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S
i a l’Antígona Broggi
convertia la nau gòtica
de la Biblioteca de Ca-

talunya en un sorral, Pau
Miró, per al seu últim text, hi
situa un ampli jardí de
gespa de debò, amb font i
aigua corrent, per recrear
l’indret de repòs on s’ha re-
tirat el vell dramaturg prota-
gonista de la peça. L’olor de
l’herba fresca, la placidesa
de l’espai i la seva disposició
central, envoltat pels espec-
tadors, és un dels atractius
d’aquest muntatge, on Joan
Anguera interpreta l’autor
jubilat, instal·lat en una resi-
dència tranquil·la enmig del
bosc, lluny del tragí que la
vida teatral imposa, sotmès
a un règim vegetarià, sense
fum ni alcohol, i atès per
dues infermeres tothora
somrients i sol·lícites. En
aquest lloc de pau irromp
Roger Coma, que interpreta
el jove actor, antic amant
del dramaturg, mogut per la
prohibició que ha fet públi-

ca l’autor de representar les
seves obres “en aquest país
de merda”, un clar home-
natge a Thomas Bernhardt,
que així ho va fer realment
amb Àustria. El jove intèr-
pret ha fet molts diners amb
treballs fàcils i digestius i
aviat es descobreixen els
motius últims de la seva vi-
sita: vol representar una
obra que el mestre li va re-
galar en el passat, i necessi-
ta que signi la seva autorit-
zació, perquè “és massa
rendible com per deixar-la
reposar en un calaix”. Quan
es parla de diners, grallen
els corbs. Però el vell murri
calla. Els silencis d’Anguera
són més expressius que les
paraules dels altres, i això
que tant Coma com Anna
Alarcón, l’alegre infermera,
proven d’estirar-li la llen-
gua. Els interludis de transi-
ció es marquen amb els ac-
tors fent passos de dansa
biomecànica al so de la mú-
sica de Tom Waits. L’atmos-
fera que Miró crea és més
suggestiva que els seus dià-
legs, als quals els convindria
un tonificant repòs al calaix
dels bons endreços.
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Somriure d’elefant, DE PAU
MIRÓ, BIBLIOTECA DE
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Joan Anguera és
l’autor jubilat de
‘Somriure
d’elefant’

La‘Ilíada’deBaricco
alaplaçadelRei

Lluís Soler, Marta Marco i Jordi Boixaderas presenten una lectura
dramatitzada del clàssic d’Homer passat pel filtre de l’autor italià

Marta Monedero
BARCELONA

A més d’acollir Maria del Mar
Bonet, la plaça del Rei en
temps de Grec rep aquesta
nit i demà una lectura dra-
matitzada que té Lluís Soler,
Marta Marco i Jordi Boixa-
deras com a intèrprets dels
22 personatges d’Homer, Ilí-
ada, que vol dir el clàssic pas-
sat pel filtre de l’italià Ales-
sandro Baricco, que n’ha tret
les parts que atribueixen als
déus les fatalitats humanes i
l’ha redactat en primera per-
sona. Ometent l’activitat del
narrador homèric, els prota-
gonistes de la tragèdia l’ex-
pliquen a través de la ploma
de Baricco, que en fa una
versió en prosa més a prop
del seu estil literari, deixant
de banda el lèxic arcaic. A
més a més, amb la intenció
de completar el relat, l’autor
de Seda es permet la llicèn-
cia d’afegir una part de
l’Odissea on s’aclareix la tra-
gèdia final de Troia, que a la
Ilíada queda sense explicar.

El text es va llegir a Roma
i a Torí, a la tardor del 2004,
davant més de 10.000 per-
sones. A la plaça del Rei no
en seran tants –sobretot
perquè no hi caben–, però ja

s’han acabat les entrades
per veure una lectura que,
d’entrada, “a l’hora d’assa-
jar-la ens abocava cap a
l’èpica, per l’heroïcitat del
text”, apunta Marta Marco.
De seguida, però, es van
adonar que “el que expli-
quen els personatges són
coses molt humanes, plenes

de coherència”, afegeix Jor-
di Boixaderas.

El director de la lectura,
Antonio Calvo, discrepa de
les crítiques que li han plo-
gut a Baricco per defensar
el bel·licisme. “Parla de la
bellesa de la guerra, però
això no vol dir que la pro-
mogui”, assenyala el direc-

tor. L’atractiu “és veure com
dóna la paraula als vençuts;
són temps de guerra, es diu
en un moment del text, i es-
coltar les reflexions dels
perdedors impressiona”,
afegeix. Amb frases com “la
guerra és una obsessió dels
vells que envien els joves a
fer-la”, no és estrany. ■

Jordi Boixaderas, Marta Marco i Lluís Soler es fiquen a la pell de vint-i-dos personatges a ‘Homer, Ilíada’ ■ GREC

L’homèrica
‘Ilíada’ amb
llenguatge de
Baricco és llegirà
a la plaça del Rei

Baryshnikov,
ambnougrup
Mikhail Baryshnikov
estrena al Mercat de
les Flors amb la
Hell’s Kitchen Dance

Redacció
BARCELONA

El ballarí i coreògraf d’orí-
gen letó Mikhail Baryshni-
kov, que va ser primera fi-
gura del Kirov Ballet i de
l’American Ballet Theatre,
torna al Festival Grec per
estrenar al Mercat de les
Flors el primer espectacle
de la seva nova companyia
de joves ballarins, denomi-
nada Hell’s Kitchen Dance,

amb seu a la ciutat de Nova
York, al Baryshnikov Arts
Centre (BAC). Als 58 anys,
i després d’una trajectòria
en què ha fet de director ar-
tístic de l’Oak Dance Pro-
ject, l’artista encara es posa
les sabatilles. Al Mercat hi
ballarà dues de les tres
peces que es veuran fins
diumenge al teatre munici-
pal amb coreografies de la
canadenca Aszure Barton i
del francès Benjamin Mille-
pied, tots dos coreògrafs re-
sidents al BAC.

En aquesta ocasió, Bar-
ton ha creat Over/Come i
Come in, aquesta última ba-
reja de dansa i vídeo inter-
pretada per Baryshnikov,
ella mateixa i els integrants
de la companyia. La segona
part de l’espectacle du per
títol Years Later, obra de
Millepied que compta amb
música de Philip Glass, Me-
derith Monk i Erik Satie, en
què el gran ballarí mostrarà
el seu talent en solitari. ■

Mikhail Baryshnikov torna
a Barcelona ■ JOSEP LOSADA

‘Lafiperfi’,a
laSalaBeckett
Thomas Sauerteig
dirigeix a la Sala
Beckett el monòleg
de Peter Turrini

Redacció
BARCELONA

Jordi Figueras és l’actor que
dóna vida al periodista que,
després d’arribar al seu cim
professional, es veu conver-
tit en una altra persona,
entra en crisi i decideix que
ja és hora d’acabar amb la
seva vida a La fi per fi. El di-
rector alemany establert a
Barcelona Thomas Sauer-
teig argumenta que l’obra

de Turrini és “una crítica so-
cial àcida sobre la societat
cínica” actual a través de la
visió d’un periodista famós.
Després de “convertir-se en
un oportunista, provocador
i cínic”, acaba per qüestio-
nar-se la pròpia felicitat i
entra en una profunda crisi.

Per la seva part, el direc-
tor de la Sala Beckett, Toni
Casares, expressa que
l’obra s’emmarca en la vo-
luntat de celebrar l’Any
Beckett a través d’autors
amb els quals el dramaturg
irlandès hagués col·laborat.
“Turrini és un d’ells” per les
seves reminiscències en la
“recerca del silenci”. ■


