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EduardFarelo, tota lacòlerade la ‘Ilíada’
L’actor reviu tots els personatges del poema homèric en un ‘tour de force’ teatral
JUSTO BARRANCO
Barcelona

La Ilíada. La còlera del guerrer
Aquil∙les durant mig centenar de
diesdeldesèiúltimanydelaguerra
de Troia. Molta còlera. Primer,
perquèse sentultratjatpel reiAga
mèmnon, amb qui combat contra
elstroians.Méstard,perlamortdel
seuamic–amant?–Patrocle.Coma
conseqüència de tanta còlera, un
remolí de mort i destrucció. Més
mortíferencaraperquèelsdéus in
tervenendividitsentreelsdosbàn
dols. Honor, combat, desmesura,
ira, lament i comprensió final en el
granpoemaèpicd’Homer.Unpoe
ma amb múltiples personatges
–Aquil∙les, Hèctor, Agamèmnon,
Príam, Paris, Andròmaca, Hel∙le
na– als quals dona vida araEduard
Farelo tot solenun tourde forceac
toral ambUna Ilíada, que s’estrena
avui al festival Temporada Alta, al
teatredeSalt, i quedel 18d’octubre
al 4 de novembre aterrarà a Barce
lonaa laBibliotecadeCatalunya.
UnaIlíadaésunbombó iundes

afiamentperals actorsdesde la se
va gestació: aquesta particular ver
sió del poemahomèric la van crear
un conegut intèrpret, Denis O’Ha
re –American horror story, True
blood–, i una directora, Lisa Peter
son. Per això no resulta gens es
trany que en aquesta ocasió no si
gui el director del muntatge, Juan
CarlosMartel, sinó el seu protago

nista, Eduard Farelo (Barcelona,
1970), el promotor del projecte.
“L’Eduard es vol posar en risc, sor
tir de la zona de confort”, explica
Martel, que va quedar fascinat pel
text que li va presentar l’actor. “La
Ilíadaésundelstextosquesónl’ar
rel de tot per poder explicarnos
emocionalment. I la peça utilitza
versos originals i els barreja amb

opinions personals. La veu princi
pal és la d’un poeta que explica la
Ilíada iqueentraenelsseusversos,
peròtambéenelsdelspersonatges.
L’actor va entrant i sortint de tots
elspersonatges,ésuntreballesqui
zofrènic. Amb l’ajuda d’un contra
baix,JuanPabloBalcázar,quecrea
l’espai sonor, i amb la seva capaci
tat verbal i física, l’Eduard et per

met que construeixis l’imaginari
d’aquella batalla”, assenyala Mar
tel.
Que indica queFarelo és a l’obra

una mena d’Homer que fa 2.800
anys que va explicant la història de
teatreen teatre i cadacop té l’espe
rança que sigui la darrera. “Si en
tenguéssim d’on ve la còlera no
s’hauria d’explicar la Ilíada, però

com no hem entès res, necessitem
explicarladenou”, remarca.
Per la sevabandaFarelo recorda

que inicialment estava buscant un
text que parlés “dels desacords i
malentesos en una època on el bo
nismeha passat demoda i hi ha un
cinismecontinu,ambtwittercoma
barra lliurede cínics i crítics”. “Em
preguntava d’on sorgia tot plegat,

vaigtrobaraquestaobra ime’nvaig
enamorar.Esnotaqueestà fetaper
un actor i una directora per reduir
les 45 hores de text i arribar d’una
manera contemporània al públic.
Per això han barrejat la Ilíada amb
la història d’aquest individu fart
d’explicarla i que es planta davant
l’espectadorpernarrarlaperòse’n
desvia contínuament per tirar un
hamalpúblic i que s’hi enganxi.Hi
ha referències contínues a temes
actuals per fer comprendre que el
nostre interiornohavariatgaireen
tresmil∙lennis”, conclou.c

“Buscavauntextsobre
elsdesacordsenuna
èpocaenquèelbonisme
hapassatdemodai
hihamoltdecinisme”

DAVID RUANO

Eduard Farelo protagonitzaUna Ilíada a Temporada Alta i al teatre de la Biblioteca de Catalunya
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17 d’octubre

L’Auditori obre la temporada de Música Antiga amb una peça de
Vivaldi de força vocal inqüestionable.
ElmestreJordiSavalldirigiràaquestoratorid’intensitatextraordinària
i l’únic del compositor que ha sobreviscut fins als nostres dies.a u d i t o r i . c a t

JUDITHA TRIUMPHANS,
DE VIVALDI
JORDI SAVALL – EL SO ORIGINAL

MÚSICA ANTIGA

L’Auditori és un consorci de Mitjans patrocinadors


