
AVUI44 DISSABTE, 14 DE JULIOL DEL 2007Cultura i Espectacles

L’autorviu i
omnipresent

Valère Novarina estrena dos espectacles a Avinyó
que intenten posar èmfasi en una nova llengua

Teresa Bruna
AVINYÓ. ENVIADA ESPECIAL

Valère Novarina, un dels au-
tors vius més apreciats per
un nombrós sector de la
intel·lectualitat francesa –jo
tampoc n’havia sentit a par-
lar abans del festival–, és
com una reencarnació dels
Papes del Palau. És omnipre-
sent: no es perd ni una estre-
na, travessa diverses vegades
al dia la plaça dels Papes,
parla per la ràdio, a les troba-
des amb públic, a les taules
rodones, a la universitat...

El programa d’actes llueix
el seu nom més que cap al-
tre. Aquest inquiet perso-
natge, amb sentit de l’humor
però somriure retingut, més
que passió té un deliri per la
paraula, de la qual és un au-
tèntic virtuós i un protector
turmentat per la seva bana-
lització.Semblaqueconfiïen
el teatre com l’heroi salvador
capacitat per difondre un
nou llenguatge, resultat de la
suma de paraules compostes
entre la llengua existent i la
renovada que ell proposa.

Novarina va obrir fa una
setmana el portal de la míti-
ca Cour d’Honneur del Palau
dels Papes del 61 Festival

d’Avinyó amb L’acte incon-
nu, de la qual és autor i di-
rector. El grandiós escenari
de pedra apareix cobert per
un decorat geomètric que
contrasta, descarat, amb les
parets. Un personatge vestit
de vermell porta un tauló de

fusta llarg i prim a les espat-
lles i va de banda a banda de
l’escenari tantes vegades
com li permet el temps que
té assignat. ¿Un experiment
perquè el públic s’escolti a si
mateix? El passeig s’allarga
almenys 5 minuts, acompa-
nyatsd’unvariatmostraride
tos, algun mòbil, rialles…
Més endavant ens dirà qui
és: “Sóc la Paraula amb la
Fusta”. Per tant, el que feia
era escriure!

La dansa dels mots
Els personatges van aparei-
xent per les finestres del Pa-
lau. Un d’ells és Dominique
Pinon, l’homenet de les ga-
nyotes de Delicathéssen i el
pesat del bar a Amélie, un
actor que explora el gest en
la seva cara. Amb els actors i
un preciós titella blanc, l’es-
cenografia va prenent una
altra dimensió. Ens hi anem
acostumant, com a les pa-
raules. L’espectacle és com el
resultat d’un bombardeig
d’idees que l’autor destil·la
amb la seva particular litera-
tura i els actors declamen
amb accent novarinois, amb
la veu i el moviment pausats.
“El text és mòbil, manejable.
Vull que fins a l’últim mo-

ment sigui un fresc que
l’actor treballa en viu; i vull
que en sortir, l’espectador re-
cordi frases,sensenecessitat
de recordar en quin context
es diuen. Com en un somni”,
ens diu Novarina.

Ajour és el títol del segon
espectacle de Novarina en
aquesta edició del festival.
No el dirigeix ell sinó Cristi-
ne Dormay, una creadora
pròxima a la dansa. Novari-
na diu: “El text és també el
traçat que el ballarí ha deixat
al terra”. Les representaci-
ons tenen lloc a les profundi-
tats d’una cava, als afores de
la ciutat. L’eix de l’espectacle
és un actor que recita, en
continu moviment, un text
ple de sorpreses verbals fusi-
onades amb un retorn a les
fonts de la llengua francesa.

Si a un francès se li fan di-
fícils de seguir, els textos de
Novarina són, per a nosal-
tres, gairebé impossibles. Pe-
ròesdeixendisfrutar.Ell, im-
pertèrrit, assegut sol enmig
del públic, aplaudeix com un
més i surt sense parlar amb
ningú. A la nit ha de tornar a
la Cour d’Honneur on, allà sí,
es fa un fart de donar la mà a
un públic emocionat, con-
vertit al novarinois. ■

Avinyó,
setèdia

Farem una mica de ba-
lanç del que hem après
fins ara a Avinyó. Hem

après que no hi ha cap passa-
rel·la que uneixi l’off amb l’in.
La gent ho té assumit: “L’off
és més divertit, és teatre. L’in
és per a elitistes i intel·lectu-
als, que em pregunto si fan
veure que els agrada perquè
no gosen dir que no”, senten-
cia una avinyonenca cinquan-
tenària. Recordo les paraules
d’Hortense Archambault, co-
directora del festival: “¿Hem
de deixar que la televisió tin-
gui el monopoli de saber què

és popular? L’in té la seva vo-
cació popular, peculiar, didàc-
tica, sense imposar-se, des de
l’ombra. Amb el seu públic:
“Confio que unes 600 perso-
nes estiguin prou motivades
per venir”, diu Frédéric Fis-
bach, que des de demà es
tanca tres dies al Pati dels
Papes on rebrà públic tothora
per comentar Feuillets d’Hyp-
nos, que s’estrena diumenge.

El festival es mou per arri-
bar a tothom i posa els mit-
jans necessaris perquè sigui
el públic el que canviï. Aquest
any s’ha estrenat el Foyer des
espectateurs et des artistes
perquè la facin petar junts.
N’hi ha que ja han canviat:
“Ens anomenen Curiosos, que
és com dir socis. T’apuntes a
una llista i, durant l’any, un
cop al mes et convoquen per
parlar dels espectacles. He
après molt, estic preparat per
veure els muntatges. Fins i
tot he tingut la sort de fer de
figurant a Les feuilles, assa-
jar… ha estat fantàstic”. Una
dona que no viu a Avinyó i no
s’ha preparat diu: “¿Creu que
val la pena gastar tants di-
ners per fer coses que la ma-
jor part del públic no entén?”.
Penso que sí. Hi ha rodes de
premsa obertes, trobades,
debats amb autors i actors
per apropar el públic a les
obres. Però l’experimentació i
la concentració d’un alt nivell
literari en la programació no
aconsegueix comunicar amb
tothom, encara que, com deia
la primera senyora, no ho
confessin. Personalment, ara
que no em sent ningú: hi ha
moments que… trobo tant a
faltar en Joan Pera!

La sueca

El festival francès es
mou per arribar a
tothom, però hi ha
moments que trobo
a faltar en Joan Pera

Teresa
Bruna

L
es precises acotacions
de Beckett per a Krapp:
última gravació no dei-

xen gaire espai per a la ima-
ginació. Tot està fixat fins a
l’últim detall. Apropiar-se de
l’obra, tot i l’estreta vigilància
de l’autor, no és poc mèrit, i
Jordi Coca ha trobat les sub-
tils variacions sobre el guió
prefixat per adaptar el text a
les especials característiques
de l’actor protagonista. Un
muntatge que es defineix
com un gran gest de compli-
citat entre director i actor.

Sobre la tècnica de Qui-
met Pla es construeix una
posada en escena que interi-
oritza aquesta experiència. A
partir de la icona del pallas-
so solitari i derrotat es crea
una atmosfera que decanta
aquesta imatge per quedar-
se amb el pòsit. Un especta-
cle abocat sobre l’essencial,
que és la manera més res-
pectuosa d’encarar un text
ple d’acotacions autobiogrà-
fiques de Beckett. Un mun-
tatge situat en un decorat
que subratlla la misantropia
del personatge. L’espai idoni
perquè un vell alcohòlic res-
cati una memòria guardada
en les bobines d’un magne-
tòfon. Un vell que conserva
aquesta pròtesi mecànica
per recordar-li qui va ser.

Per a Coca és tan impor-
tant la veu que arriba del
passat com la mateixa mal-
sana acció d’usar una mà-
quina per mantenir viva la
memòria. Un ritual que, d’al-
guna manera, seria igual
d’entranyable que el del
col·leccionista de segells que
cada tarda obre el seu àl-
bum per delectar-s’hi. La di-
ferència és que Krapp torna
sempre sobre si mateix. Una
imatge absolutament brutal.
Dècades d’autoreconstruc-
ció per constatar que al final
només queda el fracàs.

Una realitat que Coca i Pla
ofereixen d’una manera dià-
fana. No hi ha error d’inter-
pretació sobre les tristes cir-
cumstàncies del vell Krapp.
Una tristor que arriba al pú-
blic com l’espessa capa de
pols dipositada sobre un re-
cord oblidat en el soterrani.

*
Krapp: última gravació, DE
SAMUEL BECKETT. SALA
BECKETT. 10 DE JULIOL, GREC 07.

Crítica*
teatre
JuanCarlosOlivares

L’habitació
de l’oblit

El ‘Krapp: última
gravació’ de Coca
està abocat sobre
l’essencial

Dominique Pinon (esquerra) és del més destacat de ‘L’acte inconnu’, de Valère Novarina ■ ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

“Vull que
l’espectador
recordi frases,
com en un
somni”, diu
Novarina
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