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el dels intersticis entre la re-
alitat i la fantasia, la terra
perduda entre la nit i el dia,
entre l’experiència física i
l’onírica. Apareix novament

tota la iconografia brutalista
que se suposa marca de la
casa, però els millors mo-
ments d’aquest muntatge es
reparteixen entre els més

N
oruega, terra de con-
tes d’estranyes criatu-
res dels boscos, mun-

tanyes, rius i llacs, va incor-
porar fa una mica més de
cent anys Peer Gynt a la
seva saga de personatges
mítics. La creació d’un es-
criptor acaba incorporada a
la tradició popular del seu
país. Es va fer realitat el que
Peer Gynt tant anhelava: en-
trar a la llegenda.

Ibsen va escriure la pri-
mera versió de la seva obra
lluny de Noruega, en l’auto-
exili italià. El seu monumen-
tal poema va créixer en la
distància com un ajusta-
ment crític al nacionalisme
romàntic del seu país. Gynt
és el típic personatge dels
relats d’aprenentatge ro-
màntics, llevat de la fugisse-
ra relació que té amb la rea-
litat. Escapar de la misèria,
de la temptació del mal, de
la suor dels diners, de la bo-
geria. Una permanent fugi-
da cap endavant fins a tan-
car el cercle i tornar al prin-
cipi del viatge, als braços
d’aquella que sempre va
estar esperant-lo.

Una epopeia psicològica
que Calixte Bieito ha con-
vertit en un malson realista.
L’espai dramàtic del seu
Peer Gynt –ajustat als episo-
dis essencials de l’obra– és
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Un gran alè romàntic

Calixte Bieito
converteix
‘ Peer Gynt’ en un
malson realista

JuanCarlosOlivares

Joel Joan, penjat de la bastida, carrega amb el pes de la funció ■ DAVID RUANO/TEATRE ROMEA

intimistes i desposseïts de
parafernàlia escènica –la
mort d’Aase als braços del
seu fill Peer— i els més tre-
ballats en la seva posició es-
tètica, com la coreografia
sadomasoquista del regne
dels trols.

Escenes brillants amb la
presència constant de Joel
Joan, entregat físicament i
mentalment a la tasca de
portar sobre les seves es-
patlles el pes de la funció.
Un treball esgotador que
no descriu una corba as-
cendent en la concentració

vital del personatge. El
Gynt de les escenes finals
–amb trenta anys més al
damunt– no sembla un
home al qual finalment
l’avança la vida, quan sem-
pre ha corregut al seu da-
vant. Es crea així una rela-
ció estranya amb el perso-
natge, com si ni ell ni el
públic entenguessin el mis-
satge secret del seu parla-
ment de les capes de ceba.
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Sentits i
ombres
El Teatre dels Sentits
s’allotja al CCCB per
presentar ‘L’eco de
l’ombra’, d’Andersen
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El Hans Christian Andersen
més fosc arriba a Barcelona
amb el Teatre dels Sentits,
que des d’avui fins al 16 de
juliol representen al CCCB
L’eco de l’ombra, conte amb
què l’escriptor va fer “un
salt en la seva literatura”
allunyant-se dels seus tex-
tos “moralistes”, explica el
director del muntatge, En-
rique Vargas.

El muntatge, que s’estre-
na en el marc del Grec, està
carregat de referències a
l’autor, “la seva forma de
jugar, la seva saviesa, les
seves pors”, així com altres
elements del seu univers.

El Teatre dels Sentits
juga amb el misteri de l’obra
que explica com un profes-
sor, que ha trobat la felicitat
a la finestra del davant de
casa seva, es veu abandonat
per la seva ombra, que deci-
deix creuar el carrer. El con-
flicte es imminent quan
l’ombra torna per acabar
amb la vida del professor.
Una ombra que demana al
seu propietari que afronti
les pròpies pors si no vol que
aquestes el destrueixin.

La companyia segueix
tractant amb els sentits i les
emocions dels espectadors,
que durant la representació
es trobaran dins “un viatge
cap al seu interior, cap a la
seva ombra”, analitza Var-
gas. Aquesta travessia es viu
més intensament perquè la
cinquantena de persones
que recorren el laberint van
a les fosques i hauran de
participar en l’obra. ■

Els personatges de ‘L’eco de l’ombra’ van apareixent en aquest
laberint fosc en què es converteix el CCCB ■ GREC


