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COMÈDIA

Una història agredolça

G. P. O.
gperez@elperiodico.com

AUTOR I DIRECTOR:Marc Egea.
COMPANYIA:Àtic 3.
ACTORS: GemmaArgilés i Ferran Vergés.

Amimanera
Versus Teatre
25 D’OCTUBRE

LES CR ÍT I -
QUES

MELODRAMA

Seductor i assassí

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
gperez@elperiodico.com

DIRECCIÓ I ADAPTACIÓ:Àlex Rigola. ACTORS: Pere
Arquillué, Alicia Pérez, Chantal Aimée, Lurdes
Barba, Francesc Lucchetti, Joan Raja.

Ricard 3r
Teatre Lliure (Fabià Puigserver)
26 D’OCTUBRE

JOAN CORTADELLAS

ADAPTACIÓ LIBÈRRIMA D’UN CLÀSSIC ALICIA PÉREZ I PERE ARQUILLUÉ, DURANT LA REPRESENTACIÓ.

DRAMA

Dones ofegades
per la frustració
i els costums

NÚRIA SÀBAT
nsabat@elperiodico.com

AUTOR: Jordi-Pere Cerdà. DIRECCIÓ: Ivette
Vigatà. INTÈRPRETS:Àurea Màrquez, Matilda
Espulga, Marta Millà i Ester Nadal.

Quatre dones i el sol
Sala La Planeta (Girona)
28 D’OCTUBRE

E l paisatge i la realitat social de l’Alta Cerda-
nya, centrats en l’univers femení que en
l’ambient rural dels anys 40 garantien la

unió i el maneniment familiar, és el nucli d’aquesta
poètica i feridora obra de Jordi-Pere Cerdà. Són
quatre dones preses en una vall ombrívola de cos-
tums atàvics i opressius i amb una existència que
gira al voltant de la figura d’un home en qui han de
confluir la llibertat, l’amor i el desig.

Expectatives encara incertes per a les genera-
cions més joves (Bepa i Adriana) i clarament in-
complertes per a la mare; una dona inflexible i ene-
miga de qualsevol afectació que mai anirà més
enllà del món conegut, i per a Vicenta; la tia soltera
ancorada a un fosc passat que no li va deparar un
futur millor. Quatre éssers ofegats per la frustració
que, malgrat la seva fortalesa, són incapaços de di-
rigir aquesta immensa càrrega de violència interior
cap a una cosa que no sigui elles mateixes, negant-
se el sol que, a l’altre costat de les muntanyes, il.lu-
mina la terra, genera la vida i mena a la llibertat.

El muntatge d’Ivette Vigatà incideix en el caràc-
ter dels personatges i la seva cuidada direcció treu
de les actrius els matisos i registres necessaris per
fer palpable aquesta tempesta latent que s’està
gestant. Un treball rigorós que, no obstant, a vega-
des es dilueix enmig d’una escenografia semàntica-
ment irreprotxable però que, des d’un punt de vis-
ta operatiu, les indueix a un constant fer i desfer
penelopià més esgotador que efectiu.

DANSA

L’empremta del passat

MONTSE G. OTZET
motzet@elperiodico.com

COMPANYIA: Béjart Ballet Lausana.
COREOGRAFIES: ‘Brel et Barbara’, ‘L’art d’être
grand-père’, ‘Boléro’.

Béjart Ballet Lausana
Gran Teatre del Liceu
28 D’OCTUBRE

E n el marc de la 10a Mostra de Teatre de
Barcelona s’ha presentat oficialment A mi
manera, una interessant obra de Marc

Egea que utilitza internet per explicar una
història agredolça, centrada en dos personatges
que xategen. L’obra presenta un noi i una noia
que es troben a internet i que mantenen durant

quatre dies una intensa relació epistolar que des-
cobreix la insatisfacció de tots dos davant la vida
i les seves peripècies personals. Internet els crea
complicitat i esperances personals.

Marc Egea, que dialoga bé la història, afronta
una segona part en la qual l’acció agafa uns altres
rumbs i els dos personatges comencen a viure si-
tuacions ben diferents i conflictives. L’escenari
s’omple de sensacions agredolces i els termes
amor, engany, seguretat i esperança es fan pre-
sents al llarg de la relació. Els problemes sorgei-
xen quan l’autor allarga innecessàriament el text
fins a fer-lo repetitiu i tediós en el seu tram final.
La representació té a favor seu el bon treball dels
actors, Gemma Argilés i Ferran Vergés, formats
tots dos a l’escola teatral de Nancy Tuñón, de la
qual han sortit molts bons actors. Tots dos estan
creïbles, mesuren bé els gestos i les mirades i
creen moments d’emoció.

D
ues coses estan clares en la lectura
que fa Àlex Rigola del Ricard III de
Shakespeare: la seva fidelitat al
text original, traduït per Salvador
Oliva, i la seva capacitat d’entrete-

nir l’espectador a partir de la modernitat del
muntatge, que situa la història en un puticlub dels
anys 70 regit per un mafiós i el seu clan. Rigola

crea un ritme trepidant, esquitxat de referents ja
coneguts d’altres muntatges seus i de solucions
escèniques que no sorprenen qui hagi vist deter-
minades obres dirigides pel provocador Frank
Castorf, responsable de la Volksbüne de Berlín.
Així que aquest Ricard 3r té massa de fórmula
esgotada o de cosa ja vista.

El nou espectacle de Rigola sembla deutor de
les maneres de crear del director: projeccions en
pantalla, cançons i música en directe. micròfons,
gags de signe gamberro, droga i una estètica Ta-
rantino. Aquest esclat de modernitat no acaba
d’encaixar del tot amb el text original i les seves
referències a espases, corones, ducs i regnes. La
principal conseqüència d’això la paga l’emoció de
la paraula, aclaparada pels anacronismes. Enfront
d’aquesta percepció hi ha els moments més bri-
llants de la funció, com les cançons Ne me quitte
pas, de Jacques Brel, i el Sympathy for the devil,
dels Rolling Stones. Rigola dóna, en general, un

protagonisme als personatges femenins que
no té l’obra original i basat en un tractament
degradat. Enmig de l’ingent treball dels actors
(molt bé Chantal Aimée) i del rigor de la di-
recció apareix el melodrama que en el fons té
aquesta obra i el protagonisme exclusiu del
malvat i pervers Ricard III, amb una obsessió
pel poder que el porta a assassinar sense cap
mena de manies.

Després de muntar Titus Andrónicus i Juli
Cèsar, Rigola afronta aquí el seu tercer Sha-
kespeare amb el clar objectiu d’acostar l’obra
a la franja d’espectadors joves i ampliar el
públic teatral. És possible que ho aconseguei-
xi, però a costa d’un dubtós rigor conceptual.
El muntatge ofereix un descontrol controlat i
la majoria dels personatges estan passats de
voltes. Assenyalaria que el que menys és el de
Ricard III, encarnat amb enorme autoritat i
matisos per un esplèndid Pere Arquillué.

E l programa ofert al Liceu va posar en
evidència que la genialitat de Béjart va
quedar segellada en obres dels anys 50 i

60. Van ser unes coreografies que van fascinar i
van mobilitzar la societat i que ni ell mateix, un
extraordinari mestre de l’escena, ha estat capaç
de superar. Després d’aquestes dècades hi ha ha-

gut poques sorpreses creatives, si bé totes les
obres que porten la seva firma vénen avalades
per un alt nivell de professionalitat.

Béjart és un artesà que busca una estètica
fàcil i convencional i que mou de meravella les
evolucions de grup. Aquesta virtut va quedar
plasmada en els fragments La valse à mille temps
i Le plat pays de Brel et Barbara, un passeig per
la música d’aquests carismàtics cantants.

En L’Art d’être grand-père, Béjart fa com la
majoria d’avis: ser permissiu amb els néts. Aques-
ta vegada, amb els ballarins, coautors d’una co-
reografia dislocada i poc solvent. Dir Boléro és dir
talent, ja que l’obra resisteix els seus més de 40
anys i segueix fent aixecar el públic malgrat que
Octavio Stanley no va transmetre la sensualitat
que requereix el paper. Gil Roman, exemple del
que eren els ballarins fetitxes de Béjart, i Elisabet
Ros, per la seva personalitat, van ser els millors.
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