
  

  

Jardí de les delícies de revista
CRÒNICA Blanca Li sorprèn amb la seva visió del quadro del Bosch

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
PERALADA 

La imaginació al poder, encara que 
sigui tan desbordada com la de Blan·
ca Li. Així és la interpretació, pletò·
rica d’ironia, que la ballarina i co·
reògrafa granadina fa del cèlebre 
quadro del Bosch El jardí de les delí-
cies. L’artista bolca en aquest espec·
tacle el seu món interior i les influ·
ències dels altres gèneres que prac·
tica, com ara el cine i l’òpera. Amb 
la seva innovadora proposta va sor·
prendre dimecres a la nit el públic 
de Peralada.
 El muntatge suggereix tantes lec·
tures com les del mateix tríptic del 
pintor. I en aquesta recerca del paral·
lelisme amb l’obra hi apareix un de·
liri molt furer, influït pels inicis de 
l’artista amb el grup català (va actu·

ar a Noun). Li no es conté i posa en es·
cena tot el seu cabal d’idees. Eclècti·
ca, es recolza en l’encertada sintonia 
amb l’inspirat vídeo d’Eva Ramboz 
que dóna moviment als elements de 
la pintura.
 El diàleg entre les figures, la fau·
na i les plantes del quadro –de ve·
gades deformades i foses en un sol 
personatge– i les coreografies són el 
millor de l’obra. Estructurada com 
una revista musical, en què el pia·
nista Jeff Cohen juga un rol impor·
tant, el muntatge exhibeix el paral·
lelisme entre el món oníric de l’obra 
del Bosch i la societat actual per mit·
jà de petites creacions que se succe·
eixen sense aparent relació entre si.
 L’espectacle decau cap a la meitat 
per aixecar·se al final. I guanya quan 
hi ha més ball, alternat amb acrobà·

cies i gags escènics, perquè la quali·
tat dels intèrprets és magnífica tant 
a l’hora de dansar com a la d’inter·
pretar i cantar. Però Li aconsegueix 
mantenir sempre l’expectació so·
bre el que vindrà. Hi ha una atrevi·
da sensualitat però sempre amb un 
sentit cabareter, com el del núme·
ro de la infermera amb minifaldilla 
perseguida per cinc ballarins recla·
mant sexe.

ORIGINAL I HILARANT / La mateixa Li en·
carna la vedet enfadada per la pèr·
dua de l’amant i baixa a la platea re·
partint llenya amb el seu marabú. 
També és la parella a punt de parir 
d’un tipus que només li fa cas quan 
no sona el mòbil, moment en què la 
pot deixar caure directament a ter·
ra. No falten a la cita Sarkozy i una 

Carla Bruni embarassada i tampoc 
les desfilades de moda, l’obsessió pel 
consum i els comportaments de ti·
pus de tota condició, inclosos roc·
kers i rapers. També hi apareixen 
un bellíssim jardí de maduixes i 

una Barbie princesa, i és impactant 
l’escena del ball amb l’esquelet del 
Bosch, mentre sona un nocturn de 
Chopin. Molts elements, potser mas·
sa, per a aquest original i hilarant  
muntatge. H

33 Un moment de l’innovador muntatge, dimecres passat a Peralada. 
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Els enganys i embolics d’Oscar 
Wilde desfilen al Gaudí
3Ivan Campillo adapta i dirigeix el clàssic ‘La importància de ser Frank’

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

E
l Teatre Gaudí Barcelona 
(TGB), com el Versus, con·
tinua un any més fidel a 
la idea del seu director ar·

tístic, Ever Blanchet, de mantenir 
els telons alçats a l’agost. Avui salta·
ran a l’escenari els brillants embo·
lics d’un clàssic d’Oscar Wilde, The 
importance of being Earnest, que, sota 
el títol La importància de ser Frank, ha 
traduït, adaptat i dirigit Ivan Cam·
pillo. «És una crítica satírica de la 
societat victoriana i els seus jocs de 
mentides i falses aparences. Wilde 
era un especialista a burlar·se de les 
màscares de la gent», addueix el di·
rector, per a qui l’obra manté molts 
nexes amb la societat actual. «Avui 
tenim un excés de tot el que és po·
líticament correcte, cercles en què 
s’ha de fingir i actuar d’una manera 
determinada». 
 
DOBLE VIDA / L’autor de Sitcom con·
fessa que li ha clavat una tisorada 
a aquesta aclamada obra del 1895 
(una de les millors de Wilde, segons 
la crítica) per «guanyar ritme i adap·
tar·la al públic d’avui», afegint·hi 
efectes visuals. El també actor s’ha 
reservat el paper de John Worthing, 
un noi adinerat que disfruta de la se·
va doble vida. És el respectable John 
a la seva residència campestre i es fa 
passar per l’esbojarrat Frank quan 
s’està a la ciutat.

 El director  de l’obra ha volgut po·
tenciar el joc del fingiment amb el 
travestisme de l’actor Ferran Cas·
tells, que va ser professor seu a l’Ins·
titut del Teatre i es posa a la doble 
pell de Lady Bracknell (la mare de 
l’enamorada de Frank) i del criat 
Merriman. 
 També l’escenografia, d’Eloi Li·
nuesa, és una metàfora «d’aquella 
societat moguda per fils en què res 

UNA ALTA COMÈDIA SOBRE LES FALSES APARENCES

és el que sembla»: els elements del 
decorat pengen del sostre i pugen i 
baixen com marionetes en un esce·
nari que és envoltat pel públic a qua·
tre bandes. 
 Miquel Agell –en el paper d’Alger·
non, un bala perduda amic de farres 
de Frank–, Clara Galí (la feliç  Ceci·
ly), Montse Sagués (Miss Prism), Lau·
ra Sancho (Gwendolen) i Manel So·
làs (Lane i Reverend Chasuble) com·
pleten un repertori que es vesteix 
d’època per a aquesta desfilada d’en·
ganys i embolics amorosos. El mun·
tatge s’estarà al Teatre Gaudí fins al 2  
d’octubre. 
 La principal dificultat a l’hora 
d’enfrontar·se a la seva primera tra·
ducció professional, assegura Cam·
pillo, va ser adaptar «l’enginy verbal 
i els jocs de paraules», que ja aparei·
xen al títol original. The importance 
of being Earnest juga amb el nom 

d’Ernest i el significat de l’adjectiu 
earnest (seriós, formal, franc...). Un 
doble sentit que es manté a l’utilit·
zar Frank (honest, franc) en la tra·
ducció al català, i del qual, no obs·
tant, es prescindeix en les versions 
en castellà, que titulen La importan-
cia de llamarse Ernesto. 
 Campillo, que defineix el drama·
turg irlandès com el «precursor de 
les sitcoms actuals», subratlla que 
l’obra, més enllà de l’àcida crítica, 
és una «alta comèdia molt divertida, 
plena d’un humor irònic i de vega·
des absurd i esquitxada de brillants 
diàlegs». Amb frases antològiques 
com: «No veig què hi ha de romàntic 
a declarar·se. ¿No veus que et poden 
contestar que sí?». H

«És una divertida  
crítica dels jocs de 
mentides i màscares 
de la societat», diu el 
director i actor 

33 Clara Galí, Miquel Agell i Montse Sagués, en una escena del muntatge d’Ivan Campillo.

erda i Maribel Jara protagonitzen 
l’obra del jove José Pascual Abe-
llán que tracta dels malalts men-
tals i la necessitat de l’ésser humà 
d’inventar-se personatges per so-
breviure a la realitat.

33 Fins al 14 d’agost la sala Versus 
programa Locas, una producció de 
la companyia Teatro a Cuestas que 
va tenir una gran acollida en la seva 
estrena dins de l’escena alternativa 
madrilenya. Ángeles González Cu-

‘Locas’, de Madrid al Versus
UN ALTRE MUNTATGE


