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Teatre Nacional. Fins al 18 de 
novembre
 
Àlex Rigola presenta al Nacional 
una revisió del MCBTH que va 
estrenar fa unes setmanes a 
Temporada Alta. Canvis: 
reequilibra el text, elimina les 
ocurrències que mai han de sortir 
de la intimitat dels assajos i 
rebaixa l’erotisme de femme fatale 
de Lady Macbeth. I sobretot ha 
deixat de confondre la distància 
amb la sornegueria. Aquest 
MCBTH.2 és més analític, més 

concentrat en la deriva neuròtica 
del protagonista. La dissecció que 
aplica Castorf  en els seus 
muntatges i que recorre a la 
vulgarització del context dramàtic 
per eliminar barreres entre obra i 
espectador.

Tot i que encara no és una 
proposta per a neòfits en 
Shakespeare, l’espectacle es fa més 
inteŀligible, fins i tot queda molt 
més clar el perquè de la divisió en 
dues parts, més enllà de les 
exigències per la transformació de 
l’escenari. Si primer la decadència 
moral i psíquica dels personatges 
centrals s’observa des de fora, amb 
la fredor d’un informe d’empresa, 

amb Macbeth com a president i 
Lady Macbeth com a directora 
executiva, després aquesta 
percepció es fa interna, vista amb 
la ment pertorbada però 
terroríficament conscient dels 
personatges. Ara sí es justifica 
l’ullet musical i textual al Twin 
Peaks de Lynch. L’últim tram 
s’allunya de la convenció teatral 
per acostar-se a un somieig 
sintètic. Més acció artística que 
drama. Més abstracta, però també 
més torbadora i intensa.

Els personatges es fan 
transparents. Ja no queda temps ni 
seny per a segones lectures. Bojos 
d’inevitabilitat, abatuts per la seva 
obtusa ambició per controlar la 
destinació. En el seu fracàs es 
mostren amb la dignitat que mai 
van tenir en el seu temporal triomf. 
Accepten la derrota sense 
penediment. Llavors es comprèn la 
fascinació que va portar Kurosawa 
a convertir Macbeth en Tron de 
sang.

El millor que queda de la 
primera versió de MCBTH és 
l’entrega i la interiorització de la 
proposta del repartiment. Aquest 
valor ha crescut. Tots estan bé, 
però Míriam Iscla (McDuff), Lluís 
Marco (Duncan), Alícia Pérez 
(Lady Macbeth) i Joan Carreras 
(Macbeth) fan una demostració de 
com un intèrpret transcendeix el 
personatge per convertir-se en una 
peça valuosa d’un sistema 
dramàtic més complex. Un acte de 
generositat que el públic valora 
amb el seu interessat silenci. La 
densitat silent que provoca el 
repte, encara que de vegades 
necessiti el previ reconeixement de 
l’error. –Juan Carlos Olivares

Teatre Romea  
Fins al 2 de desembre
 
Qui té més poder, un professor 
universitari o una alumna? Qui té 
raó, algú que des de la cadira 
daurada critica el sistema, o algú 
que simplement vol seguir el curs 
‘normal’ de les coses? David 
Mamet, mestre del llenguatge, del 
submón occidental, no ens ofereix 
cap resposta en aquesta obra 
magnífica que és Oleanna. Ens 
planta als nassos el John (Ramon 
Madaula) i la Carol (Carlota 
Olcina) i deixa que s’esbatussin. 

Ella, l’alumna, entra al despatx 
d’ell, el professor, demanant 
clemència. I John, imbuït 
d’autoritat, li aboca a sobre una 
tirallonga de comentaris negatius 
sobre el sistema. Mentrestant, el 
mòbil l’interromp amb preguntes 
sobre una casa que és a punt de 
comprar. Carol aguanta el xàfec 
fins que no pot més i li diu que ella 
és tonta, que escolta i escolta i que 
no aprèn res. Aleshores, ell 
s’estova i s’atansa un pèl massa a 
la noia... Això és el primer acte i no 
els descobrirem res del que passa 
més tard. Sí els podem dir que la 
paella es tomba, i de quina 
manera. 

Mamet fa descansar tota la 
responsabilitat de l’obra en la veu 

dels actors. Demana a crits dos 
intèrprets que ens convencin. Són 
dos demagogs professionals i han 
d’expressar amb tal convicció el 
que pensen, que si no hi ha veritat 
en el que diuen, la peça esdevé una 
salmòdia dominical insofrible.

Però no, Olcina i Madaula 
semblen dos pistolers a punt de 
batre’s en un duel ideat per John 
Ford. Passen, per camins inversos, 
de ser reis a vassalls, i mantenen 
en tot moment el pols de la funció. 
Olcina és una bomba de rellotgeria 
que sap esclatar quan cal, amb els 
gestos precisos, la veu a punt. Si no 
fos per una escenografia una mica 
nyonya, incomprensible, aquesta 
Oleanna seria de 10. –A. Gomila

La Villarroel. Fins al 4 de novembre
 
O bé David Mamet es va equivocar 
amb el títol de l’obra, o bé la 
companyia La ruta i el director, 
Juan Pedro Campoy,  no han entès 
gaire cosa del rerefons d’un dels 
primers textos del nord-americà. 
Va ser amb aquestes primeres 
obres (American Buffalo, entre 
elles) que el món teatral dels EUA 
va veure Mamet com  un hereu del 
realisme de Miller o O’Neill, però la 
posada en escena de la companyia 
murciana ens  presenta 
Perversiones sexuales en Chicago 
com una comèdia juvenil molt 
propera el tractament dels 
personatges  de les sèries de 
televisió que han fet molt coneguts 
els intèrprets de la funció. La 
història és senzilla i freqüentada. 

Noi coneix a noia. S’enamoren Van 
a viure junts. Se separen. Però si 
Mamet parla de perversions és 
perquè ens parla d’una joventut 
obsessionada amb el sexe, Però 
d’un sexe  que amaga una profunda 
insatisfacció, i que s’expressa en 
una constant  agressivitat verbal. 
D’això, a la funció  no en queda res.  
Deborah (Úrsula Corberó) i Joan 
(Cristina Alcázar) semblen noies 
benestants de l’Eixample i Danny 
(Javier Pereira) i Bernard 
(Fernando Gil) dos Erasmus. 

No direm que la versió no 
funcioni. Al contrari, les 
paraulotes i els insults estan ben 
posats per aconseguir que 
l’espectador rigui i el conjunt, en 
aquest sentit, es coherent amb la 
proposta. El més aconseguit, la 
tensa  relació entre el fanfarró 
Bernard  i la forta personalitat de 
la Joan. Mamet?  –Santi Fondevila

Oleanna

Perversiones sexuales en...

MCBTH

Els actors 
demostren com es 
pot transcendir 
l’intèrpret i ser una 
peça del sistema

Encara que sembli mentida, ha millorat...

Dues feres al Romea.
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