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La posada en escena de ‘Sigue la tormenta’ subratlla les penombres de la memòria i de l’oblit

La companyia basca Ur s’encara amb una obra de l’autor francès Enzo Cormann inspirada en l’atípic gueto de Terezin

‘Sigue la tormenta’ raona la unió
de bellesa i horror als camps nazis

Helena Pimenta dirigeix un text claustrofòbic
sobre l’Holocaust i el teatre dins del teatre

Marta Monedero
BARCELONA

Ur Teatro, compa-
nyia basca cone-
guda pels seus
Shakespeares
agosarats, afronta
un text contempo-
rani, inquietant i
tens que es qües-
tiona que la bellesa
i el terror puguin
anar de bracet.

L’
espinosa qüestió
de si té sentit
escriure poesia
després d’Aus-
chwitz és un

dels punts de partida de Sigue
la tormenta. La tempesta a què
fa referència l’obra d’Enzo
Cormann és la que es va des-
encadenar, fa uns segles, a la
peça shakespeariana El rei Lear,
una tempesta que, segons deia
un personatge, tornaria boig a
tothom. Aquests aiguats se-
guien vigents l’any 1989, quan
el dramaturg francès va es-
criure aquesta obra ambien-
tada al camp de concentració
nazi de Terezin. Un camp atí-
pic on s’hi va concentrar un
grup d’intel·lectuals jueus que
van promoure infinitat d’acti-
vitats culturals (concerts, co-
rals, obres teatrals) i que els
nazis van difondre com a
aparador idíl·lic del que era un
gueto jueu.

En realitat, “Terezin era un
camp de pas cap a Auschwitz”,
comenta Cormann, que ahir
era a Barcelona. Un camp
provisional per on van passar

més de 40.000 presoners que
van ser exterminats a les
cambres de gas. “Fa 25 anys
que dono voltes a l’Holocaust i
l’he intentat lligar amb com el
teatre té la funció d’examinar
l’espècie humana”. De la seva
obra, de la qual a França se
n’han fet diferents versions,
en destaca que tot i estar am-
bientada en un camp de con-
centració, “l’element central
és el paper del teatre en la so-
cietat”. A Terezin “s’hi van
ajuntar molts músics jueus,
veritables virtuosos, que van

arribar a crear un comitè de
lleure que permetia als reclu-
sos no deixar-se abatre per la
situació i mantenir els nexes
socials”. Una eina cohesiona-
dora que se’ls va girar en con-
tra quan els nazis van ado-
nar-se que aquest sistema de
passar el temps “apaivagava
qualsevol espurna de revolta”.
I no només això, sinó que els
genocides els van encoratjar a
tirar endavant aquestes acti-
vitats culturals que “donaven
una imatge idíl·lica del camp”.
La campanya va arribar a l’ex-

trem que se’n va fer una pel-
lícula, titulada Hitler regala una
ciudad a los judíos.

Peça de dos personatges
Un actor jueu que suposa-

dament va passar per aquest
camp és el protagonista de Si-
gue la tormenta. La seva inter-
pretació, al camp, d’ El rei Lear
(la companyia d’Helena Pi-
menta no pot evitar la temp-
tació de tornar a tastar Sha-
kespeare) commou el coman-
dant del gueto, que li salva la
vida.

Si justament una de
les especialitats dels Ur
és una compacta actua-
ció actoral, el cas és que
l’autor de l’obra té la mà
trencada en els monò-
legs i les peces de pocs
personatges. En aquest
cas només n’hi ha dos, el
vell actor i un jove di-
rector que el vol fer tor-
nar als escenaris. Sota la
batuta d’Helena Pimen-
ta, Walter Vidarte i José
Tomé donen vida als dos
protagonistes, entre els
quals es produeix una
relació intensa que, em-
mirallats en els perso-
natges de Shakespeare,
acabarà per desemmas-
carar la seva veritable
naturalesa. Els muntat-
ges de Pimenta tenen
fama de tenir gran in-
tensitat creativa, expres-
siva i moral: “Mai expli-
co res aïlladament”, as-
segura la directora, que
té en el seu currículum
una dinàmica versió de
Romeo y Julieta i la no tan

encertada La comèdia dels errors.
D’acord amb l’esperit del text,
ha intentat crear un espai
“entre penombres, il·lumina-
des per sobtades ràfegues de
llum”. Un espai simbòlic, cre-
at “exclusivament al servei del
text”, que vol remarcar “com
n’és de confús que Shakespe-
are pugui emocionar algú fins
a l’extrem de salvar un preso-
ner per sobre dels altres”.
.........................................................
‘Sigue la tormenta’
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‘Després de l’assaig’

De la vida
a l’escena

Francesc Massip

‘Després de l’assaig’, d’Ingmar Bergman.
Traducció: Jordi Castanyer. Intèrprets:

Cristina Brondo, Montse Guallar, Lluís
Marco. Direcció: Jordi Mesalles. Espai

Lliure, 5 de març.

Mitja dotzena d’anys després d’aquell vertiginós
carrusel de Schnitzler (Anatol, Artenbrut 1996), Jordi
Mesalles torna a encertar-la de ple amb aquesta co-

mèdia exquisida, intel·ligent, profundament diver-
tida, entapissada de diàlegs fulgurants, de rèpliques
carregades d’explosiu, i que és alhora una intensa
reflexió sobre l’ofici escènic. Un art d’extrema fra-
gilitat no només perquè el teatre sempre es cons-
trueix sobre l’efímer del present, sinó perquè té com
a matèria primera els sentiments i les passions hu-
manes vehiculades per uns actors i uns directors
que també experimenten passions dins, fora, si-
multàniament o en paral·lel al treball creatiu. En-
cara més, el resultat de la creació ve condicionat per
com s’encarrila aquesta inevitable fluència emotiva,
al marge de la ficció, que es teixeix entre els diversos
components de l’espectacle. El gran director de cine
i teatre que és Bergman es desdobla en autor a Des-
prés de l’assaig per parlar del seu ofici en un magistral
joc de miralls en què convoca la manera de fer d’un
dramaturg com Strindberg, que sovint es desdobla-
va en director. Lluís Marco fa de director madur que
sent una atracció indefugible per la jove protago-
nista de l’espectacle que prepara, una Cristina

Brondo seductora i frescal, irremeiablement fasci-
nada per l’home que pot convertir-la en una intèr-
pret excepcional i que ja havia estat amant de la
seva mare, també actriu; i en el mateix paper, vint
anys enrere, una Montse Guallar que resol amb
consumada mestria la personalitat d’un fantasma
del passat a la corda fluixa de la follia. Un triangle
astutament tensat per la batuta de Mesalles i que
treu espurnes per totes bandes en aquest frec a frec
d’emocions, des de l’aprenentatge de l’odi fins als
escarments de l’amor, que constitueix una possibi-
litat d’or per a l’espectador d’entreveure el que es
cou en el procés de creació dramàtica. Però és que
a més resulta una instructiva lliçó per a estudiants
d’interpretació, dramatúrgia i direcció, sovint for-
mats com a pollastres de granja –com diu Berg-
man–, i una classe magistral per a qualsevol que
s’interessi per l’art escènic, art delicat com una
porcellana xinesa que ha de mostrar-ho tot en l’o-
casió única de la representació i d’un sol traç, sense
aixecar el llapis del paper que és l’escenari.


