
“Sabent que l’any passat es 
va atorgar a Josep Lluís Baus-
set, és més sucre encara rebre 
aquesta distinció.” El pintor 
Antoni Miró agraïa així, el 
dia 9 d’abril, el guardó que li 
atorgava la Societat Coral el 
Micalet. La històrica entitat 
de València va voler reconèi-
xer tant la trajectòria vital i 
professional del pintor alcoià 

com la seva constant defensa dels valors culturals i la identitat 
del país. La concessió de dos Miquelets d’Honor Extraordinari, el 
2010 i enguany, va ser aprovada per la S. C. El Micalet, presidida 
per Tonetxo Pardiñas, arran del centenari de la mort del Mestre 
Salvador Giner i Vidal.
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“S’ha demostrat que el públic està famolenc de noves propostes 
escèniques, i que hi ha teatre més enllà dels contenidors oficials.” 
Així resumia Jerónimo Cornelles, coordinador de Russafa Escènica, 
la resposta que ha tingut la primera edició del festival que, durant 
cinc dies, ha convertit el barri valencià de Russafa en un activíssim 
espai cultural. Sis companyies de teatre i artistes escènics havien 
estat convidats a conviure amb sis artistes plàstics, i a crear en 
conseqüència. El resultat ha agradat, la resposta del públic ha estat 
espectacular, amb un índex d’ocupació del 99% (“tot ple”, resumia 
Cornelles) i ja hi ha compromís de continuar l’any vinent.

RUSSAFA ESCÈNICA FA BALANÇ DE LA PRIMERA 
EDICIÓ: “TOT PLE”

El TNC escenifica la gran comèdia clàssica sobre la hipocresia hu-
mana, El misantrop, de Molière –del 5 de maig al 19 de juny–, amb 
direcció de Georges Lavaudant. És una de les peces més brillants 
de Molière, i el seu protagonista, encarnat en Jordi Boixaderas, 
excel·leix entre tots els arquetips humans que poblen la literatura 
dramàtica universal. Alceste és un home tocat per una aversió pro-
funda a tot allò que respira i es mou al seu voltant, però té la virtut 
de resistir-se a qualsevol interpretació unívoca: si d’una banda és 
difícil que no simpatitzem amb la seva crítica implacable de la 
hipocresia, la mediocritat i la petulància que l’envolten, d’una altra 
també costa de passar per alt les seves febleses i contradiccions, 
D’alguna manera, la societat continua oferint motius de sàtira i 
ridiculització que encaixen perfectament amb la divertida peça de 
Molière. És, precisament, amb la voluntat decidida de subratllar-ne 
la vigència i la modernitat que Georges Lavaudant ha revisat aquest 
clàssic. Acompanyen Boixaderas actors tan bons com  Jordi Bosch, 
Lluís Soler, Marta Marco, Anna Ycobalzeta i Rosa Novell.

GEORGES LAVAUDANT REVISA 
‘EL MISANTROP’ DE MOLIÈRE, AL TNC

Antoni MIró i Tonetxo Pardiñas.
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L’Església, els primers segles, va per-
seguir acarnissadament el teatre. No 
sols el considerà una romanalla paga-
na, sinó una pràctica diabòlica. Temps 
després, va incorporar als rituals les 
tècniques dramàtiques per tal de re-
velar els dogmes i creences, divulgar 
millor les seues doctrines, catequitzar 
els fidels i, fins i tot, allunyar-los de 
les diversions laiques. No va quedar 
al marge el moment culminant de l’any 
cristià, amb la consegüent i deliberada 
recerca de solemnitat, que anà omplint 

la litúrgia de cerimònies espectaculars. 
Els fets que commemoren els sagrats 
dies de la Setmana Santa posseeixen 
una forta càrrega emocional i, a més, 
constitueixen un argument amb grans 
possibilitats plàstiques: la mort, pas-
sió i resurrecció d’un profeta, víctima 
propiciatòria i salvadora.

El passio conté vius diàlegs, aptes 
per a elementals dramatitzacions al 
centre del presbiteri i les trones. De fet, 
dels textos evangèlics naix un tresor 
del nostre primerenc teatre medieval, 
el Davallament del Divendres Sant, on, 
mentre un prevere predica, dos més, 
en el paper de Nicodem i Arimatea, 
desclaven el crucificat: “Josep va treu-
re de la creu el cos de Jesús, amb 
Nicodem [...] i l’amortallaren amb un 
llençol. [...] Hi havia un sepulcre nou 
[...] on van dipositar-lo” (Jn, 19, 38-
42). Ja al segle VIII es pot documentar 
aquesta representació en les litúrgies 
de l’Adoratio Crucis i Depositio crucis. 

Al romànic català, va ser un tema de 
gran sumptuositat, i al segle XII assolí 
el notori mestratge dels grups escultò-
rics de la Vall de Boí, com els d’Erill la 
Vall, Taüll i Durro, o el del segle XIII de 
Sant Joan de les Abadesses. Des de 
l’edat mitjana, ben vives es conserven 
les joies dels davallaments mallor-
quins, els de Sagunt, Manises, Oliva 
i l’Alguer, que reprodueixen íntegra la 
geografia de la nostra nació.

Alfons Llorenç

Trossos 
i mossos

Desclavament
Desclavament a l’Alguer.

ANTONI MIRÓ REP EL MIQUELET D’HONOR 
EXTRAORDINARI
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Jordi Boixaderas
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