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Què és la corrupció?Doncs ni

més nimenys que el fluid neces-

sari perquè tot progressi. Això

no t’ho reconeixeràmai en veu

alta cap polític ni cap homeo

dona de negocis ambvincula-

cions amb elmónde la políti-

ca. Però en veu baixa, lluny de

l’abast delsmitjans de comuni-

cació i de les orelles dels seus vo-

tants, potser et podries trobar un

bon grapat de polítics que vin-

culen la corrupció i el progrés

de lamateixamanera que ho fa

undels personatges d’aquesta

obra. El que passa és que per po-

der escoltar en directe afirma-

cions així, tan poc ètiques i tan

susceptibles de ferir sensibili-

tats, cal saber transformar-se

en unamosca a la paret. Que és

exactament el que es proposa

fer ambnosaltres el text d’Eu-

genioAmaya, autor d’origen

xilè però establert des de famolt

anys aExtremadura i director

d’aquest espectacle coproduït

pel CentroDramáticoNacional.

Però aclarimunamica el tema

de lamosca. Tal comens recor-

daAmaya, els anglosaxons ano-

menenfly on thewall l’estil nar-

ratiu que permet a l’espectador

ficar el nas allà on ningúno l’ha

convidat i ser testimoni del que

diuen i pensen les persones pú-

bliques un cop esmouen en ter-

ritoris privats en què no calmos-

segar-se la llengua; allò que de

vegades s’escola per culpa d’un

inoportúmicròfon obert o un te-

lèfon punxat. I cap a on ens con-

duirà el vol, un cop assumida la

metamorfosi?Doncs cap al so-

terrani en què s’està dirimint el

futur d’una regidora d’urbanis-

me que no vol deixar de ser-ho,

permoltes acusacions de cor-

rupció que caiguin damunt seu.

NO FEM UN ESCÀNDOL, SISPLAU!

Lanostra regidora no vol deixar

que ningú l’esborri de les llistes

electorals en nomdel bé del par-

tit. Com si ella no hagués bene-

ficiat el partit amb la seva gestió,

potser no gaire neta, però símolt

lucrativa! Amés, les coses no es

podendeixar penjades així com

així: hi ha unmunt de negocis

amig fer que cal tancar. I si ara

us dic que aquesta obra va ser

escrita l’any 2007, just abans de

l’esclat de la bombolla immo-

biliària, ja us podeu imaginar el

volumquepoden tenir aquests

negocis. Tal comdiuAmaya,

posar-se a llegir les transcripci-

ons de les escoltes realitzades

en casos de corrupció significa

trobar-te ficat en una dialèctica

molt semblant a la que exhibei-

xen els protagonistes de l’admi-

rable sèrieTheWire. Comells, o

comelsmateixos integrants de

la nomenys admirable família

The Sopranos, que també esmen-

ta l’autor, aquesta gent viu amb

la sensació d’impunitat total

ficada al cos imostra una avidesa

del tot insaciable. RO

TEATRE

LA CUA DEL PARADÍS
Nocalnidirqueaquestsdieselscinèfilsde
tota lavidaestemdedol:ensacabende
tancar l’Urgell,unpalaudel cinemaque
resultaserunaobramestrad’interiorisme
decoratiusignadaperAntoniBonamusa.
Nohihacap lleiqueprotegeixiaquest
interiorque,fins i tot,hasigutportada
de llibre?Debensegurque,siencara
es trobésentrenosaltresel cinèfilPere
Calders, s’hauriamostrat igualdedolgut
peraquest tancament.Quanpensesen
l’Urgellpensesencinemadegranespec-
tacle,unglorióssoestèreo iprojeccions
en70mm;iquanpensesenCalders
pensesmésaviatencinemadebarrien
blanc inegre, còpiesdesgastadespel
tempsd’aquellesquees trencavencomsi
res iqueanavenperdent imatgesprojec-
ció rereprojecció.Penses,endefinitiva,
enel cinemad’aquellaBarcelonagrisa
d’altresdècadesdequèCaldersvasaber
trobarels colors, fentservirenels seus
contesuna imaginaciósovint surrealista
capaçdetrencarelsgrisosesquemesde
la realitat. I capaquell cinemaensporta
justamentaquestespectacle. Lacuaa la
qual fa referènciael títolésprecisament
lacuad’espectadorsesperantambànsia

passarper taquillaperficar-sedecapen
elsmonsonírics contingutsen lapantalla
deplata. Ielparadísaquèal·ludeixno
entéres,demístic: semblamésaviat
tractar-sede l’amfiteatredel cinema,que
amésderesultarméseconòmic,pera
moltsespectadorsés lazonapreferida
de lasala.Per tornaral tema,noméscal
recordar lamajestuositat sense límits
queoferia l’amfiteatrede l’Urgell.Però
deixem-nosde lamentacions,perquè
enaquestasalaensesperaelqueels
mateixoscreadorsde l’espectacledefinei-
xencomunacomèdiaenblanc inegre,
farcidadediàlegs i situacionsqueens
faranpensaren lesgrans comèdies del
Hollywood dels anys 30, però protago-
nitzada per una colla de personatges
que ni poden ni volen amagar les seves
arrels genuïnament calderianes: tots
ells s’han escapat d’un o altre conte del
nostre autor. RO

DeCosdeLletra i TeatredePonent.A
partir dels contesdePereCalders.Dir. i
dram.:RuthVilar. Int.: SalvaArtesero i
NeusUmbert. Finsal7/7.SalaFènix.Ri-
ereta,31.d Liceu (L3).(934413467.
€16euros.CDedv.adg.,21h.

TOT EL QUE SEMPRE HAS VOLGUT
SABER SOBRE LA VIDA SEXUAL
DE SHAKESPEARE
(IMAI NOHAS GOSAT PREGUNTAR)
Un cop s’haacabat el Festival Shakes-
peare, haarribat l’hora d’esbrinar allò
queel festival no ens va explicar sobre
Shakespeare. Tampocus penseuara
que l’espectacle queestempresentant
es dedica a fer safareig a costa de les
intimitats eròtiques del granWilly;
unes intimitats que, d’altra banda, i
més enllà de les poques dades oficials
que tenim sobre la biografiaamorosa
del geni, esmouenmésaviat en el
terreny de la pura especulació. Però
d’especulacions sen’han fetmoltes, en
aquest sentit: per alguna cosa Shakes-
peare és el dramaturgmés cèlebre i
més admirat de tots els temps, i també
ungrandesconegut anivell personal.
I gairebé totes les especulacions que
s’han fet sobre les passions amoroses
i els interessos sexuals del nostre pro-
tagonista, hanpartit tant d’interpretar
allò queShakespeare escriu als seus
extraordinaris Sonets, comde reinter-
pretar allò que s’hi pot llegir entre línies.
Malgrat el seu títol amb ressonàncies de
pel·lícula deWoodyAllen, el queus es-

pera aquí és precisament l’escenificació
d’uns Sonetsque, tot i no tenir orígens
teatrals, ja han sigut teatralitzats en
diverses ocasions: només cal recordar
enaquest sentit elmagnífic espectacle
quePeter Brook vapresentar al Tempo-
radaAlta. El cas és que, sonet a sonet,
la companyia Torb Teatre haarribat a
la conclusió quedins aquesta obrano
teatral s’hi poden reconèixer tots els
grans temesdel teatre de Shakespeare.
I unaaltra conclusió aquè ja fa temps
vanarribarmolts estudiosos de l’obra
és queShakespeare tant ens està
parlant d’objectes amorosos femenins
comdemasculins. És per aixòmateix
queaquesta proposta escènica se’ns
presenta sota les formesd’un triangle
amorós bisexual enquè, tal comho
veu la companyia, tothomespodrà
reconèixer: aquests Sonetspotser són
autobiogràfics, però són tambédel tot
generalitzables. RO

ApartirdeShakespeare.Cia.TorbTeatre.
Dir.:CacuPrat. Int.:MariaBosom,Joel
Pla.Músicaendirecte: LluísCartes.Ds.15
idg.16/6.NauIvanow.Hondures,28.
dSagrera(L1, L5, L9, L10).(9334074
68.€12euros.CDs.,21h;dg.,19h.

Text i dir.: EugenioAmaya. Centro
DramáticoNacional - AránDramática
Int.:María LuisaBorruel, PabloBigerie-
go,QuinoDíez, CándidoGómez, Elías
González.Data:Del 19/6al 14/7.
Lloc: Teatre Tantarantana. C/ de les
Flors, 22.dParal·lel (L2, L3).(93441
7022.dDe20euros; dt. i dj., 16euros.

ANOMIA

UNA CORRUPCIÓ MOLT
BEN URBANITZADA
LA COMPANYIA EXTREMENYA ARÁN DRAMÁTICA
ENS FA ENTRAR AL SOTERRANI DE LA POLÍTICA
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