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CAP AL TARD
DeiaSantiagoRusiñolquetotsportem
unaànimad’èter lligadaauntrosde
plom. IRamonMadaula(intèrpret
iautorde ladramatúrgiad’aquest
espectaclecreatel2007peròencara
inèditaBarcelona) iSílviaMunt (laseva
directora),hiestantotalmentd’acord. I
sabenque lamateixa trajectòriavitalde
Rusiñol veademostrar les sevesparaules i
a il·lustraraquestcombatentre la fantasia
i la realitatalqual fa referència la frase.
Madaulavadebutarenel teatre faa la
vora tresdècades interpretantprecisa-
mentelpersonatgemésautobiogràfic
de l’obraméspopulardeRusiñol,el
Ramonetde L’aucadelSenyorEsteve,
destinataserunbotiguer iempresari
exemplar,peròdeciditacanviarel seu
destíper lliurar-sea lesmuses i l’art.
Fascinat i intrigatper lapersonalitatde
Rusiñoldesd’aquellprimercontacte,
Madaulaesvacomençaraadonarqueel
Rusiñolquecrèiemconèixerésenrealitat
elpersonatgepúblicqueell vavolerpro-
jectar.Seguintambladualitatentre l’èter
ielplom,elRusiñolqueensveprimeral
capés l’artistabohemi imodernistaun
xicextravagant, convertitambelsanysa
lacausadel simbolisme,sempredisposat

aorganitzar festesartístiquesaSitges i
addicteals jardins romàntics iaunbon
grapatdelsplaersquepotproporcionar
lavida.Però,quèensabemd’aquell
altreRusiñol tocatdemelangiaque,a
mancad’unesmemòriesquemainova
volerescriure,esdeixaentreveureen
unabonapartde lasevaprosamenys
festiva?Madaulaharesseguitpàginaa
pàginaaquestaprosa. I s’hatrobatcaraa
caraamblespors, inquietuds idesitjosno
realitzatsdel creador,amblasolitudque
s’amagavadarrere laseva intensavida
social,amblamarcaqueanavendeixant
enel seucaràcter lesaddiccionsmés
letals. Tal comdiuMadaula,elRusiñol
quevaescriure“sócesclaude loquefuig”
ésprecisamentelqueensesperaaquí,al
seuescenaripreferit–uncafèal capves-
pre– iencompanyiade lasevamúsica
favorita, laquevacompondreel seugran
amicErikSatie.RO

Textos de SantiagoRusiñol. Dir.: Sílvia
Munt. Int.: RamonMadaula.Músic:
MarcGarcia Rami. Del 2 al 27/7. La
Villarroel.Villarroel, 187.dUrgell (L1),
Hospital Clínic (L5).(934511234.
€18euros.CDedt. a dv., 20.30h; ds.,
18.30 i 20.30h.

OPUS
Presentar un es-
pectacle de circ que
promet anar ben ple
d’alegres acrobàcies

–l’espectacle que obre el Grec de forma
oficial– tot parlant de lamort, sembla
una cosa del totmacabra que queda
fora de lloc. Però igualment us vull fer la
pregunta: ja heu decidit quinamúsica
us agradaria que sonés el dia del
vostre funeral? Doncs Yaron Lifschitz, el
director artístic de la cèlebre companyia
australiana Circa i coreògraf d’aquest
muntatge que arriba al Grec gairebé
amb caràcter d’estrenamundial
(abans, només s’haurà vist al Festival
Les Nuits de Fourvière de Lió), sí que ho
té clar: vol que l’enterrin ambbanda
sonora deDmitri Xostakóvitx. I atesa la
determinació innegociable quemostra
en aquest sentit, no és gens estrany
que li hagi faltat temps per posar-se
a fer un espectacle en què els catorze
acròbates dansaires de la seva compa-
nyia comparteixen escenari ambels
quatremúsics que integren el Quatuor
Debussy. No pot haver-hi almónun
quartetmés afí als gustosmusicals
de Lifschitz que aquesta formació que
ha enregistrat íntegrament el quinze
quartets de Xostakóvitx amb l’assesso-

rament de lamateixa vídua delmestre,
i que fins i tot ha realitzat diverses
vegades la gesta d’interpretar-los en
directe, en sessions de vora deu hores
de durada. Res a veure, per cert, amb
elsmenys de norantaminuts (a veure
qui és l’acròbata, permolt atlètic que
estigui, que aguanta lamaratómelò-
dica dels Debussy) d’aquestmuntatge
que, en paraules del seu creador, aspira
a ser com lamúsica que l’inspira. És
a dir: alhora suau i potent, delicada
i salvatge, estructurada però també
molt alliberada. Lifschitz no amaga la
seva intenció de commoure i colpejar
l’espectador, creant espectacles que es
presenten comexperiències escèniques
que vanmés enllà de la racionalitat.
Encara que, comassenyala bona part
de la crítica i reconeix el seumateix
creador, el que fa Circa tingui alguna
cosa de circ filosòfic, les emocions que
vol provocar, com lamateixamúsica,
busquen reaccionsmés vinculades amb
l’emoció que ambel pensament. RO

Coreografia i dir.: Yaron Lifschitz.
Música:Dmitri Xostakóvitx.Dir. i int.
musical:Quatuor Debussy. Cia. Circa.
1 i 2/7. Teatre Grec. Passeig SantaMa-
drona, 36.dPoble Sec (L3).(93 316
10 00.€De 16 a 28 euros.C22h.

Pregunteu-hoals
actors: segurque,
quanestanenplena
campanyapromoci-

onal d’unespectacle, totsdiuen
meravellesdel director amb
qui acabende treballar. Però si
els enxampeuenunmoment
més relaxat, éspossible també
que t’acabin reconeixentque
aquell director (odirectora; no
siguemsexistes) podia ferque
elMarquèsdeSade semblésuna
tendra criaturaplenadebon
rotllo.Doncsbé: aquí tenimun
personatgequenoés el senyor
deSadeperò sí que té el títol de
marquès, i que, si pot semblar en
certsmomentsquees comporta
d’una formaunamiqueta sàdica,
i sense serdirectorde teatre, ara
esdisposa adirigir el seupropi
espectacleprivat. I per aixòha
contractat un famósactor al qual,
si téunmoment lliure abans
deficar-se a lamansiód’aquest
marquès (interpretat a casa
nostrapelmolt notable actor
argentíMiguelÁngel Solá), li

aconsellaria ferunavisita alTNC
iveure l’Atraco…deNao iMarcel.
Recordeuqueundels temesal
voltantdel qual gira el darrerT6
és el del teatre véritéquevol anar
mésenllàde la representaciófic-
tícia i ferdecadaacció teatral una
acció inqüestionablement real?
Doncs tenir clar quèenpensa
d’aquest tema li aniriamolt bé al
nostre actor, a l’horade trobar-se
ambunmarquèsmolt donat
adiscutir lesdiferents teories
teatrals queexisteixen sobre l’art
de la interpretació. I que té alhora
les sevespròpies inquietuds cre-
atives: elmarquèshaescrit una
obreta sobreel suïcidi forçatde
Sòcrates, i li vemolt degust veure
comqueda representada.

LA DIALÈCTICA DEL BOTXÍ

Quanara fa vint anysSergiMateu
iAbelFolkvanmantenir al
Polioramaaquestmateixdes-
compensatduel, els dosprota-
gonistesd’aquestabrillant obra
ambquèel valenciàRodolf Sirera
vaobtenirunèxit d’aquells que

traspassa fronteres (i que, per
cert, vanéixer en formadeguió
televisiu) vivienencara a laParís
immediatament anterior a laRe-
volució. PeròenmansdeMario
Gas, habitena la convulsaEuropa
dels anys 30, benatapeïda jade
règimsautoritaris quehaurien
pogutdonar lliçonsde sadismeal
mateixdivímarquès.Hacanviat,
doncs, el rerefonshistòric. Però
nohacanviat gensnimica lana-
turalesaperversadel joc enquè
estemficats (un jocque recorda
unpunt el de l’admirableLahue-
lla), ni el debat sobre lesdiferents
formesd’entendreel teatreque
mantenenelspersonatges, ni les
reflexions sobrepoder i submis-
sió i sobre la capacitat seductora
de l’escenari queespodenderi-
varde la trobada. RO

EL VENENODEL TEATRO

DeRodolf Sirera.Dir.:MarioGas. Int.:
Miguel Ángel Solá, Daniel Freire.Data:
Del 2al 13/7. Lloc: Teatre Romea.Hos-
pital,51.d Liceu (L3).(933015504.
€De26a29,50euros.CDedt. a ds.,
20.30h; dg., 18.30h.

SÒCRATES,
UN EXEMPLE A SEGUIR
RODOLF SIRERA I MARIO GAS ENS DEMOSTREN QUE EL
TEATRE POT TENIR ELS EFECTES D’UNA SÀDICA CICUTA

RO
S
R
IB
AS


