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La GaLeria

Els humans són fets d’arrels, amors i re-
cords. O de pèrdues, desamors i oblits. 

Els seus cors ferits, dolguts, contaminats 
mantenen, malgrat tot, alguna engruna de 
la puresa original. Si bé el pes dels esdeve-
niments històrics repercuteix en les vides 
anònimes, el pas inexorable del temps ens 
aboca, a tots, al regne de les ombres. 

Els cors purs, dirigit per Oriol Broggi 
i basat en un conte del llibre homònim 
de Joseph Kessel, esdevé una elegia 
d’Irlanda (Romea). S’hi enllacen dues 

històries d’amor i de nostàlgia. En la 
primera, més íntima, Gerald desco-
breix, després de la celebració familiar 
del Nadal, que la seva dona Molly no 
l’estima. En la segona, més èpica, Mary 
tria els ideals que −més enllà de l’amor− 
l’enfronten amb el seu marit Beckett. 

La catàstrofe provocada per la Gran 
Guerra impregna la primera de les his-
tòries, mentre que la segona evoca l’en-
frontament angloirlandès que culminà 
amb la independència del país el 1921. 

Gerald, en el discurs nadalenc, lloa un 
passat irlandès que la guerra ha fulminat 
i augura la vinguda d’una generació que 
durà la utopia al cor. Digna representant 
d’aquesta, Mary, voluntària de l’Exèrcit 
Republicà Irlandès, lluita per aconseguir 
la llibertat per al seu poble. 

Totes dues històries –que tenen ecos 
dels Dublinesos de James Joyce− resulten, 
al capdavall, una epifania sobre el sentit 
de la vida i l’amor. El to elegíac i líric inun-
da fins i tot les referències històriques 
−per exemple, el martiri del batlle de 
Cork el 1920, tan sentit a Catalunya−, que 
queden submergides en una reflexió més 
profunda sobre la devastació del temps i 
la mort. 

Com en altres propostes seves, Broggi 
treballa a fons el text narratiu origi-
nal per adaptar-lo als codis escènics. 
Sobretot, amb la polifonia i la versatilitat 
dels intèrprets. En un autèntic repte 
performatiu, els actors (Borja Espinosa, 
Miranda Gas i Jacob Torres) assumeixen 
indistintament, en una fusió pautada, 
tant la narració com la representació.

Arrencats de les ombres o dels records, 
els actors-personatges es deixen em-
bolcallar d’imatges reals i simbòliques, 
cançons tradicionals irlandeses, telons 
evocadors o sonoritats suggerents que, tot 
i alguns excessos esteticistes i caigudes de 
ritme, creen una atmosfera entre onírica i 
lírica, a voltes d’una subtil bellesa.

Breus

■ ‘André i 
Dorine’: teatre 
contra l’oblit
Després de quatre anys 
de gira mundial, el 
teatre Poliorama de 
Barcelona acollirà de l’1 al 26 de 
juny l’emotiva història d’André i Do-
rine, una parella d’ancians que ha 
caigut en la desídia. Tanmateix, el 

protagonista principal 
d’aquest espectacle 
no és cap dels dos 
personatges sinó una 
malaltia: l’Alzheimer. 
Una proposta teatral 

protagonitzada per personatges 
emmascarats, sense text, que 
il·lustra la transformació de Dorine 
alhora que reconstrueix el passat de 

la parella a base de records conver·
tits en petites escenes. 

■ ‘Cul Kombat’, una 
crítica a la desigualtat
Amb la col·laboració d’Amnistia 
Internacional i sota la consigna “El 
meu cos, els meus drets” aterra al 
teatre Micalet el nou espectacle 
de la dramaturga Patrícia Pardo, 

Cul Kombat. Aquesta atrevida co·
mèdia, que compta amb un equip 
artístic íntegrament compost 
per dones, esdevé una denúncia 
contra la cosificació de les dones 
i un al·legat per l’eliminació de la 
violència de gènere, amb l’humor 
circense com a principal ingredi·
ent. Un espectacle amb vocació 
de provocació i de risc.
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Elegia d’Irlanda
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