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Teatre

 ¿No tenen la sensació, 
soferts espectadors, que ja 

no es fan espectacles 
extraordinaris, aquells 
muntatges que anaven més enllà 
de l’obra de teatre i que més que 
funció eren una experiència 
teatral, fins i tot vital? Sí, vam 
tenir els Toneelgroep al Grec 
amb les Tragèdies romanes, però 
aquest servidor vostre, 
somiatruites i escrivent 
somnàmbul, pensa en aquell 
fantàstic Dictadura-Transició-
Democràcia del Lliure i en aquell 
Casa-Jardí de Reus i algun 
espectacle de La Fura dels Baus.

 Aquesta mena de xous 
creen comunitat, mitologia 

pròpia, sensacions, a banda de 
fer que el teatre surti del museu. 
No oblidem que fa més de 2.000 
anys que la humanitat aixeca 
obres de teatre i tampoc no ha 
canviat tant la cosa des de 
Sòfocles. Si pensen això, 
tanmateix, és que no han vist 
cap producció de Punchdrunk, 
una companyia anglesa que fa 
uns anys que rebenta taquilles i 
s’emporta premis, estrelles i tot 
el que se li posa per davant.

 Si no em creuen i disposen 
de 250 euros a la llibreta, 

fugin corrents a Londres a veure 
The drowned man: a Hollywood 
fable, una “aventura teatral” 
que, si bé no és la millor 
experiència teatral de la meva 
vida, és una experiència 
extraordinària. Tres hores ficat 
dins uns antics estudis de 
cinema de Paddington 
perseguint els actors, 
emmascarat, per un espai 
immens, corrent, baixant i pujant 
escales, i una sensació final de 
no haver estat mai abans tan a 
prop del teatre.

 La tropa de Felix Barrett 
sempre treballa en espais 

no convencionals i fa servir el 
teatre físic per expressar-se. I, 
per cert, The drowned man és 
una coproducció del National 
Theatre, és a dir, pública. I saben 
què vol dir, això? Que al món fa 
molt de temps que els teatres 
públics innoven, se la juguen i 
fins i tot surten de les seves 
carcasses. –Andreu Gomila

Brutus
Extraordinari

Sala Atrium  
Fins al 27 d’octubre

 
Dues dones seuen front a front. 
Decideixen, sense dir res perquè 
el diàleg es projecta en una 
pantalla, fer un joc teatral. I 
decideixen parlar del poder i 
l’ambició. Parlar de Ricard III, un 
dels reis més sanguinaris de la 
monarquia anglesa i una de les 
obres més cruels de Shakespeare. 
Ho faran tot invocant doncs les 
reines que envolten el monarca. 
Personatges secundaris sobre els 
quals Rafel Duran ha escrit, 
servint-se tant de l’original com 
de l’obra Les reines, de Normand 
Chaurette, una dramatúrgia de 
quatre personatges per a dues 
actrius. Totes elles són, o han 
estat, ambicioses, totes elles han 
pagat o pagaran el preu amb la 
mort dels seus marits i fills. No 
són tan diferents a la fi de 
l’estrafet Ricard III, el personatge 
absent però omnipresent en els 
diàlegs de les dones. 

Invocació vol ser una caixa de 

ressonància del pitjor de 
l’ambició pel poder amb les 
meravelloses paraules de 
Shakespeare. Anna Güell i 
Mercè Anglès diuen el text amb 
força, amb profunditat i 
traspuant les emocions de les 
reines destronades. 

Invocació és un espectacle 
sense una història construït amb 
escenes de les trobades entre les 

protagonistes que aprofundeixen 
en el tema des de la humiliació a la 
vanitat. Un espai buit i un bon 
espai sonor, amb la versió de God 
save the Queen de Sex Pistols 
inclosa, molt adient per 
submergir-se en aquell món. No 
s’han de buscar ressons de 
l’actualitat, tot i que el poder és 
l’ambició capital del sistema 
democràtic. –Santi Fondevila

Invocació

Güell i Anglès diuen Shakespeare amb força.

Teatre Akadèmia  
Fins al 20 d’octubre
 
El text de Yukio Mishima és una 
mena de llarg poema dramàtic en 
què el radical escriptor japonès 
s’endinsa en el món de les 
conductes sexuals del famós 
marquès de Sade en una exaltació 
del plaer i de la llibertat. És un 
text de gran nivell literari, i d’una 
sensualitat exacerbada en què els 
límits del sexe, l’amor, la fidelitat, 
la passió i la manipulació es 
barregen en un còctel explosiu. 
L’obra ha de pertorbar 

l’espectador agafat entre la 
duresa, l’“anormalitat” del que 
defensa el marquès, a través de 
les dones que l’envolten, i la 
fascinació per la bellesa del text i 
l’esglai que tot plegat provoca 
sobre les persones.

Konrad Zschiedrich ha 
treballat l’original. Fins a dues 
traduccions i una dramatúrgia 
lineal per explicar el que és a la fi 
una festa que celebra la 
concupiscència enfrontada a les 
convencions de l’època, i que 
protegeix Madame de Montreuil, 
capaç de conspirar contra la seva 
filla (una excel·lent, encara que un 
pèl hieràtica, Muntsa Alcañiz) i 

Madame de Simiane, que acabarà 
monja. La reina d’aquesta funció 
és Àngels Bassas amb la 
llibertina Madame de Saint-Fond: 
amb ella hi ha veritat.

Dues actrius veteranes amb 
tres més de joves i molt 
entregades (Déu n’hi do l’esforç 
d’Agnès Romeu com a Renée de 
Sade). El director, Emilià Carilla, 
no aconsegueix homogeneïtzar 
el conjunt, i el que menys ens 
agrada, no troba aquest punt 
d’intensitat, de tensió carnal que 
ha de tocar l’estómac, com a 
mínim, de l’espectador. Funció 
correcta però tova, esmorteïda. 
–S.F.

La marquesa de Sade

Falta tensió carnal, aquí. 
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