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SishoresdeShakespeare
CRÍT ICA DE TEATRE

JUSTO BARRANCO

Almagro

Només fa tres dies que va comen-
çar el festival, però ja hi ha hagut
alguna gran obra, bones notícies i
algun discurs polític que podria
fins i tot entrar en alguna de les
dues categories anteriors. Atès
que van escasses, les bones notí-
cies primer. L’exdirector del Lliu-
re i actual director de la Biennal
de Teatre de Venècia, Àlex Rigo-
la, va ser present dijous el primer
dia de la 36a edició del Festival
Internacional de Teatre Clàssic
d’Almagro per lliurar un premi.
El premi, anomenatCorral deCo-
medias en honor a l’espai més
simbòlic d’aquesta blanca i capti-
vadora població manxega de
9.000 habitants, va ser per a un
dels grans teatres europeus, la
Schaubühne berlinesa que ara di-
rigeix artísticament Thomas Os-
termeier. I Rigola, després del

lliurament , va anunciar que diri-
girà el 2666 de Roberto Bolaño
–que ja va muntar amb enorme
èxit a Barcelona– amb actors ale-
manys la pròxima temporada en
la Schaubühne.
Tot i que encara hi ha una altra

bona notícia – és difícil deixar el
lliurament del premi Corral de
Comedias–: a la cerimònia, la so-
prano i compositora d’òpera Pi-
lar Jurado va donar literalment
la nota i va compondre i sens dub-
te va cantar una aguda cançó a la
Schaubühne. El director de la ins-
titució berlinesa, Friedrick Bar-
ner, va assegurar que la resta de
teatres alemanys estaranmolt ge-
losos de no tenir un himne propi.

També va intervenir l’exministre
de Cultura alemany Gerhart
Baun, que va assegurar que nopo-
demdeixar que amb la crisi la cul-
tura es dessagni. I li va prendre la
paraula el secretari d’estat deCul-
tura, José María Lasalle, que va
fer un discurs que va passar Cayo
Lara per l’esquerra. Va dir que la
cultura és una necessitat que im-
pedeix que l’home es barbaritzi i
es va preguntar si podem perme-
tre “que sigui marginada en els
pressupostos de les administra-
cions per culpa d’una cosmovisió
científica-tècnica i utilitària que
degrada la seva profunditat críti-
ca”. “No. Només des de la cultura
es pot impedir l’aprofundiment
d’aquesta barbàrie que assola les
nostres societats avançades”. I va
citar Alessandro Baricco, va par-
lar del dolor de la recerca de la
identitat pròpia i va evocar Pasoli-
ni. Per sort, hi ha més que dis-
curs: sembla que Cultura engega
ja un programa anomenat Platea
d’acord amb la Federació Espa-
nyola de Municipis per ajudar a
anar de gira les companyies
d’arts escèniques: rebran la taqui-
lla de les seves obres i no espera-
ranmesos o anys a cobrar, i amés
el Ministeri compensarà el que
falti amb la taquilla per comple-
tar el seu caixet.
Dit això, horesmés tard arriba-

va l’estrena de la comèdia d’em-
bolics La verdad sospechosa, del
mexicà Juan Ruiz de Alarcón
(1580-1639), a càrrec de la Com-
panyia Nacional de Teatre Clàs-
sic i dirigida per Helena Pimen-
ta. Tot un èxit. Els actors, com el
protagonista, Rafa Castejón, que
dóna vida aDonGarcía, unmenti-
der compulsiu que inventa histò-
ries molt millors que la realitat,
són superbs. Diuen el vers a una
velocitat sorprenent i tanmateix
sentint el que diuen. Una veloci-
tat que ha imprès a l’obra la direc-
tora convertint-la de vegades en
una comèdia de portes obertes al
ritme, de músiques conformes
amb l’inclinat i inestable escenari

i amb la moral de la peça: des de
Satie al mexicà Arturo Márquez,
danzón final inclòs.
Curiosament, la versió de la pe-

ça és d’Ignacio García May –au-
tor de La ola, que ha triomfat en
el Lliure– com també ho és
l’adaptació de Tomás Moro, una
utopia, l’obra de Shakespeare i al-
tres autors isabelins sobre la vida
i les idees del decapitat canceller
anglès autor de la seminal obra
Utopia. Dirigida per Tamzin
Townsend i protagonitzada per
un convincent José Luis Patiño i
un histriònic Richard Collins-
Moore, aquesta producció de la
Universitat Internacional de la
Rioja i el Festival d’Almagro va
arrencar aplaudiments amb una
posada en escena efectiva i una
intencionalitat potser excessiva-
ment didàctica, expositiva, que
deixa una mica distant la figura
encara que el final aconsegueix
emocionar.c

Tragèdies romanes

Director: Ivo van Hove
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(5/VII/2013)

JOAN-ANTON BENACH

Tres tragèdies romanes de
Shakespeare d’una sola tirada:
Coriolà, Juli Cèsar i Antoni i
Cleòpatra. A dues hores per
tragèdia, sis hores seguides de
teatre. Sis hores de teatre polí-
tic shakespearià. No diré que
passin volant, però si que pas-
sen lleugeres, amb una alta
temperatura tràgica i, sobre-
tot, interessants. Interessen
pel que es diu i pel format de
l’espectacle creat per el To-
neelgroep d’Amsterdam sota
la direcció d’Ivo van Hove. Al
llarg de la representació, el pú-
blic pot passejar lliurement
per la sala o per l’escenari
enorme, ple de desnivells i
amb una estesa impressionant
de sofàs destinats als actors pe-
rò també als espectadors que
ho desitgin. Quan aquests no-
tin les rates que protesten pel
sopar ajornat, poden demanar
algun mos o beure qualsevol
cosa en un dels dos mostra-
dors instal·lats en l’ample pai-
satge escenogràfic, on hi ha
també un espai per al maqui-
llatge dels intèrpretes.
O sigui: cada espectador té

l’opció de poder veure l’actua-
ció dels personatges des del
pati de butaques habitual o
des del mateix escenari, a sis
pams d’uns o altres, o a través
de les nombroses pantalles
que reprodueixen l’acció a
temps real, combinada de ve-
gades amb enregistrements
pensats per l’espectacle. He
de recordar que el teatre ho-
landès ha estat capdavanter a
Europa en l’art d'integrar els
avenços videogràfics al relat
escènic. I que en aquesta disci-
plina havia aconseguit creaci-
ons tan estremidores com la
denúncia de la llarga agonia
d’Omayra Sánchez en un toll
fangós, aquella nena colombia-
na víctima de l’erupció del Ne-
vado del Ruiz, el 1985, mentre

el Gran Germà del nord feia
exhibicions impúdiques i gra-
tuïtes de la seva potència tec-
nològica. Mai no he oblidat
aquell espectacle, com, per ra-
ons molt més trivials, em cos-
tarà d’oblidar les tres Tragè-
dies romanes.
Val a dir que el colossalisme

de la proposta no és, en abso-
lut, capriciós. Hi ha un discurs
coherent que travessa el tríp-
tic del gran clàssic i que pro-
vaa de subratllar els conflictes
entre l’ambició personal i el
servei al bé comú, les interfe-
rències en l’exercici de la polí-
tica que suposen les pulsions
més íntimes de la naturalesa
humana i la panòplia de coar-
tades que s’organitza per ocul-
tar-les. És ben palès l’esforç
dels responsables de la drama-
túrgia –Bart van Eynde, Jan
Peter Gerrits i Alexander
Schreuder–per destacar els in-
gredientsmés directament po-
lítics de les tres tragèdies i, en
aquest sentit, és ben probable
que descobrim en cadascuna
de les obres, accents que fins
ara havien passatsmassa inad-
vertits. Però si es pot entendre

millor la ment complicada de
Coriolà o la personalitat de
Brutus amb les seves contra-
diccions, la mateixa anàlisi
ens mena, en canvi, a conside-
rar notablement superflu el
llarguíssimparlament deCleò-
patra, abans de ser mossegada
per la serp, de manera que les
tisores crec que no haurien
d'estalviar un saludable alleu-
jament del quilometratge de
la funció. Veure tan de prop
l’actuació dels intèrprets, ga-
ranteix la qualitat excepcional
del seu treball, el de la mare
de Coriolà, el gran Coriolà, el
Marc Antoni, el Brutus, el Juli
Cèsar... Formidables.c

Una escena de La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, autor mexicà del segle XVII

L’espectacle prova
de subratllar els
conflictes entre
l’ambició personal i
el servei al bé comú
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Rigola va anunciar
que dirigirà el ‘2666’
de Roberto Bolaño
en la prestigiosa
Schaubühne berlinesa

El festival d’Almagro engega amb ‘La verdad sospechosa’

Utopies,mentides i
discursospolítics


