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ARTS ESCÈNIQUES

El festivalTemporadaAltaestrena
Forests, unaproducciódelBarcelo-
na Internacional Teatre que es va
estrenar a l’OlimpíadaCultural de
Londres. Un periple per tots els
boscosde lesobresdeShakespeare.

de Birmingham i ara arriba a Cata-
lunya,aquestdissabtealTeatreMu-
nicipal de Girona, dins el festival
TemporadaAlta. Del 10 al 27 de ge-
nerdel2013 lasegonaproducciódel
Barcelona Internacional Teatre
(BIT) passarà pel Teatre Romea.

“QuanShakespeare vol parlarde
la naturalesa humana, fa al·legori-
es i metàfores amb els arbres, els
ocells i la natura”, diu Rosich.
Aquestaés la lecturaqueels interes-
sava. Van despullar les paraules de
Shakespearede les trames i els per-
sonatges originals i van reconstru-
ir-les enunaobranova juxtaposant
fragments o frases soltes que pre-
nen un nou sentit.

El camí de la ‘Divina Comèdia‘

L’esquelet de Forests segueix el vi-
atge de laDivina Comèdia de Dant.
Elperiple s’inicia alParadís, al bosc
d’Ardend’Alvostregust, “unlloc llu-
minós on tot és possible, el bosc de
la infantesa”, explica el dramaturg.
La segona parada, el Purgatori, “és
un bosc més nocturn, el de Somni
d’unanitd’estiu,TitusAndrònic i so-
bretot l’arbredaviolentadeBirnam,
on lanatura es rebel·la contraMac-
beth”. I l’Infern final és el paisatge
devastat d’El Rei Lear, “els penya-
segatsdeDover,onShakespearees-
criuels textosméspessimistesde la

naturalesahumana”,afirmaRosich.
“És un homenatge a la paraula de
Shakespearemés que cap altra co-
sa”, segons ell.

Els autors van partir més de 20
textos per cosir un patchwork on
l’originalés inidentificable fins i tot
pelpúblicanglèsmésexpert: “Hiha
quatre línies deHamlet, quatre de
La tempesta, tres línies d’Al vostre
gust, quatre delTimó d’Atenes i tot
casa perfectament”, destaca Josep
MariaPou.Elsactorsanglesosesta-
ven tan perduts com els catalans.
“Hi ha fragments que ni ells no han

LAURA SERRA

BARCELONA. El repte eramajúscul
fins i totperaldirectorCalixtoBiei-
to: dos coproductors anglesos de
tantdeprestigi comelBirmingham
Repertory Theatre i la Royal Sha-
kespeare Company li van encarre-
gar que fes una obra de teatre de
Shakespeare, òbviament en anglès,
amb alguns actors anglesos, per in-
cloure-ladinselFestivalShakespe-
arede l’OlimpíadaCulturaldeLon-
dres.Bieitovaagafardel seudrama-
turg de capçalera, Marc Rosich, i
tresactorsdeconfiança (JosepMa-
ria Pou, Roser Camí i la cantant
MaikaMakovski) i va capbussar-se
en la literatura del bard.

El resultatésForests, “uncollage
fet a partir de textos de Shakespea-
re que té coma leitmotiv els boscos
queapareixena lessevesobres”, ex-
plicaRosich,queésquiesvaamarar
de l’obra completa del gran drama-
turg per escriure un text bilingüe,
català ianglès.Elmuntatgeesvaes-
trenar el 4 de setembre a l’Old Rep

Un viatge
pels boscos de
Shakespeare

S’estrena l’obra catalano-anglesa
‘Forests’ de Calixto Bieito

vist mai, perquè hi ha des de textos
molt famosos finsaobresmenysco-
negudes, joies d’Enric VIII i Enric
VI”, diuRosich.La críticadelGuar-
dian afirmava que a Forests, “un
muntatgedesangcalenta, anàrquic
i turmentat per imatges de mort”,
“tens la sensació que Shakespeare
pertany tant a Barcelona com a
Stradfort-upon-Avon”.

Una creació col·lectiva

Elsbrodatsdelmuntatges’han feta
la sala d’assaig, amb els actors abo-
cats a una feina intensa (per la ban-

SHAKESPEARE BILINGÜE
Forests és “una simfonia amb
sis solistes”, segons l’actor

JosepMaria Pou, que assegura
que fer aquestmuntatge és
“un premi”. GRAEMEBRALDWOOD

Petites companyies que encomanenentusiasme

Duespetites companyiesd’actors,
Prisamata i EGOS Teatre, són les
responsables de dues de les perles
de la temporada.Ruddigoreo lanis-
saga maleïda i Sé de un lugar van
serels seusprimersmuntatges.

de seguir trobant-himés lectures”,
explicaMorales. I allàSédeunlugar
va ser tota una revelació, la perla de
la temporada. Tant que ara Julio
ManriqueelshafitxatperalRomea.
Comqueésteatre low-cost (o“a l’ar-
gentina”, que en diu Manrique) es
podenadaptaraqualsevol lloc: l’han
interpretat en una sala d’art diàfa-
naienunapresóiavui instal·laranel
seumenjadorportàtilalvestíbuldel
Romea a l’hora dels troneres, a tres
quarts d’onze de la nit.

La parella protagonista, dos ves-
tits amidaper aAnnaAlarcón iXa-
vierSáez, sónunsexamantsque in-
tententornaraseramics. Ihoexpli-
quen al públic, el toquen, li parlen
avintcentímetresdedistància, com
si fossinamics. “He intentat feruna
cosapersonal,queemremoguiami,

L.S.

BARCELONA. “Teníemganesdetre-
ballar junts”, diu com a tota justifi-
cació l’autor idirectordeSédeunlu-
gar, Iván Morales. La companyia
Prisamata va agafar el primer text
teatral que escriviaMorales i es van
tancar a assajar a La Caldera. “Ens
vam gastar 40 euros de producció”,
assegura.“Comqueteníemganesde
seguir-lafent,perquèperanosaltres
encara és unmisteri i ens emociona
molt, vamanar aLaSeca ambganes Ruddigore o la nissagamaleïda es va estrenar el 2007. JAVIERNAVAL

Es reestrenen els petits grans èxits ‘Sé de un lugar’ i ‘Ruddigore o la nissagamaleïda’
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✔ LA FI DELMÓNABARCELONAA lawebde
l’ARApodreuveureBarcelonaarrasada. Ésun
tastdel filmLosúltimosdías, queelsgermans
Pastorvanpresentaral Festival deSitges.

✔ ELMALMOMENTDE LADYGAGA

La cantant va vomitar en ple concert a
Barcelona. N’ha acabat fent broma al seu
Facebook i convida els fans a veure el vídeo.

✔ UNAESTRENAPROBLEMÀTICA Llegiu el
missatge d’Àlex Rigola en què convida els
espectadors de l’estrena “desastrosa” de
MCBTH a Salt a tornar veure l’obra al TNC.

i més a l’

hom té la seva ària. Aquí jo tinc
avantatgeperquè josóc l’únicque ja
és al bosc quan arriben els altres”.
L’espai és obra de l’escenògrafa ha-
bitual de Bieito, Rebecca Ringst.

Ahir van presentar l’espectacle
actors i dramaturg –Bieito està
muntant l’òpera Pepita Jiménez
d’Albéniz a Buenos Aires– en una
visita fugaç després de la funció de
Toledo i Avilés i a punt demarxar a
Amsterdam,abansdepassarperGi-
rona,Vitòria,Madrid iLondres. “El
BIT va endavant amb dificultats,
com tot”, deia Borja Sitjà.e

da anglesa sónHayley Carmichael,
George Costigan, Katy Stephens i
Christopher Simpson). “Cada dia
arribàvem i teníemun text nou, es-
tripàveml’antic, l’havíemdetornar
a estudiar, a provar. Ha sigut la fe-
licitat suprema. Acollonia moltís-
sim –confessa un actor tan bregat
com Pou–, però han sigut els dos
mesosmés interessants de lameva
carrera.Éscomunpremide finalde
carrera!” Signa el mateix respecte
poruc, al seucostat,MaikaMakovs-
ki,que interpretaambveu,guitarra,
piano i altres instruments vuit te-

mesmusicalsapartir tambédelvers
de Shakespeare o bé inspirats en la
seva obra. Els actors anglesos tam-
bé fan petites incursions al català.
D’una Babel idíl·lica, però, es passa
a un caos fosc amb fronteres lin-
güístiquesmés clares.

“Elmésdifícil ésquenointerpre-
temunspersonatges–explicaPou–.
Peraunactor,elpersonatgeéselca-
mí per passar per totes les emoci-
ons, i aquí cadascú s’ha construït el
seu amb frases que en l’original di-
uen persones molt diferents. Som
comuna simfonia a sis veus on tot-

Les perversions
sexuals deDavid
Mamet, a La Villarroel

Si ahir a la nit hi va haver l’estrena
oficial d’Oleanna, deDavidMamet,
al Teatre Romea, avui s’estrena a
LaVillarroelunaproducciómurci-
ana convidada: Perversiones sexu-
ales en Chicago, obra del mateix
autor. Aquest text data del 1974 i
ésundelsprimersdel conegut com
aparedelnourealisme–obres amb
un llenguatge col·loquial estilitzat,
transgressor, de ritmevertiginós–
queva acabar guanyant el Pulitzer
deu anys després amb Glengarry
GlenRoss. La producció de la com-
panyiaLaRuta i elTeatroCircode
Múrcia és una versió actualitzada
de Roberto Santiago amb direcció
de Juan Pedro Campoy, que relli-
ga les 17 escenes originals. Quatre
cares conegudes de la televisió es-
panyola –Cristina Alcázar, Fer-
nandoGil,ÚrsulaCorberó i Javier
Pereira– protagonitzen un mun-
tatge sobre la guerra (i l’amistat)
de sexes. “És una comèdia àcida,
àgil, divertida i explicada en un
llenguatgequotidià que reflexiona
sobre el que té de bo l’amistat, la
incapacitat de relacionar-se i com
l’amor pot canviar una persona i
els seusvincles amb l’altra gent.És
unMamet pur en el sentit que no
té filtre”, diu Gil.

Teatreelsvadescobriral tallerdefi-
naldecursde l’InstitutdelTeatreel
2007 ielsva fitxar.Desprésdepror-
rogar durant vuit mesos, d’allà van
ferel saltdirectamentalTeatreNa-
cional gràcies al primer encàrrec.
“Javammuntar la tesinade finalde
carrera amb la idea que estigués a
puntperanaraunteatre. Quanvam
veurequehihaviapossibilitatde fer
bolos i encàrrecs, vamdecidir cons-
tituir-noscomacompanyia”, expli-
ca l’actriu Lali Camps. Joan sense
por,Lacasasota la sorra iElcrimde
Lord Arthur Savile són els muntat-
ges quehan vingut després, tots es-
trenats amb èxit. “Fem el que ens
agrada i ho fem junts –diu– però hi
posem moltes hores i dedicació”.
Ara que al calendari hi tenen bolos
comptats per culpa de la crisi, han
decidit recuperar la seva primera
obra, la pedra filosofal, i l’han rees-
trenat al Club Capitol. El muntat-
ge explica lamaledicció de la nissa-
ga dels baronets de Ruddigore: si
hereten el títol, han de cometre un
assassinat al dia.e

i he descobert que també remoual-
tra gent –explica el dramaturg–. És
una obra generacional però gens
complaent. Volíem implicar-hi el
públic i oferir-li una cosa que el to-
qui, una experiència que no li per-
meti protegir-se, aixònoésunhap-
pening boig”, explica Morales. És
teatre des de la veritat.

Morales i companyia destil·len
“fe ientusiasme”,diuManrique.En
una època en què les converses fins
i tot als teatresestan farcidesdepa-
raulescomcrisi iretallades, eldirec-
tor descriu Sé de un lugar com“una
festa”, “una orgia”, “una cosa que
ens dóna ganes de viure”, “que ens
fa sermillors persones”. “És així de
hippie”, afirma Morales.

Unmusicalmortal

És la mateixa passió que els EGOS
Teatre tenen per seguir treballant
en companyia i en projectes molt
especials: musicalsdecreacióaptes
per a totes les edats.Ruddigore o la
nissagamaleïdavaserel seuprimer
muntatge. El directror del Versus

Els actors de Sé de un lugarXavi
Sáez i Anna Alarcón. MARINA RAURELL

■ Lassallees renta lesmansde la crisi
del sector cultural aCatalunya

El secretari d’estat de Cultura, JoséMaría Lassalle,
va afirmar ahir, en la seva compareixença a la co-
missió de Cultura del Congrés, que culpar elminis-
teri del col·lapse del sector cultural català, encara
quehagin retallat les seves aportacions enun
52,4%, “fins i tot ofèn la intel·ligència”. El polític va
contestar així a les crítiques que li va fer la diputa-
da convergentMontserrat Surroca sobre el des-
mantellament de les institucions culturals a Cata-
lunya. El secretari va considerar injusta la compara-
tiva amb institucions comEl Prado o el Reina Sofia,
que depenennomésdelministeri, i va recordar la
coresponsabilitat que tenen les diferents adminis-
tracions que financenunequipament.

■SubhastenunacartaqueCompanys
vaescriurepocabansdeserafusellat

La casa barceloninaBal-
clis subhastarà el 25 d’oc-
tubre una carta inèdita
que Lluís Companys va
escriure pocs dies abans
de ser afusellat, en què
comunicava a la seva cu-
nyada el seu arrest i li de-
manava roba i objectes
d’escriptori. Surt a la ven-
da per 1.500euros.

■Blur seràundels capsdecartell del
PrimaveraSound2013

Els britànics Blur són
el primer cap de cartell
confirmat per a la prò-
xima edició del Prima-
vera Sound 2013. Ac-
tuaran a Barcelona el
24 demaig i serà la
primera vegada que
tornen a la Península
d’ençà que es van se-
parar el 2003.


