
Pablo Derqui (Barcelona, 
1976) debuta al Teatre 
Grec (des d’avui fins diu-
menge) amb l’obra Calí-

gula, d’Albert Camus, un dels perso-
natges que o et catapulteen o t’en-
fonsen. L’actor va triomfar a Mèrida 
fa una setmana, d’acord amb les 
crítiques i l’ovació que ell i els seus 
companys van rebre en l’estrena del 
muntatge dirigit per l’experimen-
tat Mario Gas.

–¿Com van els nervis?
–Vam passar molts nervis abans 
d’actuar a Mèrida, un escenari que 
imposa. I ara també en tenim per-
què actuem a casa i sempre t’exigei-
xes més.

–Però si ha tingut crítiques merave-
lloses...
–Les bones crítiques sempre són 
benvingudes, però també són una 
mica tramposes. El que passa és que 
a vegades creen massa expectatives 
i tampoc sabem si les podrem com-
plir. És millor que la gent vagi a veu-
re’ns sense previsió de res, encara 
que això és difícil. En qualsevol cas, 
la nostra intenció era mostrar el text 
tan net com fos possible i això ho 
hem aconseguit. És una obra molt 
potent i espero que la gent la disfru-
ti. Però encara estem verds, encara 
estem assedegats de públic.

–Calígula és un gran repte.
–És un d’aquells papers que són re-
ferents en el teatre modern i és per 
això que fa una mica de por, de ver-
tigen. Però, per un altre costat, com 
a bon personatge, és una gran opor-
tunitat. Com Hamlet, per exemple, 
Calígula és un personatge que no et 
pots acabar mai. En aquest sentit, 
tant Hamlet com Calígula són inson-
dables. Són preguntes llançades to-
ta l’estona i el que s’ha d’aconseguir 
és suportar-ho, aguantar-ho prou bé 
perquè aquestes preguntes arribin 
tan netes com sigui possible i que 
l’espectador se’n vagi a casa amb 
aquestes preguntes.

–¿Quant temps feia que parlava del 
projecte amb Mario Gas?
–Deu fer cosa d’un any hi vam co-
mençar a pensar. Ell volia fer-ho i jo 
també. Hi havia com una salvaguar-
da, perquè jo amb Mario em llanço 
a cegues: els seus muntatges estan 
sempre ben acabats, ben servits. Té 
molta experiència i mà esquerra. Sa-
bia que amb ell estaria ben acompa-
nyat en escena.

–¿Havia treballat abans amb els seus 
companys a Calígula?
–Els coneixia a tots, encara que ha-
via coincidit en muntatges amb bas-
tants, però no amb tots. És la pri-
mera vegada que actuo amb Bernat 
Quintana i amb Ricardo Moya. Amb 
la resta ja havia treballat. Mario es 
preocupa sempre de crear una pe-
tita gran família, que tots estiguem 
tan ben avinguts com sigui possible 
perquè tot s’aguanti. Encara que Ca-
lígula no és un monòleg, el meu per-
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sonatge està molt en escena i ha d’es-
tar molt ben sustentat per la resta. 
Mario i tot l’equip han fet una gran 
feina en aquest aspecte.

–¿Com s’ha preparat per a aquest 
complex i difícil rol?
–He intentat no veure altres mun-
tatges, perquè és una cosa que no 
m’ajuda. Però, inevitablement, he 
vist una miqueta el primer que va 
fer José María Rodero. Els actors som 
testimonis de la nostra època. Rode-
ro no seria el mateix amb 40 anys el 
2017 que el 1963. Tot canvia, i la ma-
nera d’interpretar, també. M’he cen-
trat en el text, que és molt potent. 
No he seguit cap altre patró o refe-
rent anterior.

–¿Com ha desenvolupat empatia 
amb un personatge tan destructiu?
–He intentat estimar-lo una mica. La 
idea és entendre’l i, sobretot, que se 
l’entengui. Els grans papers formu-
len grans preguntes que has de res-
pondre i que ens toquen a tots. En 
aquest cas són preguntes que encara 
no tenen respostes. Camus les llança-
va el 1944. Era un moment de desa-
fecció de la vida per a ell, de decepció 
després de dues guerres mundials. 
Avui dia encara ressonen.

–¿Per exemple?
–Som fills d’una època en què pre-
domina el mercat. Les víctimes te-
nen un preu o un nom. Hi ha morts 
de primera, de segona i de tercera 
categoria. Totes aquestes coses es-
tan molt vigents avui dia. Seguim 
preocupant-nos més dels morts en 
un atemptat aquí que d’aquells que 
moren al Mediterrani, quan tots són 
iguals i tots deixen famílies. Però  
jerarquitzem perquè és inevitable. 
I això sí que és condemnable, en-
tre cometes, si vivim en una èpo- 
ca en què hi ha prejudicis morals. 
Calígula parla de tot això, d’aquí  
ve la seva vigència. Calígula és un 
torpede, una bomba que extermi-
na, però ho fa amb la consciència 
aguda de la falsedat moral amb la 
qual vivim.

–Després de Calígula necessitarà 
vacances.
–Hi haurà una parada de dues set-
manes després del Grec i estic desit-
jant que arribi. Busco possibilitats 
de fer una escapada amb amics per 
oxigenar el cap. És que ha sigut molt 
intens. Els últims tres mesos de pre-
paració, l’estrena a Mèrida davant 
de milers de persones, ara el Grec. 
¡Buf! Molt fort.

–Aquesta temporada l’hem vist, en-
tre altres, a L’ànec salvatge al Lliu-
re, en les sèries Nit i dia i Pulsacio-
nes. ¿Mantindrà un ritme tan alt la 
pròxima?
–Ara mateix intento rebaixar-lo 
una mica. Vull mesurar millor els 
temps. Tot ha sigut una mica preci-
pitat, encara que benvingut, això sí. 
Vull dosificar-me millor per no per-
dre força, oxigen i gasolina. L’any 
que ve queda Calígula, que encara 
no sé la vida que tindrà i implica un 
desgast fort. H
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pretaran aquesta peça amb música 
de Messiaen. «Boán va ser pionera 
de la dansa moderna a Cuba, fun-
dadora de la companyia DanzAbi-
erta que ara dirigeix una catalana, 
Susana Pous, que durant vuit anys 
va ballar amb mi a Trànsit», recorda 
Rovira. Estrenada el 1987, El cruce 
sobre el Niágara va ser una de les pri-
meres coreografies modernes que 
van triomfar a Cuba.
 El salt de Nijinski és una coreogra-
fia que Rovira ha reelaborat amb 
set intèrprets cubans. L’obra s’ins-
pira en la foto d’un salt que el cè-
lebre ballarí va realitzar dos anys 
abans de morir, quan estava en un 
sanatori mental i el va visitar el seu 
col·lega Serge Lifar. «Queda poc de 
l’original. He redissenyat gairebé 
tota l’obra. Ara és menys abstrac-
ta. Apareix Nijinski i la resta de ba-
llarins deixen entreveure, amb ges-
tos i ball, els personatges que va 
representar en les seves obres».

Signe d’evolució

El que manté és el mateix vestuari 
sobri, de l’estil dels anys 20, inspi-
rat en imatges de Nijinski, la ment 
del qual es va ennuvolar, tal com 
va mostrar recentment al TNC Bob 
Wilson amb Letter to a man, prota-
gonitzat pel veterà exballarí Mik-
hail Baryshnikov. «He canviat cer-
tes coses de l’estructura perquè 
tinc ganes de seguir evolucionant. 
L’obra es va estrenar fa 10 anys. 
Nijinski va estar quatre anys de gira 
pel món i jo també he estat fora gai-
rebé el mateix temps i he canviat».
 El seu nou ímpetu es reflecti-
rà també en les dues últimes pe-
ces del programa. Impronta és un 
solo interpretat per Zeleidy Cres-
po que viatja des del folklore cu-
bà fins a la dansa moderna, amb 
ritmes entre tradicionals i electrò-
nics creats pel jove José Gavilondo 
Peón. A Babel 2.0, amb música de 
Salvador Niebla, col·laboren per 
primera vegada ballarins cubans 
i intèrprets establerts a Barcelona 
pertanyents a la nova companyia 
de Rovira, que vol anomenar Cre-
aBarcelona (Trànsit). «Babel 2.0 va 
ser una de les primeres obres que 
va reunir 24 intèrprets dels dos es-
tils d’Acosta Danza, els de clàssi-
ca i els de contemporània. Reflec-
teix la creixent incomunicació en 
un món on cada vegada hi ha més 
i més informació». A Barcelona en 
veurem una versió per a 15 balla-
rins, tots de contemporània, vuit 
d’aquí i set de Cuba.
 Rovira –el seu  projecte per diri-
gir el Mercat de les Flors no va ser 
elegit– té previst seguir treballant 
als dos costats de l’Atlàntic. H

Fa quatre anys, Maria Rovira 
(Mataró, 1963) va haver de deixar 
la seva companyia Trànsit i aban-
donar Espanya. Avui torna al Mer-
cat de les Flors per la porta gran, 
amb un programa de quatre peces 
curtes, gairebé totes firmades per 
ella i interpretades la majoria pels 
ballarins de la companyia cubana 
Acosta Danza. Les entrades per a 
les dues funcions previstes s’han 
esgotat. Per això s’han condicionat 
nous seients per intentar donar ca-
buda a tots els seus fans.
 La crisi va obligar Rovira a rein-
ventar-se. Va aprofitar la seva ex-
periència internacional per obrir-
se camí en altres països. Primer va 

recalar a Medellín (Colòmbia), on 
aquesta especialista en contempo-
rània que també coneix els secrets 
del clàssic va contribuir a renovar el 
Ballet Folklórico de Antioquía. Des-
prés va ser requerida a Cuba, on ja 
havia treballat fa anys amb el Ballet 
Nacional que dirigeix Alicia Alonso. 
A l’illa caribenya va connectar amb 
la companyia de dansa formada re-
centment de Carlos Acosta, projecte 
en què l’estrella del Royal Ballet es va 
abocar després de deixar la formació 
anglesa.
 El programa es basa en obres de 
Rovira, a excepció d’El cruce sobre el 
Niágara, un clàssic del ballet con-
temporani de Cuba realitzat per Ma-
rianela Boán. Alejandro Silva i Julio 
León, tots dos d’Acosta Danza, inter-
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33 ‘Babel 2.0’ 8Dos membres de la companyia cubana Acosta Danza, en una escena de l’obra de Rovira.
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‘El salt de Nijinski’ 
s’inspira en
els últims 
desvaris del 
cèlebre ballarí

Aliança cubano-catalana
La coreògrafa María Rovira presenta quatre peces, la majoria seves, amb els versàtils 
ballarins caribenys d’Acosta Danza H A falta d’entrades, el Mercat ha afegit butaques


