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Paràbola de la venjança

rònicac

Animalario exhibeix a Girona la força del seu irregular ‘Tito Andrónico’

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
GIRONA

Orgia de sang a la selva humana. 
Shakespeare no escatima crueltat a 
Tito Andrónico, tragèdia que mostra 
amb un verisme gairebé insuporta
ble fins on pot arribar la pugna pel 
poder expressada a través d’una 
guerra sense quarter entre famíli
es. Res que avui no passi al món pre
sumptament civilitzat.
 Animalario s’enfronta amb va
lentia a aquesta paràbola de la ven
jança, presentada a Temporada Al
ta. Molt pocs, i menys sense comptar 
amb un bagatge en l’obra del Bard, 
s’atrevirien a assumir un encàrrec 
d’aquesta magnitud. Ho va fer Àlex 
Rigola, en la seva aclamada paròdia, 
però aquesta referència no compta 
perquè Andrés Lima i Alberto San 
Juan han pujat al tobogan del trucu

lent relat des d’una versió més apro
ximada a l’esperit del text, gràcies a 
la traducció de Salvador Oliva.
 L’intent és digne i l’entrega dels 
actors, encomiable i, en alguns mo
ments, fins i tot brillant, però es 
nota el respecte del principiant a 
l’abordar un autor tan magne i, so
bretot a l’inici, s’hi troba a faltar 
una bona part de la frescor habitu
al d’aquest grup que actualment tri
omfa a Barcelona amb el muntatge 
Urtain. Potser per aquesta recerca de 
l’equilibri, la marca Animalario es 
percep especialment en el final, ex
ceptuant moments com l’aquarel·la 
de la cacera, on el grau d’expressió 
plàstica de la violència arriba a cims 
molt aconseguits.
 Antropofàgia, violacions, mutila
cions i assassinats apareixen en un 
crescendo cada vegada més brutal, es
quitxat amb dosis d’humor negre. 
L’obra narra la història fictícia del 
general Titus Andrònic, que després 

d’una llarga guerra contra els gots 
torna a Roma acompanyat dels seus 
fills supervivents i dels presoners, 
entre els quals la reina goda Tamo
da. A la capital de l’imperi, Sadurní 
i Bassià lluiten per succeir l’empera
dor mort.

VIOLACIÓ I MUTILACIÓ / La intriga, la traï
ció i la fal·làcia giren al voltant d’un 
escenari rodó i giratori. Al final, i 
en el millor moment del muntatge, 
acollirà el banquet familiar en què 
la venjança contra els excessos –en
tre els quals la violació i mutilació 
de Lavínia, filla de Titus, pels primo
gènits de la pèrfida Tamoda, una es
plèndida Nathalie Poza–, culmina
rà amb els convidats menjantse un 
guisat amb la carn dels fills de l’em
peradriu.
 Un trompetista i una violoncel
lista relaxen el drama amb la seva 
música. San Juan recrea amb força 
la bogeria de Titus, però es dilueix 
en altres moments, potser perquè el 
seu personatge requereix un actor 
una mica més  madur. Discret, Ja
vier Gutiérrez (Sadurní) i amb alts i 
baixos la resta d’un repartiment que 
aconsegueix, des de la irregularitat, 
sostenir aquesta difícil funció. H33 Alberto San Juan i Nathalie Poza.

33 Stephen Gately, primer per l’esquerra, en una imatge recent del grup irlandès Boyzone.
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MÚSICA 3 ÒBIT

Trobat mort a Mallorca el 
cantant del grup Boyzone

BEGOÑA ARCE
LONDRES

E
l món de la música pop a 
Irlanda i el Regne Unit esta
va ahir de dol. La inespera
da mort de Stephen Gately, 

el cantant de Boyzone, va provocar 
una autèntica commoció. Gately, de 
33 anys, va morir dissabte quan es
tava de vacances al Port d’Andratx, 
a Mallorca, per causes encara desco
negudes. La Guàrdia Civil, que por
ta les diligències, va assegurar  que 
no havia trobat indicis sospitosos al 
voltant d’aquest succés. Gately esta
va amb el seu company sentimental, 
Andy Cowles, i havia sortit de copes 
divendres a la nit, per tornar després 
al seu apartament de Cala Llamp, on 
es va ficar al llit, però ja no es va des
pertar. 
 El cadàver va ser traslladat ahir 
a l’Hospital Anatòmic Forense de 
Palma de Mallorca, on se li practi
carà l’autòpsia. Els seus quatre com
panys de la banda es disposaven a 
volar a l’illa, «completament des
trossats» per la pèrdua, van dir, «del 
nostre amic i germà». 
 Stephen Gately havia nascut en 
una barriada obrera de Dublín, al si 
d’una família catòlica. El 1993 es va 

La Guàrdia Civil 
investiga el succés, 
que ha commocionat 
el Regne Unit

El músic irlandès, 
de 33 anys, estava de  
vacances a l’illa amb 
la seva parella

unir a Boyzone, després de respon
dre a un anunci per a una audició en 
què va superar 150 aspirants, entre 
els quals hi havia el que després se
ria el famós actor Colin Farrell.

A L’ESTIL DE TAKE THAT / El mànager, 
Louis Walsh, volia una banda irlan
desa a l’estil de la britànica  Take 
That. El seu èxit va ser considerable. 
A la Gran Bretanya van aconseguir 
sis números u, amb vendes d’uns 20 
milions de discos. A finals dels anys 
90 el grup es va separar i es va tornar 
a unir el 2007. A l’estiu va celebrar 
una gira pel Regne Unit i planejava 
noves actuacions l’any que ve. 
 Un dels atractius de Boyzone i del 
mateix Gately, era el seu sex appeal 

entre les jovenetes, i això explica el  
xoc  que hi va haver quan el cantant 
va anunciar que era gai, després de 
la dissolució del grup.
 Als intents frustrats d’iniciar una 
carrera en solitari va seguir un perí
ode de depressió. Gately havia tro
bat posteriorment un cert èxit en els 
musicals del West End. La notícia de 
la seva mort va provocar una allau 
de reaccions. «David i jo estem sor
presos amb aquesta tragèdia. Step
hen era l’ésser més carinyós i gen
til», va assenyalar el cantant Elton 
John. El mànager del grup recordava 
que dilluns passat havia assistit amb 
Gately a l’entrega d’uns premis. «Es
tem destrossats. No sabem gaire bé 
què ha passat». H

J El músic Stephen Gately 
escrivia un llibre per a nens 
que la prematura mort ha 
deixat sense acabar. L’últim 
missatge que va deixar escrit 
a la xarxa social Twitter va ser 
el 6 d’octubre passat i deia així: 
«Segueixo ocupat amb moltes 
coses. Concentrant-me a acabar 
el meu llibre, i potser per això hi 
ha menys activitat per aquí», en 
al·lusió al fòrum d’internet.

AUTOR D’UN 
LLIBRE INFANTIL

UNA ALTRA FACETA 

El cicle de creadors 
novells també és 
un aparador per 
als programadors

Estrenar un espectacle teatral 
és un drama. I més per als que 
comencen en una ciutat com 
Barcelona, on les programacions 
es mouen per criteris molt tan
cats. És per això que a Empar Ló
pez, actriu, directora del Teatre 
del Raval i dinamitzadora cultu
ral, se li va acudir el 1996 donar 
una oportunitat a aquells que no 
acostumen a tenirne. D’aquesta 
manera va néixer la Mostra de Te
atre de Barcelona, que compleix 
al llarg d’aquest mes el seu 14è 
aniversari amb la premissa del 
primer dia: oferir espectacles que 
no s’han estrenat comercialment 
a la ciutat.
 Són 12, més l’inaugural El mun-
do de los simples que no va a con
curs, d’un total de 110 presen
tats. «La data límit va ser el 20 de 
juny, vaig començar a veure’ls al 
maig, però el 60% va arribar l’úl
tima setmana», explica la directo
ra, encarregada d’un ardu treball 
de selecció mitjançant la visió de 
DVD o, en casos aïllats, d’actua
cions en viu. Totes les peces són 
de petit format, per raons òbvi
es, i d’un ampli espectre creatiu. 

ESCENA 3 CERTAMEN

La Mostra de 
Teatre de BCN 
aposta per les 
obres inèdites

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA 

«Volem arriscar una mica amb 
propostes fortes de creació prò
pia. Aquest any tenim El mal de la 
muerte, de Marguerite Duras, de 
la companyia Quasar, amb una 
plàstica fantàstica i grans dosis 
d’erotisme ben fet», explica Em
par López.
 La Mostra no ha deixat de créi
xer des de la sisena edició, la pri
mera en què va superar el cente
nar de propostes. I ho ha fet tant 
en la qualitat dels muntatges 
com en la seva producció. «Hi ha 
més professionalitat», afirma Ló
pez, que lamenta que la crisi ha
gi rebaixat el nombre d’especta
cles. Aquesta edició seran 12 els 
que concursaran, en lloc dels 19  
del 2008. La reducció de la sub
venció del Consell de les Arts hi 
ha tingut molt a veure. 
 Empar López destaca la qua
litat dels treballs, com el que va 
obrir la mostra la setmana pas
sada. «A El mundo de los simples, un 
taller de l’Institut, els actors en
carnen discapacitats físics i psí
quics». També assenyala l’enginy 
i la creativitat de les propostes. 
«Quan no hi ha recursos, la gent 
s’ha d’espavilar». I no només per 
convèncer el jurat, sinó també 
els programadors. «L’objectiu és 
que les companyies treballin. Per 
exemple, La partida (premi espe
cial del jurat i de votació popular 
en l’anterior edició) ha fet tem
porada a Madrid i té programada 
una gira. Aquesta és la nostra sa
tisfacció». I la seva raó de ser. H


