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Refinada elegància

Nit de Reis

Director: Edward Hall
Lloc i data: Teatre Municipal
de Girona (5/XII/2012)

JOAN-ANTON BENACH

Tant de bo que Edward Hall i
la seva companyia, la Prope-
ller, exclusivamentmasculina,
vulguin fer de Girona, o de
qualsevol ciutat del país, una
plaça obligada per cada nou es-
pectacle seu. Temporada Alta
ens ha malacostumat des que
el 2005 la formació anglesa
participà per primera vegada
al festival, ara comara la fines-
tra al millor teatre estranger
oberta a Catalunya. Especialit-
zada en Shakespeare, enguany
havíem esperat amb especial
interès la versió/visió que Pro-
peller oferiria de Nit de Reis,
una obra d’una complexitat
enorme per la qual Edward
Hall semblava que hauria de
sacrificar la seva inclinació
per les accions col·lectives a
les nombroses individualitats
que tenen una poderosa veu
cantant en la tramade la comè-
dia.
Cap conflicte, però, per

aquesta causa. Com si uns es-
perits invisibles vigilessin les
esperances i els desenganys
dels personatges, les il·lusions
de les aparences i les decep-
cions de la realitat, hi ha des
de bon començament una pre-
sència coral, quasi sempremu-
sical, que subratlla el to amarg
o feliç de les escenes princi-
pals i, també, del pròleg i de
l’epíleg de cadascun dels dos
actes que té la representació.
És a dir: tot i que en escena hi
hagi algunes vegades tan sols
dos personatges en litigi amo-
rós, el director aconsegueix fa-
bricar la sensació que tota la
companyia esdevé comprome-
sa amb el seu neguit.
Nit de Reis va ser utilitzada

pel seu autor per assajar uns
recursos tècnics que mai

abans no havia fet servir. La
comèdia planteja un envitrico-
llat embolic amorós, recolzat
en els equívocs que es deriven
d’un transvestisme molt fre-
qüent al teatre dels segles XVI
i XVII. Des del moment que
es fundà Propeller el 1997, els
seus actors van cercar l’ex-
cel·lència en lamanera d’inter-
pretar els personatges feme-
nins de Shakespeare. I en Nit
de Reis, Ben Allen –que ha de
fer de la rica comtessa Olívia–,
Gary Shelford –Maria, la seva
dama– i Joseph Chance, que
fa de Viola, disfressada des-
prés de Cesari, criat d’Orsino,
duc d’Il·líria –figura, doncs, se-
xualment molt embrollada–,
llueixen un art transvestista
exquisit, allunyat tant de la
imitació barroera, amb guarni-
ments femenins ingenus, com
de la pallassada vulgar de l’es-
pectacle picant adotzenat. Els
actors saben situar la imitació

al punt just d’una eficaç i refi-
nada elegància.
Com va fer a La tempesta, la

seva última obra, Shakespeare
va voler queNit deReis comen-
cés amb un naufragi i amb els
nàufrags que van a parar al
país d’Il·líria. I si eren elmiste-
ri i lamàgia el quemovia soter-
radament el que s’esdevenia a
l’illa de Pròsper, a Nit de reis
és la separació dels germans
bessons, Viola i Sebastià, per
la catàstrofemarina, la circum-
stància que facilita els malen-
tesos que travessen la comè-
dia. Hall ha dirigit l’obra amb
una brillantor immillorable,
amb un sentit del ritme i del
contrast a estones enlluerna-
dor. Una de les joies més valu-
oses de Temporada Alta.c
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Una imatge del Canòdrom barceloní a començaments del 2012

Hall ha dirigit l’obra
amb una brillantor
immillorable i un
sentit del ritme
enlluernador

Swans

Lloc i data: Sant Jordi Club
(6/XII/2012)

RAMON SÚRIO

La inauguració del Primavera
Club no podia tenir un reclam
més impactant que Swans.
Presentaven The seer, un àl-
bum que comença a figurar en
les llistes amb el millor de
l’any. I si bé ja s’hi entreveu el
seu so apocalíptic, en directe
adquireix una dimensió abra-
cadabrant. En dues hores de
concert només van sonar cinc
temes;més aviat desenvolupa-
ments, perquè la improvisació
hi té un paper fonamental.
Sempre sota el control ferri
del líder, un Michael Gira que
toca la guitarra demanera con-
vulsa, canta comunpossés i di-

rigeix amb posats autoritaris
els seus cinc músics.
La inèditaTo be kind, solem-

ne a l’inici i cacofònica al final,
va establir unes bases que es
van expandir amb Avatar i la
seva atmosfera drònica, sostin-
guda per unmur de guitarres i
el ritme metàl·lic d’unes cam-
panes tubulars amb ressonàn-
cia de gamelan. La intensitat
va augmentar amb She loves
us, magma deleteri de formes
repetitives i sinistres reblat
per un clímax on Gira sembla
que invoca alguna deïtat love-
craftiana. L’harmagedon sò-
nic segueix amb lamarcialCo-
ward i uns guturals cants que
semblen d’un posseït. El mal
viatge acaba amb l’esgarrifosa
The seer, un extens malson
que conclou com una tempes-
ta aural de proporcions terrorí-
fiques. Lamúsica de Swans ar-
riba a fer por, però el gran art
no sempre és agradable.c

XAVIER CERVERA / ARXIU

BARCELONA Redacció

El culebrot del Canòdrom de la
Meridiana conclou. L’Ajunta-
ment de Barcelona va anunciar
ahir que convertirà l’espai en “un
connector entre empreses creati-
ves i creadors”, posant fi d’aques-
ta manera a una història de qua-
tre anys que ha tingut moments
de veritable esperpent.
I és que després del canvi d’ori-

entació de l’antic Centre d’Art
SantaMònica, a la Rambla, i la de-
manda dels creadors d’un espai
que el substituís en la tasca d’ex-
hibir l’art actual, Ajuntament i
Generalitat van acordar remode-
lar el vell canòdrom per allotjar
el nouCentre d’Art Contempora-

ni de Barcelona. Un centre per a
la direcció del qual, el 2009, i des-
prés d’un concurs internacional,
es va triar Moritz Küng (Lucer-
na, 1961). En aquell moment, la
inauguraciódel Canòdromes pre-
veia per al setembre del 2011.
Però, amb la crisi i un canvi de

govern a Generalitat i Ajunta-
ment pel mig, aquesta inaugura-
ció no va arribar, i Küng va ser
director d’un centre inexistent fí-
sicament –però cobrant religiosa-
ment el seu sou– fins a inicis del
2012, quan va ser destituït sense
arribar a veure obert un espai
que, en un nou i darrer gir, es va
decidir que era més barat ins-
tal·lar a l’antiga Fabra & Coats,
on va obrir aquest setembre ja

sense la figura del director.
I ahir li va tocar el torn al Canò-

drom, que l’Ajuntament barcelo-
ní va anunciar que serà un con-
nector entre empreses creatives i
creadors. La idea és que el projec-
te engegui l’1 de gener del 2014 i
la totalitat de l’equipament esti-
gui operativa el 2015. Seria lla-
vors un dels grans dinamitzadors
de les noves propostes creatives
emergents a la ciutat, bo i aju-
dant les empreses a utilitzar
aquesta creativitat.
La gestió de l’equipament se-

ria público-privada, traient a con-
curs l’ús de l’espai i establint un
contracte marc per l’empresa
que es faci càrrec de la gestió inte-
gral, a la qual l’Institut de Cultu-
ra donaria suport. A l’espai hi
hauria tres tipus de serveis enfo-
cats a oferir sortides al mercat a
la indústria i el talent de la ciutat
a nivell global: un espai d’ús per-
què desenvolupin i comparteixin
els seus projectes les comunitats
creatives integrades tant al mo-
del del Barcelona Laboratori
com a la resta d’espais de creació
de la ciutat; suport i acceleració
de noves petites empreses amb
component creatiu, cultural i in-
novador; i serveis de comercialit-
zació i representació per a crea-
dors. També orientació, promo-
ció i comunicació, i prospeccions
a nivell global per detectar opor-
tunitats on la creació emergent
de la ciutat pugui aportar valor.
Per adaptar l’espai, l’Ajuntament
hi invertirà fins a 1,3 milions.c
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