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L. SERRA
SALT

Nit de vestit i corbata, la
d’ahir a Salt. No només
s’inaugurava el festival
Temporada Alta, el
certamen que ha posat

al mapa teatral Catalunya, sinó que
polítics –des del conseller de Cultu-
ra, passant pels alcaldes de Girona
i Salt, secretaris generals, membres
del CoNCA, etcètera– i gent de totes
les famílies del teatre –Sílvia Munt,
Julio Manrique, Oriol Broggi, Her-
mann Bonnin, Ramon Simó, Toni
Casares– van assistir a l’estrena del
nou teatre d’El Canal a l’antiga fà-
brica Coma Cros.

Àlex Rigola s’hi deu haver sentit
com a casa, tenint en compte el seu
últim artefacte, MCBTH, rigolià
cent per cent. Mentre Macbeth i
Lady Macbeth (Joan Carreras i Alí-
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ARTS ESCÈNIQUES

Rigola condemna
el senyor dels anells

cia Pérez) es petonejaven, sonava
pels altaveus un missatge que crida-
va a la mobilització en contra de
l’IVA cultural. Després, dues hores
d’un Shakespeare que el director
també plantejava com un pols de
ressonàncies polítiques: fins on ar-
riba l’ambició per arribar a trair
l’ètica, com els fets desencadenen
desgràcies –”la sang vol sang”– i
com els remordiments es poden
menjar fins i tot un rei –“el que es-
tà fet no es pot desfer”–. Els Mac-
beth s’embruten les mans de sang.
Rigola no s’ho ha pres a la lleugera.

L’espectacle, que va ser acollit amb
aplaudiments tebis, és gairebé una
instal·lació plàstica. El vers shakespe-
arià rep tot el protagonisme sobretot
a l’inici, amb els personatges estàtics,
tots sempre presents a escena inter-
pretats per només sis actors (Lluís
Marco és Duncan i Míriam Iscla, Ori-
ol Guinart i Marc Rodríguez es repar-
teixen la resta de papers). Però el traç
del director es va fent gruixut. Les
bruixes del bosc aquí s’han convertit
en Mickey Mouse, l’exèrcit va vestit
del Celtic de Glasgow, els boscos són
arbres de plàstic i el castell una case-
ta de fusta dels tres porquets que
Macbeth intenta tirar a terra bufant.
La traïció de Macbeth al seu rei tirà, la
fúria de l’ambició, la il·lustra amb un
Carreras convertit en un impecable
Gollum d’El senyor dels anells: “Mi te-
soro, mi anillo”. Rigola s’endú Shakes-
peare al seu terreny sense pudor.

Cada nou mort l’acompanya una
nova amenaça. I a cada amenaça li ha
de seguir un mort. Quan Macbeth és
coronat i és conscient de la seva con-
demna, sap que ha de seguir el camí
marcat. Rigola ha situat aquí un en-
treacte per fer un canvi radical d’es-
cenari. Dels boscos tenebrosos de
Twin Peaks a l’escena plastificada,
blanca i tacada de sang d’un quiròfan
ounapel·lículadelamàfia.LadyMac-
beth és la primera a precipitar-se a la
tacadesang,mortaderemordiments.
Ell accepta seguir-la. Puf.e

Marc Rodríguez i Joan Carreras són Banquo i Macbeth, amics, confidents i contrincants
per la corona d’Escòcia. DAVID RUANO

Un ‘MCBTH’ desconcertant obre Temporada Alta

Shakespeare
L’espectacle
ésuna
instal·lació
plàstica
ambelversde
protagonista

El cor de les tenebres i
un descobriment argentí
El primer cap de setmana del Tem-
porada Alta ensenya les cartes amb
què sol jugar Salvador Sunyer per
equilibrar la programació: un des-
cobriment i un pes pesant.
● ‘Los talentos’
És l’obra dels argentins Agustín
Mendilaharzu i Walter Jakob
pels quals aposta el festival que
abans ens ha descobert Daniel
Veronese, Claudio Tolcachir i Ro-
mina Paula. Que es preparin els
intel·lectuals.
● ‘El cor de les tenebres’
El viatge africà de Joseph Conrad
vist per dues primeres figures:
l’adapta i l’interpreta Josse de
Pauw i el dirigeix Guy Cassiers, ex-
pert en l’horror tecnològic.

webs, Froilán s’ha disparat al peu...
Tot això també hi surt”, explicava
ahir el guionista Jordi Ventura, co-
autor del text amb Joan Lluís Bozzo.
“No accelereu els processos que vi-
vim, perquè, si no, les bromes esta-
ran passades de moda!”, demanava
als periodistes el director de Dagoll
Dagom. De tota manera, ja compten
a introduir canvis en el muntatge si
els reis tenen noves ensopegades.

Perill de demanda?
La família irreal recollirà una tren-
tena de cançons –una banda sono-
ra de temes coneguts però amb lle-
tres versionades–. “S’interpretarà
en l’idioma que parlem a casa: grec,
anglès i, si no, espanyol”, deia el
príncep Felip. ¿Això farà més fàcil
que el muntatge viatgi a Madrid?
“Nosaltres encantats!”, deia Bozzo.

“Home, si hi ha demanda... deixa-
rem de fer-lo”, puntualitzava el fals
Joan Carles I, amb segones intenci-
ons. Toni Soler, president de Mino-
ria Absoluta, treia ferro a la possible
querella de la Zarzuela: “Amb set
temporades de Polònia hem après
a esquivar demandes”, assegurava.
Segons Bozzo, “Polònia ha eixam-
plat el camí de la sàtira fins al punt
que ara es pot dir el que es vol”.

L’equip d’actors televisius inter-
preta els vuit protagonistes (Toni
Albà, Mireia Portas, Queco Novell,
Agnès Busquets, Anna Bertran, Mò-
nica Pérez, David Olivares i Xavier
Serrano). “Tenen tan metabolitzats
els personatges que jo he tingut la
feina mítica d’un director, que és no
fer res”, deia Bozzo. Ansiosos per
engolir les croquetes de la recepció
oficial, el rei acomiadava els perio-
distes: “Ara la casa reial us convi-
da...” “Vostès mateixos es convi-
den!”, el tallava el príncep. “Al pa-
peo!”, cridava el rei. I la família reial
en pes es tirava de cap a la teca. Ara
sí, una família real.e

Els reis de ‘Polònia’
fan el salt al musical

Minoria Absoluta i Dagoll Dagom portaran
‘La família irreal’ al Teatre Victòria

LAURA SERRA
BARCELONA

L’expectació era digna
d’una audiència reial i
gens pròpia d’una pre-
sentació de teatre.
Una munió de càme-

res i periodistes s’aglomeraven a
l’entrada noble del Cercle Artístic
de Sant Lluc pel morbo de veure i re-
tratar la família del rei al complet,
amb gendres pispes i exgendres
aristòcrates inclosos. Els altres Bor-
bons van fer aparició des de dalt de
l’escalinata, saludant amb aquella
tècnica sofienca del braç fix en angle
recte i el palmell tancat, i van oferir
al públic un número musical a vuit
veus. El monarca va entonar Sigo si-
endo el rey, mentre Sofia li feia de
mariachi amb tornades com: “Con
Corina y sin Corona, mi mundo se
desmorona y me persigue la leeeeey”.

La família polaca va oferir un tast
del que serà La família irreal: una co-
mèdia satírica amb números musi-
cals marca de la casa Polònia. La pro-
ductora Minoria Absoluta i la com-
panyia Dagoll Dagom han unit cer-
vells per parir aquest muntatge, que
s’estrenarà al Teatre Victòria el 8 de
novembre i que té prèvies a Rubí (13
i 14 d’octubre), Vic (28 d’octubre) i
Lleida (3 de novembre).

L’esquelet de l’obra és una ficció
–es tracta de treure tots els privile-
gis a la monarquia espanyola i veu-
re què passaria si fossin una famí-
lia normal–, però s’utilitzen situaci-
ons que es basen en fets reals (i re-
ials). Fins i tot la dramatúrgia, que
van escriure a principis d’any, l’han
hagut de modificar unes quantes ve-
gades: “Des de llavors el rei ha anat
a Botswana, ha matat elefants, li
hem descobert amants, cartes en
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L’equip d’actors de Polònia van presentar ahir el muntatge al Cercle
de Sant Lluc de Barcelona amb dos números musicals. JORDI PIZARRO


