
Les últimes funcions i  
el perill de la indolència

I
nevitable: sempre en les prime-
res setmanes de gener es pro-
dueixen moviments a la car-
tellera teatral. I això passa no 

tant pel salt d’any com pel canvi de 
trimestre. Moltes de les obres que 
es van estrenar al setembre (inici 
de la temporada) tenen el final una 
vegada superat el Nadal. És com si 
els Reis també passessin pels tea-
tres i deixessin a peu de taquilla les 
noves joguines (les noves funcions) 
amb la urgència de la seva estrena 
immediata.
 Mai se sap com sortirà el regal. 
Al teatre totes les nits d’estrena te-
nen una mica de nit de Reis: amb 
il·lusió, expectatives i grans espe-
rances (gràcies, Dickens), se li treu 
l’embolcall al producte i sorgeix la 
sorpresa; grata en ocasions, dece-
bedora en altres, en uns percentat-

ges que rondarien el fifty/fifty (grà-
cies, Keynes). En el teatre no exis-
teix el tast, com en els melons. En 
el teatre en una sola nit s’obre, es 
tasta, es paladeja i es decideix. Si el 
meló surt bo, enhorabones i felici-
tacions; si, per contra, ni polpa ni 
aroma convencen, es torna a em-

bolicar i a tastar-ne un altre, que el 
temps és curt.
 Aquest any, els Reis han deixat 
a Barcelona un bon sac de novetats 
alhora que s’han emportat funci-
ons que es mereixien més temps. En 
alguns teatres la permanència de 
l’obra en cartell ve marcada per en-
davant: es brinden temporades tan-
cades i un sap que disposa de tants 
dies i tantes funcions per disfrutar 
del producte. 

¡Esgotades les localitats!

Però altres s’arrisquen que sigui el 
públic qui determini la permanèn-
cia en cartell: com més assistència, 
més temps de vida; o, per contra, 
si no ve ningú, tanquem la parade-
ta. ¿Avantatges? Molts. ¿Perills? Al-
guns. I el més gran de tots, la indo-
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Són vostès, amb la 
seva assistència, els 
qui decideixen la vida 
d’un espectacle 

lència, la distracció, el fet de dei-
xar-ho per demà, el vull veure’l, però 
no trobo el moment, el m’han dit que 
és molt bo, hi hem d’anar, ¿qui compra 
les entrades? que mai es concreta en 
dia, hora i persona. I de sobte l’es-
pectacle –donat el nombre insufi-
cient d’espectadors– anuncia els 
seus últims dies. Després –¡esgota-
des les localitats!– tot són presses, 
trucades influents: «Encara que si-
gui una per favor, que no vull que-
dar-me sense veure’l». I inexorable-
ment: últim diumenge, comiat, 
aquí s’acaba la història i un llarg 
cor de lamentacions.
 Un consell: quan vulguin anar al 
teatre cal que hi vagin com més avi-
at millor. Perquè són vostès, amb la 
seva assistència, els qui decideixen 
la vida de l’espectacle. Com ha de 
ser. H

puntsa

espectacles DISSABTE
54 15 DE GENER DEL 2011

TEATRE 3 ESTRENA

‘Macbeth’ tanca el cicle 
sobre Shakespeare de la FEI

JOSÉ CARLOS SORRIBES
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p
oder. Corrupció. Passi-
ons. Por. Venjança. Dolor. 
Mort. Macbeth. Aquest ma-
gistral compendi de pulsi-

ons humanes torna la setmana que 
ve a la cartellera teatral barcelonina 
en el tancament del cicle sobre Wi-
lliam Shakespeare de la Factoria Es-
cènica Internacional (FEI), la compa-
nyia que impulsa Carme Portaceli i 
que té la seu a la Nau Ivanow. Shakes-
peare X4 compta amb quatre mun-
tatges de factura molt diferent: 

Cinc actors porten 
a la Nau Ivanow una 
versió descarnada 
de la gran tragèdia

Ricard II, que va estrenar la mateixa 
Portaceli, Molt soroll per a Shakespeare, 
música i paraula amb la firma de Da-
ni Nel·lo i a punt d’iniciar la seva gi-
ra, Conte d’hivern, de la directora de la 
FEI i que arribarà al Romea al febrer, 
i aquest Macbeth, que s’estrenarà di-
lluns que ve a la Nau Ivanow.
 És ara el torn de Carles Fernán-
dez Giua, exdeixeble de Portaceli, 
que firma la direcció i adaptació 
d’aquesta gran tragèdia de Shakes-
peare. Òbviament la seva mirada a la 
peça és contemporània, amb una es-
cenografia despullada i projeccions 
de situació –els dos elements amb la 
firma d’Eduardo Szwarcer– a més 
d’un vestuari atemporal. Fernán-
dez ha treballat sobre el text «a pèl» 
en una respectuosa feina de «reduc-
ció» que manté la seva estructura. 
Ha limitat el nombre de personat-

ges, que reparteix entre cinc actors. 
Només Dani Arrebola (Macbeth) i La-
ia Martí (Lady Macbeth) no doblen; 
Marc Garcia Coté, Pau Sastre i Jordi 
Brunet es multipliquen.
 Fernández troba en Macbeth la te-
màtica social que ha definit la seva 
trajectòria com a director, amb pe-
ces com La conquesta del Pol Sud, que 
dóna nom a la companyia coproduc-
tora del muntatge. «Macbeth entra 
en el món individual de les passions 
i desitjos, i les conseqüències que 
té en el camp col·lectiu», diu sobre 
l’ambició de l’heroi que el porta a as-
sassinar Duncan, rei d’Escòcia, insti-
gat per la seva dona.

SENSE RESPOSTA / En el seu treball so-
bre Macbeth, el director s’ha fet pre-
guntes actuals per a les quals no tro-
ba resposta reconfortant. «¿Fins a 
quin punt hem d’estar atents als nos-
tres governants? ¿Què tenen a veure 
la violència amb la por de perdre al-
guna cosa com li passa a Macbeth? 
¿Queda lloc per a l’esperança?». So-
brevolant-ho tot hi ha el llenguat-
ge de Shakespeare, definit pel seu 
impuls cap a l’acció i pel seu altís-
sim nivell poètic, segons el director 
d’aquesta versió «descarnada» d’una 
de les grans tragèdies de l’autor. H33 Laia Martí (Lady Macbeth) i Marc Garcia Coté (Duncan), en una escena.
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