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La Royal
Shakespeare
dóna descans a
les obres del bard

c

AGÈNCIES
LONDRES

TEATRE I PROGRAMACIÓ

La Royal Shakespeare
Company (RSC) ha deci-

dit per primera vegada agafar-se
l’hivern que ve un descans de
l’il.lustre bard, sobre el qual ha
llaurat durant anys el seu prestigi
mundial.

Segons ha anunciat el seu di-
rector artístic, Michael Boyd, serà
només un descans abans que la
companyia comenci la seva ambi-
ciosa temporada 2006-07, en què
ho compensarà amb la represen-
tació de les seves obres comple-
tes, que són 37.

En lloc de Hamlet o Macbeth, la
companyia inclou en el seu pro-
grama altres clàssics de diferents
èpoques: des d’Els contes de Canter-
bury, de Geoffrey Chaucer, fins a
Les bruixes de Salem, d’Arthur Mi-
ller, o Les grans esperances, de
Charles Dickens.

Encara que l’obra de Shakes-
peare estigui per primera vegada
absent aquest hivern, el seu espe-
rit presidirà d’una manera o altra
les representacions: la humanitat
i la càrrega política de les crea-
cions d’Arthur Miller, per exem-
ple, deuen molt al món shakes-
pearià.

Les tragèdies i comèdies de
l’autor de Stratford-upon-Avon
constitueixen tradicionalment la
màxima atracció del programa
de la Royal Shakespeare Com-
pany i contribueixen al gruix de
la recaptació per taquilla.

No obstant, la companyia ha
obtingut grans èxits també amb
clàssics estrangers com ho va de-
mostrar l’any passat el cicle dedi-
cat al segle d’or espanyol amb
autors com Lope de Vega, Cervan-
tes i sor Juana Inés de la Cruz.<

33 Guillem Albà, Joan Romeu, Diego Lorca i Pako Merino.

QUIM ROSER

El director es gasta 600.000 euros de la seva butxaca en una producció polèmica

Maazel estrena a Londres ‘1984’,
òpera basada en el llibre d’Orwell

ÒPERA I PRESENTACIÓ

c

BEGOÑA ARCE
LONDRES

Un dels temples mundials
de la lírica, el Covent Gar-

den de Londres, acull aquesta nit el
que pot ser una polèmica estrena
mundial. El director i compositor
Lorin Maazel ha posat un gran in-
terès i 400.000 lliures de la seva but-
xaca (uns 600.000 euros) per portar
a l’escenari de la Royal Opera House
la seva primera òpera, 1984, basada
en la novel.la de George Orwell.

La contribució financera del
músic nord-americà, de 75 anys, ha
estat decisiva perquè la direcció del
teatre londinenc acceptés un projec-
te que molts sospiten que pot ser un
cant a la vanitat del mateix Maazel i
pot no estar a l’altura de la progra-
mació de la sala.

Eliane Padmore, de la direcció
del Covent Garden, ha admès a The
Guardian que l’acord econòmic els
resulta molt favorable i permetrà
vendre les entrades a menys de la
meitat del preu habitual. El diari
també recull l’opinió d’un músic ve-
terà de la casa que ha vist els assajos
i descriu el muntatge com «una co-
llonada».

q UN DRAMA LÍRIC
«El fet és que Maazel no té expe-
riència en la composició d’operes.
Això és una sala internacional a la
qual no li falten compositors», afir-
ma Andrew Clements, el cap del de-
partament de crítica musical de The
Guardian. «Mai –recorda– s’ha fet un
muntatge de Phillip Glass al princi-
pal escenari i hi ha molts composi-
tors europeus com Kaija Saariaho i
Hans-Werner Hense de qui mai s’ha
mostrat el seu treball».

L’òpera que tantes suspicàcies
desperta consta de dos actes, i la po-
sada en escena va a càrrec del direc-
tor teatral canadenc Robert Lepage.
Maazel ha explicat que va trobar en
el llibre d’Orwell tot el que necessita
un drama líric, perquè és una
història d’amor condemnada al
fracàs enmig de l’horror d’una dicta-
dura.

El compositor creu que la capital

britànica és el marc més adequat
per a aquesta estrena, tenint en
compte la personalitat de l’autor de
1984. «Orwell –ha afirmat– era an-
glès i els seus punts de vista són
molt anglesos. Són els d’algú que
tenia un sentit molt sofisticat de la
política per a la seva època. Havia
conegut l’era colonial de l’imperi
britànic i havia estat a la guerra civil
espanyola».

Lepage, per la seva part, ha expli-
cat que l’adaptació «reflecteix la vi-
sió orwel.liana del futur», però sense
caure en la dissertació acadèmica.
Els encarregats del llibret són perso-
nalitats tan diferents com Thomas
Meechan, el col.laborador de Mel
Brooks que va escriure el guió del
musical Els productors, i Sandy Mc-
Clatchy, un professor de poesia de la
universitat de Yale.<

33 A l’esquerra, dos figurins del muntatge; a dalt a la dreta, la imatge del cartell, i a sota, l’escenografia.

COVENT GARDEN

La comèdia ‘Follie à deux. Sueños de psiquiátrico’ arriba al Regina

Titzina Teatre desmunta els
clixés de la malaltia mental

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

ARTS ESCÈNIQUES I ESTRENA

Quan Pako Merino i Diego
Lorca, actuals components

de la petita companyia Titzina, van
coincidir a l’escola de teatre de Jac-
ques Lecoq a París van saber que te-
nien molt en comú més enllà dels
seus respectius passats com a zela-
dor i infermer d’ambulatori, respec-
tivament. La parella, avui resident a
Cerdanyola, ha estirat el fil d’aquella
experiència i hi ha afegit precises
lectures de les històries clíniques del
neuròleg britànic Oliver Sacks (L’ho-
me que va confondre la seva dona amb
un barret), i el resultat és Follie à
deux. Sueños de psiquiátrico, la seva
opera prima.

Amb aquesta «comèdia dramàti-
ca o drama en què es creen situa-
cions còmiques» han fet més de 250
actuacions per tot Espanya, inclòs el
seu pas per Tàrrega, i una nombrosa
collita de premis, set en total, des
que va arrencar el 2001. El muntat-
ge, protagonitzat per Lorca i Merino
amb els músics Joan Romeu i Gui-
llem Albà, tancarà dijous que ve un
cicle a l’estrenar-se per fi a Barcelona
al Jove Teatre Regina, on estarà fins
a finals de maig.

Farts d’estereotips, els actors van
decidir treballar en un centre psi-
quiàtric per recollir informació:
«Vam descobrir que la bogeria té
poca cosa a veure amb el tracta-
ment que li donen el cinema o el
teatre, que el menys interessant és

la crisi i que la línia que separa el
seny i la bogeria no està clara», ex-
plica Merino. I per reforçar les seves
impressions té les dels mateixos
afectats, metges, familiars i malalts,
que, després d’haver anat a veure
l’obra, li han transmès la seva bona
sintonia amb el tractament. «La co-
sa per a nosaltres és tota una res-
ponsabilitat».

Encara que intenten escapar de la
definició, els components de Titzina
aventuren una recepta del muntat-
ge. «Teatre gestual, naturalisme
amb tocs de l’humor desenfadat
del clown i un punt de melodrama».
¿La història? Quatre persones tanca-
des i un sol somni. «Bipolars, para-
noides, esquizofrènics... tots volen
sortir, escapar». <
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