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Francesc Massip El Festival de Tardor de Madrid estrena
una expressiva versió del Quixot amb
dramatúrgia de Pablo Ley i Colin Teevan

Clàssics revisitats

A
l Festival de Tardor de
Madrid s’ha estrenat
una curiosa adaptació
del Quixot de Cervan-
tes, duta a terme pel

dramaturg català Pablo Ley i l’ir-
landès Colin Teevan, dirigida per
JosepGalindoi interpretadaperun
elenc d’actors britànics de Leeds.
Els actors anglesos són d’una duc-
tilitat proverbial. Però és que, bre-
gats en l’alta escola shakespearia-
na, són els que fan millor els clàs-
sics del Siglo de Oro, com es va
veure amb el Calderón de Cheek by
Jowl i ara amb aquest Don Quixo-
te que interpreten com si l’original
fos anglès. Tal és el nivell de fluïde-
sa, de musicalitat i, sobretot, d’as-
sumpció dels personatges que ens
transmeten. És clar que aquesta és
una virtut que els intèrprets com-
parteixen amb els traductors/
adaptadors, que han elaborat un
text de manera que l’espectador
britànic el percep com a vernacu-
lar, com si estigués pensat i escrit
en llengua anglesa. La dramatúrgia
a partir de la gran novel·la és fidel
alnivellexpressiudel’original,ator-
ga a la tria veritable dimensió tea-
tral i aconsegueix una singular po-
rositat idiomàtica.

La posada en escena assumeix
una estètica declaradament con-
temporània, amb la incorporació
d’un fons on es projecta un discurs
videogràfic paral·lel en què s’inse-
reix el paisatge dels bladars man-
xecs, els gegantins i esvelts molins
d’energia eòlica que avui poblen les
carenes, bous pasturant a Sierra
Morena per evocar l’edat arcàdica,
les onades del mar Mediterrani, i
mentrestant van intercalant algu-
nes de les hores i hores de carrete-
ra filmada durant la llarga ruta dels
camins del Quixot. Tot plegat dóna

Un impressionant repartiment d’actors britànics interpreta aquest ‘Don Quixote’ que hauria de venir a Catalunya ■ AVUI

a l’obra un curiós aspecte de road
movie que expressaria en clau des-
enfadada i actual les andanzas de
l’ingenioso hidalgo.

L’equip funciona de manera
equilibrada i unànime (deu actors
interpreten una seixantena de per-
sonatges), bé que la parella prota-
gonista es mou en estat de gràcia.
Tant Sancho Pança com els seus
fills van vestits de turista anglès,
amb gorra, calça curta, samarreta,
mitjons i sabatilles d’esport. És un
Sancho que Tony Bell interpreta

amb tota la gràcia i murrieria que
correspon al personatge, bé que el
rei de la funció és Greg Hicks, un
Quixot menut i vigorós que com-
bat sense camisa i ensuma el seu
rival en calçotets com un gos flaira
el cul d’un altre gos. L’estil post-
modern de l’escenificació permet
algunes resolucions hilarants, com
el cop de pilota de golf que rep el
Quixot en ser rebut pel duc o el joc
de la cadira que es duu a terme en
asseure’s a la taula dels convidats:
a Sancho, com sempre, li toca la

pitjor part i es queda sense seient.
Els actors transiten pel pati de bu-
taques, increpen el públic, s’hi bar-
regen, sempre sense perdre l’a-
plom d’un treball trepidant, que in-
clou diverses cançons corals,
acompanyades d’instruments que
toquen els mateixos intèrprets,
per culminar amb Like a Prayer de
Madonna, que s’interpreta en la
festa de benvinguda que Barcelo-
na ofereix al Quixot. Seria un error
no programar aquest espectacle a
Catalunya. S’ho val.
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Quadern de teatre

Centenari patafísic
@El dia de Tots Sants l’Antic Tea-
tre va acollir l’estrena absoluta de
l’últim espectacle de Buchinger’s
Boot Marionettes, una companyia
que al Festival NEO va sorprendre
per la complexitat i perfecció dels
seus ninots. Era el dia en què es
commemorava el centenari de la
mort d’Alfred Jarry, el fundador de
la patafísica i l’inventor d’Ubú, gro-
tesca marioneta humana àvida de
poder i de diners. L’armadura de
l’absolut recrea aquell univers
entre el simbolisme i el surrealisme
ambinquietants iesborronadorsti-
telles de fil i altres objectes i meca-
nismes que activen els quatre hà-
bils manipuladors, ells mateixos
personatges amb màscares que so-

vint doblen la fesomia dels ninots.
Peixos abissals amb llumets a les
antenes, unicorns amb casulla ofi-
ciant un ritus gregorià, esquelets
vestits de diabòlics bisbes negres,
mòmies resseques, cavalls amb
tutús de ballet clàssic, un mandril
amb el cul ple de dents... Marione-
tes colpidores, d’exquisida factura,
originals i torbadores. I enmig de
tots, Ubú, un cos panxut amb l’es-
piral al pit i crani de vaca que en-
gendra un dragonet agressiu.
També hi ha el ciclista que s’envola
fins als núvols i que recorda el Vo-
yage à la Lunede Méliès; que passa
la maroma i s’estavella i l’enterren
en una càpsula que esdevé bala de
canó. Tot un univers meravellós

carregat d’al·legories en què es bar-
regen les més diverses tècniques
del titellaire i del constructor d’ob-
jectes escènics, que empren mate-
rials tan exòtics com ossos, fusta,
metall, vidre, vegetals, insectes,
una canya de pescar i evoquen l’es-
tètica del còmic. L’experta mani-
pulació i el fons sonor col·laboren a
crear el clima apocalíptic que s’hi
respira. El responsable de la músi-
ca és alhora el director de l’espec-
tacle, Patrick Sims, no debades
autor d’una tesi doctoral sobre la
Patafísica de la marioneta, que va
de Jarry a Romeo Castellucci, el di-
rector de la Societas Raffaello San-
zio. Una autèntica joia al cor de
Ciutat Vella només fins diumenge.Patrick Sims ha creat un espectacle sobre Jarry ■ ANTIC TEATRE




