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ALLÒDEQUÈPARLEM
ROMAN INEXPLORAT
Quinperill tenia, donar
unpremi a Thomas
Bernhard! Els premis,

lamajoria depremiats els accepten
ambgran satisfacció i el seunatural
puntet de vanitat, encara que facin
veure queaells aquestes coses noels
importen gens nimica. Després hi ha
aquellaminoriamoltminoritària que
es negaa rebre unpremi en concret
o tots en general i ni esmolesta a
presentar-se a la cerimònia si per
casualitat n’hi donenun. PeròBern-
hard, fins i tot enaixò era peculiar:
menyspreava els premis, els ficava en
el sac general de les seves crítiques a
la decadent cultura sempreal servei
del poder, peròno s’estavamai de
recollir-los quann’hi donavenun.
Llavors, el quehavia de témer el jurat
que l’havia premiat era l’acidesa
dels seus discursos d’acceptació, que
podien resultarmés incendiaris que
el pitjor discurs de rebuig. Elsmeus
premis va ser precisament el títol del
darrer llibre deBernhard, quearaPep
Tosar transformaen teatre per de-
mostrar-nos queBernhard va ser fidel
a ellmateix fins al final. Dramatúrgia
i dir.: Pep Tosar. Int.: ImmaColomer i
Pep Tosar. Fins al 28/7. Teatre Lliure.
Espai Lliure. PlaçaMargaridaXirgu,
s/n.dPoble Sec (L3).(9328927
70.€24euros.C21h.

LAC
De vegades, reinventar unaobra,
significa tornar als seus orígens. I, tal
i comexplica el fantàstic coreògraf
Jean-ChristopheMaillot, en els seus
orígens El llac dels cigneseraun fosc
ballet simfònic protagonitzat per
una criatura humanaenpermanent
metamorfosi que, precisament per
aquesta condició canviant (cignede
dia, noia denit) fa que l’amor sigui un
impossible. PeròMaillol i l’escriptor
JeanRouad–responsable del llibret

d’aquesta nova versió– s’hanpropo-
sat recordar-nos que les coses que
passenal llac de Txaikovski, connec-
tendel tot ambels contes de la nostra
infància. I que si ho fan, és perquè
durant la infància, encara ens podem
permetre el luxe de verbalitzar en veu
alta aquelles pors quedesprès volem
negar d’adults, al·legant que la raó té
una resposta racional per a tot.Quan
sompetits, encaranoens fa vergonya
exigir un llumencès al nostre dor-
mitori per tal d’impedir-li el pas als
monstres de la nit, perquè sabemque
aquestsmonstres existeixen i formen
part de la dualitat delmón. I quan
sompetits, no ens costa res reconèi-
xer queho volem tot. SegonsMaillot
i Rouad, aquest és precisament un
altra dels grans temes latents que
correnpel llac: el príncepde l’obra,
capaç deprometre amor etern al
CigneBlanc, i de comprometre’s
enmatrimoni ambel CigneNegre
cincminuts desprès , és unabona
mostra d’aquest insaciable desig de
tot i d’aquest caràcter vacil·lant que
ens fa permanentment infeliços. I
així, és difícil que els contes acabin
bé. Coreografia: Jean_Christophe
Maillot.Música: Piotr Ilitx Txaikovski.
Dramatúrgia: JeanRouaud. Les
Ballets deMonte-Carlo. 26 i 27/7.
Auditori Parc del Castell dePerala-
da.(972538292.€De35a 120
euros.C22h.

VICTORIA FALLS
La paraula reinven-
tar-se s’utilitza de
vegades unamica
a la lleugera. Però,

sens dubte, és la paraula quemillor
defineix el que es disposena fer els
protagonistes d’aquest text guanya-
dor del premiQuimMasó2012. Aquí
tenimunperiodista que ja no creu
gens nimica enel valor d’allò dequè
informa. I undramaturg quegairebé
nopot ni viure del seu treball creatiu, i

que es qüestiona tambéquin valor té
aquest treball, ateses les circumstàn-
cies.Que, no cal ni dir-ho, sónunes
circumstàncies enquèels dubtes
personals i les preguntes d’ordre
existencial es vénenabarrejar amb
les angoixes col·lectives vinculades
a l’estat de crisi permanent enquè
vivim. Enqualsevol cas, els personat-
ges d’aquesta història no solament
es plantegen tornar a començar tren-
cant amb tot el que calgui, sinóque
tambéestandecidits a reivindicar la
vida viscudaamborgull. I a fer-ho en
unespectacle enquè la dansa (a l’es-
cenari hi tenim Jordi Cortés) es barre-
ja constantment amb la paraula. Text
i dir.: Sandra Simó. Int.: Xavier Ripoll,
ÀureaMàrquez, Jordi Cortés, Alícia
Rodríguez. Fins al 27/7.Mercat de
les Flors. Lleida, 59.dPoble Sec (L3).
(934261875.€18euros.C20h.

MADAMABUTTERFLY
La Butterfly s’acomiadadenosaltres:
quedennomés tres representacions
abans que l’heroïnade l’esplèndida i
molt emotiva òpera dePuccini –que
aquesta temporadaens ha visitat en
dues ocasions–agafi vacances, qui
sapfins quan.Nous perdeu, doncs,
l’ocasió de vessar una llàgrimani-
ponaal costat d’aquesta geishaque
mai no va voler ser-ho, ingènuament
enamoradad’unoficial nord-americà
quemai no l’ha estimat comella
esmereix. Tot, presentat dins una
notable producció que remarca amb
sobrietat l’aïllament radical d’aques-
ta donaqueesmouentre dosmons
i dues cultures, i queacaba sentmal-
tractada imenyspreadaper les dues.
DePuccini. Dir.musical: Danielle
Callegari. Dir. d’escena:Moshe Leiser
i Patrice Caurier. Int.: Patricia Racette
/ Amarilli Nizza, StefanoSecco /
RobertoAronica. 26, 27 i 29/7.Gran
Teatredel Liceu. LaRambla, 51.
d Liceu (L3).(934859900.€De
12,25a238,75euros.C20h.

PER RAMON OLIVER

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

VENUS IN FUR★★★

Ambels déus no s’hi juga. I encaramenys, amb les deesses. Especialment, si es tracta de
mitològiques deesses de l’amor unamica cansades, ja, que qualsevol escriptor pugui dir
la seva sobre elles, sense tenir gens en compte el seu veritable caràcter. Tot això hoaprèn
en carn viva al llarg d’un singular i intens càsting d’alta temperatura eròtica el drama-
turg AlexNovak, el protagonistamasculí d’aquesta brillant comèdia que potser noho és
tant (de comèdia, vull dir; de brillant ho és indubtablement) com sembla. I és que,més
enllà delmolt ben calculat humor ple d’ambivalències (o potser es tracta d’ambigüitats?;
el text també treu suc de la diferència que existeix entre aquests dos conceptes) que
deixen anar rèpliques i diàlegs, aquí hi ha també una bona història demisteri acompa-
nyada de sospitosos trons i llampecs. I alhora un intens duel dialèctic (i quan cal, també
físic) entre personatges que juguen a representar rols sexualsmolt concrets, i que potser
acabaran jugant a representar-ne demolt diferents dels que tenien en principi.
Fins i tot podem veure en l’obra una subtil i sexi reflexió sobre el teatre, sobre els càs-
tings com a actes d’humiliació que poden esdevenir actes de seducció i sobre els oficis
d’escriure, de dirigir i d’actuar. I, naturalment, també sobre la tensió que s’origina en
forma d’estira-i-arronsa entre els creatius que creuen saber-ho tot sobre els personat-
ges que han creat i els actors i actrius que els han de donar forma real davant lamirada
de l’espectador, i que potser no estan gaire d’acord amb la visió que els creadors en
tenen. Tot això, enmans d’un autor tan hàbil comdemostra ser-ho David Ives,
dóna lloc a un text capaç d’enxampar en la seva xarxa l’espectadormés reticent. De la
mateixamanera que aquesta actriu anomenada Vanda (teòricament, en homenatge
al peix de la popular pel·lícula, tot i que no deixa de ser casual que aquest sigui també
el nomdel personatge que vol interpretar) enxampa el director de l’espectacle quan es
presenta fora d’hores per realitzar el seu càsting subjugador.
No hi ha dubte que, de lamateixamanera que Vanda acaba donant la gran sorpresa
a Alex Novak,Meritxell Calvo ens acaba donant la gran sorpresa a nosaltres. A ella
li toca passar com si res de la divertida vulgaritat d’un personatge que es presenta com
una actriu desconeguda, poc il·lustrada imés aviat caòtica, a la dominatrix amb rerefons
diví quemaneja tots els fils escènics. I a ella s’enfronta un Joel Joan que sap també en
totmoment compassar de l’arrogància intel·lectual de qui se les sap totes a la bocaba-
dada servitud de qui creu haver trobat la seva Venus ideal amb pells, o a pèl, tant hi fa.
El que quedamolt clar és que els dos excel·lents intèrprets d’aquest notable divertiment
dirigit amb bon pols per Hèctor Claramunt saben estar a l’altura dels seus dos seduïts i/o
seductors personatges. Afrodita n’estaria orgullosa. Teatre Goya Codorniu.
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