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INVOCACIÓ (RICARD III)
De tots els monarques sanguinaris
sortits de la ploma deWilliam Sha-
kespeare, probablement cap altre és
tan odiat com el rei Ricard III; al cap i
a la fi, un infanticida és un infanticida.
Diuen que fins i tot l’autèntic Ricard,
tot i no ser precisament cap santet,
hauria quedat horroritzat veient l’obra
per la qual serà recordat per sempre
més. Això sí: de tots aquests reis mal-
vats dibuixats per Shakespeare, cap
altre té, alhora, tant de sentit teatral i
tanta capacitat demanipulació com el
rei geperut, que s’excusa en l’aspecte
físic per perpetrar les pitjors barrabas-
sades. Ricard és un actor nat que sap
molt bé commanejar la posada en
escena dels seus actes per tal que els
actors secundaris que l’acompanyen
ni s’adonin que en fa el que vol. Això,
és clar, fins que l’obra se li escapa de
lesmans, i arriba aquell cèlebre crit
desesperat: “Un cavall, un cavall, el
meu regne per un cavall!”. I és que, tal
com diuen el director Rafel Duran i les
actrius de la companyia Q-Ars, que ens
ha preparat aquesta versió comple-
tament lliure de l’obra, l’eròtica del
poder pot ser el millor afrodisíac, però
també pot transformar-se en l’últim.
Q-Ars, en qualsevol cas, no se centra,
aquest cop, en la figura del rei, sinó
en la de les quatre dones que l’acom-
panyen al llarg de l’obra, pateixen la
seva crueltat, es deixen seduir pels
seus enganys i/o assenyalen amb
lucidesa lament perversa que altres
no saben veure. Per fer-ho, i Shakes-
peare abanda, la companyia també
ha recorregut a l’obra deNormand
Chaurette Les reines. Comsuggereix la
companyia, aquestes dones viuenals
castells on estan confinades, enuna
guerra familiar tan salvatge com laque
té lloc a fora delsmurs. I visualitzen a
la perfecció elsmalignesmecanismes
depoder queesmouenal seu voltant.
Les intencions deQ-Ars no sóngens in-
nocents. Del quees tracta, un copmés,
és de recórrer als clàssics per trobar-hi

reflectida lamateixa tendència a l’abús
depoder i a la incompetència política
que, aramateix, ens interpretenmolts
governants quementeixen força pitjor
queel rei Richard. RO
Dramatúrgia idir.:RafelDuran.Cia.

Q-Ars. Int.:MercèAnglès,AnnaGüell. Fins
al27/10.SalaAtrium.ConselldeCent,
435.d Tetuan(L2),Girona(L4),Verda-
guer (L5).(931824606.€ 19euros.
CDedc.ads.,21h;dg.,19h.

ESTRENES

CONCERTS BICENTENARI VERDI
És cert, no ho podemnegar: el Liceu
ens témolt preocupats. Preocupa la
situació deficitària en què es troba el
teatre (en l’àmbit econòmic i en el de
projecte artístic), de la qual alertava,
fa pocs dies, el seu directormusical,
Josep Pons, en una entrevista publica-
da a La Vanguardia. Preocupa que ens
deixi un director artístic (JoanMata-
bosch) que, al llarg dels darrers quinze
anys, ha aportat al teatre un equilibri
programador absolutamentmesurat
i del tot intel·ligent. Que ha sabut
resistir demanera brillant els embats
més conservadors. Que ha contribuït
amb fermesa a familiaritzar el públic
del Liceu ambautors i obres impres-
cindibles que, fins fa ben poc, eren
ignorades al coliseu de la Rambla. I
que fins i tot va tenir, al seumoment,
la gosadia d’obrir el teatre a un grapat
de grans estrelles de Broadway, fent
que el Liceu guanyés, als grans circuits
internacionals del teatremusical, un
prestigi després, lamentablement,
malbaratat per culpa de retallades
gens benmesurades. Preocupa que
el teatre estigui també, a hores d’ara,
mancat d’un director general. I sot-

mès a un EROque ja té conseqüències
dramàtiques i que encara en pot tenir
moltesmés. Preocupa, fins i tot, que,
en lloc de poder obrir temporada
ambunhomenatge escènic a Verdi
a l’altura del seu bicentenari, ens ha-
guemde conformar ambuna tanda
de concerts dedicats almestre. Dit tot
això, tampoc és cosa d’oblidar que
aquests concerts ens permetran escol-
tar fragments de totes i cadascuna de
les òperes del compositor deNabucco,
LuisaMiller,Rigolettoo SimonBocca-
negra, per esmentar només alguns
dels títols inclosos en la primera tanda
de concerts. Orquestra Simfònica i Cor
del Gran Teatre del Liceu. Dir.musical:
David Giménez. Int.: Lola Casariego,
ElenaMosuc, Desirée Rancatore,
Josep Bros, Antonino Siragusa, Leo
Nucci, John Relyea. 30/9 i 3/10.Gran
Teatre del Liceu. La Rambla, 51.
d Liceu (L3).(934859900.€De
8,50 a133,75 euros.C20h.

HYPNOS
No havia arribatmai tan lluny en
el tema. Fins ara, Luis Pardo podia
incloure als espectacles algunmo-
ment, omolts moments, d’hipnosi,

però no havia tingutmai la gosadia
de presentar unmuntatge comple-
tament basat en la hipnosi. Pardo,
aquest cop, se sent prou segur d’ell
mateix i de les seves capacitats
mentals, cada copmés irresistibles,
per llançar-se a una aventura que
ens deixarà completament a les
sevesmans, si li permetem anar tan
lluny. I segur que, si aneu cap a la
Muntaner, vol dir que esteu disposats
a permetre al mentalista fer el que
vulgui amb vosaltres. I no cal que us
molesteu a buscar per la sala actors
contractats: Pardo es juga el que
vulgueu que no en trobeu ni un. De
i amb Luis Pardo. Fins al 12/1. Sala
Muntaner. Muntaner, 4.dUniver-
sitat (L1).(93 451 57 52. € 20
euros; dj., 18 euros.CDe dj. a ds.,
22.45h; dg., 20.30h.

EXHUMACIÓN
El cicle Complicitats en xarxa ha obert
una seriosa investigació sobre els
fets que van propiciar la tragèdia
del príncep Hamlet. Més ben dit; ha
estat la companyiamadrilenya The
Zombie Company & Korego porArte,
convidada al cicle, la que ha buscat

pel castell d’Elsinor la veritat oculta
d’aquell drama. I, ves per on, ha fet
descobriments que haurien deixat
desconcertat el mateix Shakespeare:
ara resulta que Hamlet vamorir
enverinat de lamateixamanera que
Tycho Brahe, un cèlebre astrònom
que va viure a la Dinamarca del
segle XVI. Quinmisteri existeix en
aquest paral·lelisme? Deixem que els
historiadors i la filòloga que prota-
gonitzen aquesta obra facin la seva
feina. Dramatúrgia i dir.: Carlos Be.
Int.: CarmenMayordomo, Gabriel
Moreno, Iván Ugalde. Fins al 29/9.
Teatre Tantarantana. De les Flors,
22.d Paral·lel (L2, L3).(93 441 70
22.C21h; dg., 19h.

TROSSOS I.
LA SETMANAARGENTINA
Qui ho diu, que ningú escoltamúsica
enregistrada en cassets? L’actriu
argentinaMelina Pereira en guarda
tants com vulgueu, de cassets, a la
seva carpa. I us convida que vosaltres
mateixos busqueu entre les cintes
els temesmusicals que serviran com
a banda sonora del seumonòleg.
Que, com tots elsmonòlegs d’aquest

cicle, que la setmana que ve estarà
dedicat a Xile, té coma escenari una
carpa individual on ens trobarem
sempre un actor o actriu nascut a
l’Amèrica del Sud, però instal·lat a
Barcelona, i disposat a explicar-nos
des d’una perspectiva del tot auto-
biogràfica comha anat aquest canvi
de continent i de vida: de vegades
amb humor, de vegades ambmés
dramatisme, però sempre des de la
més absoluta intimitat; convidar-nos
a la carpa és gairebé elmateix que
convidar-nos a casa seva. Per la seva
banda, Juan PabloMiranda (que ens
espera, comqui diu, ficat a la banye-
ra, perquè vegeu que hi ha confiança)
no ens deixarà triar lamúsica: la seva
banda sonora inclou la Julie Andrews
de Víctor, Victòria, i això no ho canvi-
arà ningú. Per cert: aquesta proposta
de la companyia Obskené també us
permetrà anar-vos familiaritzant amb
la nova seu de la Beckett, situada
al Poblenou. Dramatúrgia: Albert
Boronat. Dir.: Ricard Soler i Mallol. 27
i 28/9. Sala Beckett, nova seu del
Poblenou. Batista, 15.d Poblenou
(L4) Glòries (L1)(93 284 53 12.€
10-12 euros.C20h.

PER RAMON OLIVER

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

EL CRÈDIT ★★★

No ho dubteu pas: si heu de demanar un crèdit bancari –com li passa a Jordi
Boixaderas, que coprotagonitza aquesta comèdia de comicitat irresistible– i
teniu guardada en un calaix de casa una obra com aquesta, porteu-la com a
aval al director de la vostra sucursal bancària; és tan evident que un text així
està condemnat a convertir-se en un molt merescut èxit multitudinari que,
fins i tot si el director de sucursal és tan estricte com el Jordi Bosch de l’obra, us
concedirà sense problemes el que li demaneu. Si dieu al banquer que, a més,
l’obra la dirigirà Sergi Belbel, amb el sentit del ritme perfectament modulat
que caracteritza els seus millors muntatges (i amb un subtil moviment esceno-
gràfic que, a mi, m’ha fet pensar en aquell altre de Fragments d’una carta de
comiat llegits per geòlegs, que tan bons resultats li va donar al seu moment), i
que l’interpretaran dos magistrals monstres escènics, de la talla dels dos actors
que ara trobeu a La Villarroel, fins i tot és possible que sigui ell mateix que
insisteixi a oferir-vos el doble de la quantitat sol·licitada: quan et guardes a la
màniga asos com aquests, no et cal marcar-te cap farol. Perdó, parlem una
mica bé: cap catxa; tal com ens informa Galceran de manera molt divertida,
aquesta és la forma correcta de dir farol, en català. Tinc curiositat per saber
com resoldrà aquest gag verbal la versió castellana de l’obra, que s’estrena
aquests mateixos dies a Madrid, interpretada per Luis Merlo i Carlos Hipólito.
Que el talent per la comèdia de Galceran no és, precisament, cap catxa ho
sabem des de fa molt de temps. El que de vegades oblidem, entre tanta rialla,
és que Galceran continua, també des de sempre, basant els divertiments en
situacions molt inquietants. I és que, més o menys, totes les seves comèdies
tenen com a punt de partida la inestabilitat que s’introdueix (sovint, de manera
sobtada) a la vida teòricament estable d’un personatge (o d’un grup de perso-
natges, com passava a El mètode Grönholm) per deixar en evidència la seva
fragilitat. Pensem en l’enamorada noia de Burundanga enfrontada amb el
passat terrorista del seu xicot. O en la pèrdua de dignitat laboral i personal en
què es veuen ficats els executius disposats a experimentar el Grönholm. O en
la premonitòria paranoia onírica patida pel metge de Dakota. O en l’ambigu
segrest que desencadenava les Paraules encadenades. Una obra que, per cert,
exemplifica un altre dels temes recurrents de Galceran: la manera com canvien
els rols de dominació que s’estableixen entre les persones. Tot això ho trobareu
esplèndidament visualitzat al primer dels tres segments que integren el nou
text del nostre autor. Com passa també de vegades a un Galceran que sembla
sentir, de cop, una certa por d’arribar massa lluny, l’autor canvia després, una
mica, el mecanisme de possibilitats suggestives cap a les que apunta l’arren-
cada torrencial. Però la veritat és que ho fa sense perdre brillantor; controlant
sempre (fins i tot en el punt més feble de l’obra: el fragment de les lliçons de
seducció) el perill de la banalitat excessiva, i de l’excessiu histrionisme: amb ac-
tors així, tan coneixedors de com arribar al límit sense traspassar-lo, és un gust.
La Villaroel
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