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CINEASTAS
Llums, càmera i… acció!
De tots els espectacles pro-
gramats pel Temporada
Alta en els quals la relació

entre teatre i cinema juga un paper
fonamental, cap resulta tan cinema-
togràfic com aquest que, com indica
el seumateix títol, protagonitzen un
grup de cineastes, i en què visualitza-
rem els seus respectius projectes cine-
matogràfics. Però, paradoxalment,
cap resultamés específicament teatral
que aquest muntatge en què no
veurem ni una sola projecció, ni una
sola imatge filmada. El que veurem
és un gran i complex decorat doble,
amb un nivell reservat per a la realitat
de cadascun d’aquests cineastes i un
altre per a la ficció que se suposa que
estan creant. Parlant de decorats: el
director argentí Mario Pensotti és dels
que pensen que, a la llarga, treballar
sempre amb petites estructures
escenogràfiques que esmunten i es
desmunten en 20minuts, permolt
útil que aquest model hagi resultat
en els circuits alternatius en temps de
penúria econòmica, comporta el risc
d’acabar fent espectaclesmassa simi-
lars els uns als altres. Per això, ell opta
per aquestsmacroescenaris que, això
sí, només estan a l’abast de directors
cotitzats internacionalment capaços
de garantir una coproducció com la
que ara arriba al TA després d’haver-se

estrenat l’estiu passat amb crítiques
entusiastes. Pensotti també vol deixar
clar que aquest no és específicament,
i malgrat les aparences, un espectacle
sobre el cinema o un pur homenatge
cinèfil. Ésmés aviat un espectacle que
es pregunta i ens pregunta fins a quin
punt les nostres ficcions reflecteixen el
món que ens envolta ,o bé resulta que
aquest món acaba sent una projecció
distorsionada de les nostres ficcions.
I és que cal no oblidar que, tal com

afirmamolt encertadament el mateix
Pensotti, les pel·lícules, els llibres,
la tele i tot l’art i tota la cultura que
consumim contribueixen de forma
decidida a construir la nostra perso-
nalitat. RO

Text i dir.: Mario Pensotti. Int.: Horacio
Acosta, Elisa Carricajo, Valeria Lois, Ja-
vier Lorenzo,Marcelo Subiotto. 24/11.
El Canal. Sant Antoni, 1. Salt.(972
402 004.€ 28 euros.C18h.

Els tallers
tecnològics arriben
a les BotiguesMovistar_
Si tens un fill d’entre 4 i 18 anys,
apunta’l gratis a Talentum Schools
perquè aprengui a programar i a crear
tecnologia mentre juga.

Places limitades. Reserva’n la teva a
talentumschools.com

Schools

Amb la
col·laboració de:

LA CRÍTICA DE LA SETMANA

PER RAMON OLIVER

AGRIPPINA★★★★
Que descansin en pau les ambicions d’aquesta colla d’emperadors, emperadrius
i altres il·lustres membres del poder de l’antiga Roma! Com ens recorda David
McVicar a l’extraordinari muntatge amb què el Liceu inaugura oficialment la
seva temporada operística, ara tots ells i totes aquelles ambicions reposen eter-
nament a les seves tombes. I encara que McVicar ens tingui preparat un espec-
tacle que potència magistralment la càrrega d’alta comèdia amb un punt de
vodevil que corre per darrera de l’entramat de conspiracions i xarades eròtiques
que agiten l’imperi, no deixa que ens oblidem mai del pes de la mortalitat. De
fet, McVicar comença la representació amb tota aquesta colla sortint d’uns pan-
teons als quals tornaran quan tot acabi, desprès de quatre insuperables hores
demagnificència barroca servida per un Händel en permanent estat de gràcia i
inspiració. I entre l’inici i el final, aquestes personatges se’ns presentaran sovint
arrossegant el seu llit mortuori, pujant-se dempeus a ell, o fent-lo servir per a les
més variades funciones: tocador per a les senyores, taula ideal per a que Neró
es pugui fer damunt d’ella grans ratlles de pols blanca, moble bar sempre ben
servit (aquests romans bevien com a cosacs)...
Jugant tota l’estona amb el poder de l’eròtica per tal de gaudir de l’eròtica que
dóna el poder, Agrippina i la seva rival (i una mica Nèmesi) Poppea es mouen
per un esplèndid, aparentment sobri, però decididament versàtil espai escè-
nic que també recorda una mica el d’aquestes grans criptes plenes de cèlebres
governants transformats ara en cadàvers de pedra. Però que a ningú li entri la
claustrofòbia, perquè aquesta mena d’espais, en mans d’un equip creatiu tan
creatiu com el d’aquest espectacle, es poden transformar com si res en una
cova-bar de disseny freqüentada per la millor jet set romana (per què serà
que en aquesta escena em van venir al cap les festes de La Dolce Vita?) i amb
amenaçadors guardaespatlles inclosos. I aquí és on –i desprès d’haver-nos
ofert ja una lúdica demostració de com transformar una marxa militar en una
maliciosa dansa– el coreògraf Andrew George ens convenç definitivament
que la música de Händel amaga dins seu prou ritme com per poder ballar
amb ella des de rock a sensuals balls de saló. De fet, desprès de veure el profit
coreogràfic que George li treu a la partitura, crec que ja estan trigant massa els
grans productors de Broadway i el West End: què no ho veuen que amb Händel
poden muntar un gran musical?
I si ho fan, que no s’oblidin de l’esplèndid repartiment del que ara podem gau-
dir al Liceu. Els hi costarà mol trobar enlloc més una actriu com Malena Ernman
(què, per cert, l’any 2009 va representar Suècia al festival d’Eurovisió ), capaç
de ballar el moonwalk de Michael Jackson vestida de Neró i sense perdre’s ni
una nota de Händel. O posar cara a cara a dos seductores depredadores tan
ben dotades com ara l’Agrippina de Sarah Connolly o la Poppea de Danielle de
Niese, que fan anar de bòlit al no menys notable repartiment masculí d’aques-
ta sensacional i del tot imperial festa romana. Gran Teatre del Liceu

L’APUNTADOR

LAVIASAGRADADEL’ACTOR
Enaquests darrers tempsnoparem
deparlar de laVia Catalana i de la
sevaalternativa tercera via. Però
cal reconèixer que capd’aquestes
vies és sagrada. En canvi, la via que
hade seguir unactor sí hohade
ser. Comamínimaixí és comho
veuel sempre estimulant i sovint
fascinant Albert Vidal. Això sí: amb
Vidal, res noés convencional. Si
voleu fer via ambell, us esperen
sis intenses hores de conferència
–performance. I al llarg d’elles, po-
dreu saber com funcionen les Arts
Tel·lúriques practicades per Vidal, i
viatjar a laMongòlia onellmateix
ha residit o al JapóenquèKazuo
Ohnova inventar la dansabutoh.
28 i 30/11. CentredeVic de l’Ins-
titut del Teatre. SantMiquel dels
Sants, 20.€10euros.C16h.

ROMEA, 150 ANYS
Desprès d’haver estat projectat
a la Filmoteca de Catalunya, el
documental que li dona un extens
repàs al primer segle imig d’his-
tòria del nostre teatre potsermés
emblemàtic, arriba aquest dissab-
te al Canal 33, a les 22.25 h. Des
de Pitarra fins a JulioManrique,
tot passant per JosepMaria de
Sagarra, Calixto Bieito oMarga-
rida Xirgu: per les imatges de la
pel·lícula hi desfilarà gairebé tot-
homque ha estat o està vinculat
a la sala que actualment gestiona
el Grup Focus. I no oblideu que, si
dissabte us perdeu aquest passi,
podeu recuperar el documental al
web de TV 3, secció A la carta.


