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Teatre

Teatre Goya. Fins a l’11 d’agost
 
Venus in fur és una obra de teatre 
del nord-americà David Ives de la 
qual en vam tenir notícies arran 
de l’adaptació que Roman 
Polanski va al cinema. L’obra 
demostra l’habilitat d’Ives pel joc 
teatral a l’hora d’enfrontar dos 
personatges ben diferents al 
voltant d’una clàssica relació de 
poder entre homes i dones. 
Òbviament, el joc de poder 
exigeix un toc gens quotidià per 
resultar atractiu. 

Ives situa l’acció en un teatre, 
on un director (Alex Novak/Joel 
Joan) està fent un càsting a la 
recerca de l’actriu sexy i potent 
per a la seva obra Venus in fur, 
basada en la novel·la que, diuen, 
va originar el sadomasoquisme. 
El dia ha estat un desastre i per la 
porta del darrere entra com un 
cicló una noia jove, descarada i 
molt decidida perquè li facin la 
prova, per obtenir el paper 
(Vanda Jorba/Meritxell Calvo) . 
Comença, doncs, un diàleg en el 
qual la jove actriu i el director 
entraran i sortiran de l’obra que 
assagen. Joc de poder però amb 
una protagonista indiscutible, ja 
que a la fi és ella qui mana. El 
director li faci la prova, decideix 
on situar-se, canvia el principi del 
text... mentre el director li dóna la 
replica convertit més en un 
observador que en un 
contrincant. 

 No és un gran text, però si un 
text interessant que exigeix una 
interpretació molt mesurada, uns 
punts d’inflexió clars en les 

transicions de l’obra a la realitat 
del càsting i, sobretot, una 
química genuïna entre l’actor i 
l’actriu. Intensitat. Hèctor 
Claramunt, més actor que 
director però responsable de la 
notable La habitación de 
Verónica, no afina prou. El 
crescendo sensual, el morbo d’una 
relació que neix en aquells 
moments amb una certa intriga, 
progressa però sense arribar al 
clímax de suspens, d’inquietud, 
que l’autor, imaginem, volia crear. 
Creiem, a més que el final és 
confús. No s’acaba d’entendre la 
relació entre la xicota del director 
i Vanda i, el que és més greu, el 
perquè acaba com acaba. Ho 
imaginem, però no té la força del 
cop final necessari. 

Déu n’hi do Meritxell Calvo. 
Creïble. Desdoblant-se amb 
autoritat tot i que no arribi, cosa 
potser de l’adaptació, a segrestar 
el desig de Novak. Joel Joan té un 
paper menys agraït. És com un 
frontó i sols la seva experiència i 
presència escènica fa pujar una 
mica la temperatura de l’obra. 
L’humor funciona, tot i que ens 
hauria agradat trobar una mica 
més de suor, de passió, 
d’expressió física d’aquesta 
guerra de sexes.  –Santi Fondevila

Parc de l’Estació del Nord  
Fins al 4 d’agost
 
Els irreductibles de Parking 
Shakepeare han tornat a ocupar 
l’espiral de ceràmica celeste del 
parc de l’Estació del Nord. Es 
nota que ja dominen l’espai, que 
coneixen les seves moltes 
limitacions i les seves secretes 
possibilitats. Contra una pèssima 
acústica, no hi ha res a fer, excepte 
millorar la tècnica fins al límit de 
la capacitat de cada intèrpret. En 
aquest punt hi ha una clara 
divisió entre els que es veuen 
dominats i els que dominen 
aquest handicap. Fins que arribin 
a un equilibri òptim, a 
l’espectador no li queda cap altra 
opció que parar l’orella i gaudir 
en conjunt –encara que les 
paraules se les endugui el vent– 
d’unes versions estiuenques de 
les obres de Shakespeare.

L’elecció enguany de Nit de reis 
és complicada, ja que, com 
assenyala Iban Beltrán (el 
director de torn), el text és una 
comèdia de pòsit amarg. Un 
embolic d’amors no correspostos, 
d’enganys i malentesos en 
cadena, buscats o involuntaris. 
Un parc nu no és lloc per a 
l’amargor. Massa volatilitat en el 
seu entorn per exigir a 
l’espectador que es deixi 
arrossegar per la força fosca. Però 
l’adaptació aconsegueix 
minimitzar les ombres –reduint 
també el protagonisme dels 
personatges nobles– i potenciar 
les escenes obertament burletes, 
totes molt ben defensades pels 
fools (bufons, criats, majordoms) 
que abunden en el text. Cada 
vegada que apareixen i 
s’apropien del sòl de sorra –amb 
personalitats inspirades en el 
festí dialectal d’Els feréstecs– el 
muntatge creix sobre els seus 
obstacles.  –Juan Carlos Olivares

Cinema Teatre Maldà  
Fins al 27 de juliol
 
Tres llibres publicats. Aparicions 
a TV. L’exgàngster Dani el rojo 
confessa ara les vivències en 
l’espectacle creat per Marc 
Artigau. En viu i en directe, 
l’exdelinqüent, fill d’una família 
de classe mitjana-alta, 
expolitoxicòman i tornat a la vida 
normal per voluntat pròpia i una 
mica d’atzar repassa la seva 
història. És ell i el seu personatge. 
El que diu és veritat, el que 
explica és una vida al límit que 
podia haver acabat com al 99 % 
dels qui van caure a la roda de 
droga, atracament, presó. No és 
actor, però si un bon relacions 
públiques i això l’ajuda a 
l’escenari tot i que es troba a faltar 
una autèntica direcció que li doni 
eines interpretatives. Si volen, 
quelcom tan senzill com un 
objecte a les mans o una 
gesticulació més expressiva. 

El text d’Artigau funciona i 
troba el to més adequat al tram 
final: la redempció. Abans, però, el 
relat és potser massa lleuger. Des 
del primer atracament. La mala 
sort. El mal cap. La part de la presó 

és la més fluixa. La Model era i és 
encara un espai sòrdid, violent on 
els éssers humans estan engabiats. 
I pateixen. Artigau no profunditza 
en aquesta atmosfera i hi passa 
per sobre amb explicacions de 
barra de bar. No hi ha dubte que la 
vida de Dani el rojo és novel·lesca i 
que capta l’atenció de l’espectador. 
Amb unes quantes funcions 
conduïdes per un director com 
Déu mana, ben segur que la funció 
guanyarà amb intensitat no sols 
pel que s’explica sinó com 
s’explica. Tothom té la seva 
d’història però poques tenen la 
densitat dramàtica, de la d’aquest 
home que ha decidit fer un pas 
difícil. Més difícil va ser deixar la 
coca i l’heroïna.  –S.F.

Nit de reis

Mi vida en juego

Venus in fur

Volem una mica més de suor...

Meritxell Calvo és 
creïble i desborda, 
encara que no 
arribi a segrestar 
el desig

Li cal un director.


