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CRÍTICA JORDI BORDES

l món de la deficiència psíquica és
puntual en l’escena catalana. N’hi ha
exemples tan tendres com dolorosos

(Nix, tu Simona, d’Albert Pijoan, Sala Bec-
kett 2012). O també la Florentina que Ada Vi-
laró va interpretant des del 2005 o les Portes
endins del 2007 al Tantarantana. En aquestes
peces, hi ha una sensació de fragilitat i d’un
abús impune perquè la persona dèbil no tro-
ba com sobreposar-se al que intueix que no
és correcte. Són drames en tota regla que no
hi ha espai per a la redempció.

Ara, Ferran Audí ha recuperat IQ-100, un
muntatge que ja va estrenar fa cosa d’una dè-
cada al Poble Espanyol. Ara el reprèn però en
clau íntima: la proximitat de la sala facilita la
visió que tot el que es veu succeeix dins del

E Caure del pedestal
en clau íntima
cervell del protagonista. El muntatge imagi-
na un noi discapacitat intel·lectual a qui li
practiquen una prova al cervell gràcies al
qual dobla, en poc temps, la seva capacitat in-
tel·lectual fins a esdevenir un geni. Però
aquest estatus, que sempre l’havia desitjat,
resulta enganyós. A més, el drama vol que
aquest èxit sigui només puntual. I, així, el pa-
cient sap que decaurà i que només pot inves-
tigar-se a si mateix per procurar evitar errors
i que altres joves com ells tinguin una vida

més plena i un experiment satisfactori. Efec-
tivament, l’amor tendre i intuïtiu, quan s’és
deficient, és acceptat en aquest estadi amb un
punt de compassió, de paternalisme. Quan el
noi esdevé intel·ligent, el que ell tenia per la
seva parella ideal, s’espanta en perdre l’equi-
libri de superioritat anterior i decideix apar-
tar-se’n. I ell, que només vol ser més espavilat
per poder ser independent, s’adona que perd
tot allò que li donava escalf i seguretat. El pa-
norama que dibuixa Audí sembla, per mo-
ments, reaccionari, perquè fa una dura refle-
xió sobre l’experimentació en cossos hu-
mans o en ratolins. En el fons, el que hi ha és
una voluntat de fer valdre l’amor, l’art davant
de la perversitat i la dictadura de la ciència.
Raimon Molins repeteix el mateix personat-

Barts ofereix una obra que recupera un text escrit per
Shakespeare i quatre autors més que rememora More

a directora britànica Tamzin Town-
send reconeix que va notar un calfred
per l’esquena quan li van encarregar

Tomás Moro, una utopía, escrit per Shakes-
peare. Ella no entenia com no n’havia sentit
parlar mai abans d’aquesta obra d’un autor
de qui creia que ho havia llegit tot. Ho va re-
soldre amb un gest de circumstàncies per
amagar la sorpresa. Aquesta obra, en realitat,
és un text que pretenia fer justícia a Thomas
More (en castellà, Tomás Moro, el canceller
intel·lectual d’Enric VIII que no va voler re-
signar-se a canviar el seu parer), en el qual
van participar cinc autors. William Shakes-
peare n’era un. Tot i que sí que se solien es-
criure obres de teatre a quatre mans, és insò-
lit aquest treball a deu mans. L’obra s’acaba-
ria d’escriure just després de la mort d’Isabel
I (filla d’Enric VIII) i del regnat dels Tudor a
la corona britànica. Tomás Moro, una utopía
és una adaptació d’Ignacio García May
(L’onada, Lliure de Gràcia 2013), que ha
completat aquell text amb noves veus com la
d’un historiador que ajuda l’espectador a
contextualitzar l’escena. L’obra, que significa
la primera producció de la universitat a dis-
tància de La Rioja, UNIR, es representa al
Barts fins al 9 de març i inclou trobades amb
els actors i també amb l’adaptador.

L

Tràgica execució
d’una utopia

SHAKESPEARE APÒCRIF J. BORDES

L’autor d’Utopia era un personatge relle-
vant en la cort d’Enric VIII, fins al punt que el
monarca el va triar perquè l’ajudés a gover-
nar. El monarca va decidir separar-se de Ca-
terina d’Aragó per poder casar-se amb la jove
Anna Bolena. El divorci va aixecar polsegue-
ra perquè el va impedir el Vaticà. La decisió
del monarca va ser nomenar-se màxim re-
presentant de l’Església al seu territori. Tho-
mas More, devot convençut, va optar per no
opinar, però el seu silenci era tan revelador
que el van obligar a donar una opinió. El seu
favor al Vaticà el va dur a l’execució, i la seva
família, a un futur gens lloable, quan havien
estat sempre molt ben considerats.

Thomas More devia ser un personatge de
referència, també per a Shakespeare. És More
el que diu que Ricard III era geperut. I Sha-
kespeare construeix el personatge deformat,
i, al final, canviant el seu regne per un cavall.
Ara fa poc s’ha comprovat que Ricard III, en
realitat, tenia l’esquena recta. Però More de-
via jugar amb aquesta afecció física metafòri-
cament, per fer evident la seva ment recargo-
lada, que manipulava per aconseguir les mà-
ximes cotes de poder.

L’obra té un final tràgic però també una
forta dosi d’humor àcid. Perquè More en
gastava sovint. Rèpliques com ara “Li enviaré

[a Enric VIII] per la meva ofensa un cap reve-
rent” (el van decapitar), diu prou d’aquest
humor negre. Tomás Moro, una utopía és una
peça desconeguda perquè es noten massa les
costures entre els cinc autors i no és prou re-
eixida. L’adaptació de García May li ha donat
una convenció que ho fa molt entenedor i
que equilibra els desajustos quan el text d’un
autor topa amb el d’un altre. Per l’actor José
Luis Patiño, el treball escrit per Anthony
Munday, Henry Chettle, Thomas Dekker i
Thomas Heywood esdevé un entranyable ca-
tàleg de maneres d’escriure al Londres de fi-
nals del segle XVI.

TOMÁS MORO, UNA
UTOPÍA
Universidad
Internacional
de La Rioja
Autors: William
Shakespeare, A.
Munday, H. Chettle, T.
Dekker i T. Heywood
Adaptació: Ignacio
Garcia May
Direcció: Tamzin
Townsend
Intèrprets:José Luis
Patiño, Paco Déniz,
Lola Velacoracho, Silvia
de Pé, Sandra Arpa,
Manu Hernández, César
Sánchez, Daniel Ortiz,
Chema
Rodríguez-Calderón,
Jordi Aguilar i Ricardo
Cristóbal
Dies: Del 27 de febrer
al 9 de març
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ge però amb la virtut d’haver madurat d’ac-
tor. Efectivament, les claus amb què juga Rai-
mon Molins relaten molt d’ofici perquè sap
donar el to a les rèpliques reiteratives d’as-
pectes concrets que diuen si l’experiment
avança o es degrada. Però, estranyament, al
seu personatge li falta una mirada profunda
de veritat: és molt entendridor però no es
transmuta. Miquel Barcelona substitueix ara
Jordi Cortés. Presenta una ombra del prota-
gonista que permet ser els diferents perso-
natges amb els que debat la controvèrsia però
també és una extensió d’ell mateix. La peça
emociona per moments, però navega cap a
un mar desconegut sense una direcció amb
què el públic pugui identificar-se, o rebel·lar-
se, o deixar-se submergir. ❋

IQ-100
Ferran Audí
Direcció: Ferran Audí
Intèrprets: Raimon
Molins i Miquel
Barcelona
Dia i lloc: Diumenge 23
de febrer (fins al 16 de
març), a l’Atrium.

spai íntim. El
muntatge recupera
un text estrenat fa
una dècada que té
un plantejament
adreçat a la
proximitat.

E

En aquesta obra ja es percep com un intel-
lectual ho tenia tot a favor i ho perd tot, no-
més pel fet de ser fidel a la seva consciència. 
Però, tot i la tragèdia, “es respira un esperit de
molta felicitat” perquè alleuja poder mostrar
l’actitud conseqüent. Però no és tampoc una
obra que el busqui santificar, insisteix Town-
send. I és que ell també dubta i s’adona que la
seva actitud heroica porta conseqüències que
superaran el seu propi destí: el de la seva fa-
mília. El personatge de Thomas More l’inter-
preta José Luis Patiño: calia un intèrpret que
fos versàtil, tant en la part dramàtica com, so-
bretot, en la còmica. ❋

De grup José Luis
Patiño conviu amb un
repartiment que es
desplega en molts
personatges. Per
l’actor el mèrit de
Townsend és el sentit
de companyia de
l’elenc
SERGIO ENRÍQUEZ
NISTAL

Un debat entre dos, com si fos un ring
os polítics s’enfronten en unes primàries obertes a la ciuta-

dania que poden decidir qui serà el futur representant en les
eleccions generals del país. De rerefons un previ debat polític
televisat amb el presentador més carismàtic i mediàtic del mo-
ment obsessionat a vendre el seu llibre d’èxit La dictadura del
carbohidrat. La candidata Norma Mercader s’enfronta al favo-
rit i actual secretari general del partit, i per aconseguir gua-
nyar-lo no dubtarà a contractar els serveis d’un coach especia-
litzat en l’àmbit de la comunicació. En el repartiment desta-
quen actors de llarg recorregut en l’escena com són ara Roser
Batalla, Lolo Herrero i la cantant de Delafé y Las Flores Azules,
Helena Miquel, que debuta en el món teatral.

COACHING
D’Àngel Amazares
Direcció: Àngel Amazares
Intèrprets: Roser Batalla, Lolo Herrero, Ferran Lahoz, Helena Miquel,
Carles Arquimbau, Àngel Amazares i Marta Romagosa.
Lloc i dia: Al Tantarantana, fins al 2 de març.

Unes «Donetes» a Sant Andreu
a història de la família March ha commòs generacions. Loui-

sa M. Alcott va saber transmetre com aquestes quatre nenes
creixien, s’enamoraven, lluitaven pels seus somnis i es conver-
tien en donetes. Meg, Jo, Beth i Amy són les protagonistes
d’aquesta tendra història que captivarà des de l’escenari de
l’Ateneu de Sant Andreu. Donetes (Little women) és una no-
vel·la publicada el 1868, que parla de la vida de quatre germa-
nes que creixen i maduren amb la guerra civil dels Estats Units
i les convencions socials de l’època com a teló de fons. Alcott
va escriure aquesta obra en poc més de dos mesos, basant-se
en els seus records d’haver crescut amb les seves tres germanes
a Concord, a Massachusetts (EUA).

DONETES (LITTLE WOMEN)
Ateneu de Sant Andreu
Lloc i dia: Demà, a les 21.30 h, i diumenge, a les 18.30 h, a l’Ateneu de
Sant Andreu.

Els Catarres i Peter Pan
a Joventut de la Faràndula representa aquest cap de setmana

el clàssic La increïble història de Peter Pan, amb una versió
d’Arnau Solsona. Es tracta d’un musical que l’any passat ja van
veure 4.300 espectadors i que disposa d’una partitura escrita
expressament per a l’obra i que signen Joan Colomo, Els Ca-
tarres, Sense Sal, Oest i Lluís Oliva. La coreografia és de Mont-
serrat Argemí, la directora de l’Escola Bots, que ja ha signat
moltes coreografies de musicals representats per companyies
de Sabadell.

LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE PETER PAN
Joventut de la Faràndula
Direcció: Arnau Solsona i Maria Closas
Lloc i dia: Al Teatre Municipal de La Faràndula de Sabadell, demà i
diumenge i els dies 8 i 9 de març, a les 6 de la tarda
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AGENDA D’AUTOR J.B.

MEMÒRIA DEL COS.
LA CONSTRUCCIÓ
LÚDICA-SENSORIAL
Teatro de los
Sentidos

allers que intro-
dueixen a l’escolta,
el coneixement i la
comprensió del
llenguatge dels sen-
tits explorant apli-
cacions de la pràcti-
ca sensorial a dife-
rents àmbits profes-
sionals. Adreçats a
actors, professionals
de l’escena, tera-
peutes, psicòlegs,
mestres.
Lloc i dies: 4, 5, 11,
12, 18 i 19 de març,
de 17 a 21 hores, al
Polvorí.

T

Canalla i tradició La companyia, que manté actiu el planter, va
construir La Faràndula el 1947 JOVENTUT DE LA FARÀNDULA
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