
sobretot, Canut, que en alguna
seqüència va presentar llacunes
insondables que farien excla-
mar a Bernhard: “Detesto els
actors perquè al més mínim
senyal de perill s’alien amb el
públic per trair l’autor”.

C I N E M A

‘Bienvenidos a Belleville’

No feu gràcia
Toni Vall

‘Les triplettes de Belleville’. Director, guió i

disseny de personatges: Sylvain Chomet. Música:

Benoît Charest. Dibuixos animats. França, Canadà,

Bèlgica, 2002.

La pedanteria i la presumptuositat aplicades a l’art no són
dues variables negatives per obligació. Quan un creador és bo
i sap com atrapar la bellesa es nota només d’entrada, sigui
pedant, innocent, realista o abstracte, com també es nota no-
més d’entrada quan un és un pretensiós amb ínfules de gran
creador. Bienvenidos a Belleville és el film més inútilment pedant
estrenat en els últims temps.

El cinema d’animació permet màniga ampla com pocs.
Qualsevol cosa hi cap i s’hi adapta amb sobrada flexibilitat.
Però tots tenim la nostra sensibilitat i també el cinema, pobret.
Hi ha coses que no suporta, el seu estómac no li permet digerir
bestieses com les que habiten aquesta marciana coproducció,
que combina amb molt sorprenent habilitat la pesantor, el tedi
i la tonteria. L’odissea de l’àvia que emprèn un viatge per alli-
berar el seu nét ciclista de les mans d’uns segrestadors li ser-
veix al director per elaborar un embarbussamnet argumental
i visual que, lluny de potenciar amb naturalitat l’originalitat
de la premissa, es decideix per emprendre el camí de la gra-
vetat. Una gravetat entesa des del pitjor punt de vista possible:
referents estètics posats per omplir –de bon principi ens as-
sabentem de l’herència de Tati i Hulot, no cal tanta reiteració–
buides al·lusions a la deshumanització urbana, una crítica
només apuntada a la societat de consum... Els acudits no fan
gràcia i els personatges són antipàtics i les escasses troballes
reeixides es repeteixen fins a l’exasperació.

Si el dasaprofitament tingués nom seria Bienvenidos a Belleville.
Visualment el film de Chomet és impressionant, però de poc
serveix si el farciment de guió és de tan baixa estofa i tot plegat
d’una innocència tan aclaparadora. Si les ambicions anaven
molt més enllà de les estrelles, n’hi ha que neixen estrellats.


