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SORTIDA MINISTERIAL

González-Sinde 
deixa la SGAE
Ángeles González-Sinde, ministra 
de Cultura en funcions, ha demanat  
donar-se de baixa a la Societat Gene-
ral d’Autors i Editors (SGAE). Ho va 
confirmar ahir el portaveu de la jun-
ta directiva, Sabino Méndez, que va 
qualificar de «xocant» la decisió.

SITUACIÓ LABORAL

Precarietat 
dels ballarins 
Un estudi de les condicions labo-
rals dels professionals de la dansa 
denuncia la precària situació la-
boral dels ballarins a Catalunya. 
El sou mitjà ronda els 800 euros 
nets al mes i un 48% n’ingressen 
menys de 600. 

CREIX EL CARTELL

The xx, al 
Primavera
El Primavera Sound va donar a co-
nèixer ahir més noms per a l’edi-
ció del 2012, que se celebrarà en-
tre el 30 de maig i el 2 de juny al Fò-
rum: The xx, Death Cab For Cutie, 
Spiritualized, The Dirty Three, Be-
ach House, Siskiyou i Lisabö.

El Lliure situa a Rússia la 
trama de ‘La tempestat’ 
33La companyia Cheek by Jowl adapta el ‘shakespeare’ a l’actualitat

M. C. 
BARCELONA 

D
eclan Donnellan, direc-
tor de la companyia an-
glesa Cheeck by Jowl, re-
novador de clàssics, torna 

a Barcelona aquesta nit al capdavant 
d’una companyia russa creada a par-
tir de la mateixa filosofia de l’acla-
mat grup anglès, famós per la seva 
moderna i refrescant visió de grans 
títols. En aquesta ocasió presenta La 
tempestat, de William Shakespeare 
(1564-1616), en un muntatge absor-
bent que ha obtingut l’aplaudiment 
de la crítica i el públic des de la seva 
estrena a París a principis d’any.
 Amb subtítols en anglès i dues ho-
res d’acció sense interrupció, l’es-
pectacle transporta el públic a un 
terreny entre el passat i el present 
de Rússia en el qual es barregen re-
ferències al comunisme del segle XX 
i al consumisme dels nou-rics, del 
segle XXI. Donnellan utilitza tot ti-
pus d’elements, dansa, videoprojec-
cions i música, per actualitzar el dra-
ma que narra el naufragi i l’anhel de 

venjança de Pròsper, duc de Milà, ex-
pulsat pel seu germà Antoni. L’aigua 
juga un paper vital en una sòbria i 
efectiva escenografia de Nick Orme-
rod, fundador juntament amb Don-

nellan de Cheek by Jowl el 1981.
 L’objectiu de Donnellan és que 
l’espectador quedi atrapat per la for-
ça de la interpretació i que només 
necessiti mirar ocasionalment els 

subtítols per captar aquelles expres-
sions del text escrit fa 400 anys que 
s’han conservat. Com ja va fer en an-
teriors muntatges que va presen-
tar a Barcelona –l’últim va ser Troi-

pRESENTACIÓ A BARCELONA D’UN ACLAMAT MUNTATgE

lus and Cressida, també de Shakespe-
are, el 2008–, el director ha depurat 
el text al màxim per connectar amb 
el públic.

DEBUT EN EL CINE AMB PATTINSON / «La me-
va feina principal quan m’enfronto 
a un text clàssic és diferenciar entre 
el que està viu i el que ja no ho està», 
ha dit Donnellan, que a la primave-
ra estrenarà el seu primer llargme-
tratge, Bel Ami, un repte fascinant 
per a ell després de 30 produccions 
amb Cheek by Jowl, 16 sobre textos 
de Shakespeare. El seu debut en el 
cinema, amb codirecció d’Orme-
rod, és una adaptació d’una novel-
la de Guy de Montpassant i compta 
amb un repartiment de luxe amb el 
vampir Robert Pattinson, Uma Thur-
man, Kristin Scott Thomas i Christi-
na Ricci.

33Dos actors en una escena d’aquest aclamat muntatge que estarà des d’avui fins diumenge en cartell.

 L’estreta col·laboració de Don-
nellan i Ormerod amb Rússia es re-
munta al 1999, quan tots dos van 
ser convidats pel Festival Interna-
cional Txékhov per crear una com-
panyia que estaria integrada per al-
guns dels millors actors del país. El 
seu primer muntatge va ser Boris Go-
udonov, de Puixkin. Es va estrenar el 
2000, i després van muntar Nit de 
reis, de Shakespeare (2003), i Les tres 
germanes, de Txékhov (2005).  H

«La meva feina principal 
a l’enfrontar-me a un 
clàssic és diferenciar 
entre el que està viu i el 
que no», diu Donnellan


