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KRUM
Hi ha qui, quan torna a casa
després d’una llarga absència, ho
fa per explicar els èxits i/o les in-
tenses vivències de totamena que
hagi acumulat al llarg d’aquest
període, i potser per comparar-los
amb els dels que s’han quedat.
Però Krum, el protagonista
d’aquesta trista tragicomèdia
signada pel ja desaparegut i molt
prestigiós autor israelià Hanoch
Levin, no ha tornat a casa per
vendre fantasies, sinó per dir-li a
lamare que a l’estranger no ha
trobat ni l’amor ni la fortuna, i que
el viatge no li ha servit tampoc
per descobrir res de nou sobre ell
mateix. El talent de Pere Arquillué
ha de carregar el desolador
pes feixuc que arrossega el seu
personatge i la nomenys deso-
ladora comprovació que tampoc
almón al qual ha tornat les coses
han anat gairemillor: encara
que l’autor hi posi de vegades
pinzellades d’humor, aquesta
comunitat sembla no poder anar
més enllà dels eterns rituals de
vida imort que es repeteixen amb
monòtona i unamica angoixosa
insistència. Gairebé coma tot
arreu.DE HANOCK LEVIN. DIR.:
CARME PORTACELI. INT.: PERE
ARQUILLUÉ, ROSA BOLADERAS,

FERRAN CARVAJAL, LLUÏSA
CASTELL. FINS AL 5/7.MERCAT DE
LES FLORS. LLEIDA, 59.METRO:
POBLE SEC (L3). TEL.: 934 261875.
PREU: 24€. HORARI: 22H.

VICTÒRIA D’ENRIC V
La jove Kompanyia Lliure ens
vol explicar a la sevamanera les
proeses bèl·liques del rei Enric V,
potser el personatge shakespearià
quemés s’apropa almodel de
monarca noble convertit en símbol
nacional. Qui, per poc patriota
que sigui, pot deixar de sentir
un llampec d’orgull patri quan
el rei pronuncia el seu cèlebre i
engrescador discurs del dia de
Sant Crispí, just abans de la batalla
definitiva contra l’exèrcit francès?
Però no ens enganyem: darrere
l’orgull de la victòria, s’amaguen
unamolt qüestionable invasió
militar i unamolt evident carnis-
seria humana. I aquest espectacle
ple també demúsica es pregunta
per què el desig de vèncer ens
porta sovint a oblidar el bruts
mitjans i les brutes conseqüències
associats a la victòria.DEWILLIAM
SHAKESPEARE. VERSIÓ I DIR.: PAU
CARRIÓ. INT.: PEP AMBRÓS, LAURA
AUBERT, JAVIER BELTRÁN, PAULA
BLANCO, PAU CARRIÓ, POL LÓPEZ,
ALBERT PRAT,MIMA RIERA,MARIA

RODRÍGUEZ, DAVID VERDAGUER.
DEL 9 A L’11/7. TEATRE LLIURE
GRÀCIA.MONTSENY, 47.METRO:
FONTANA (L3). TEL.: 932 387625.
PREU: 24€. HORARI: 21H.

L’ECLIPSI
Creieu-me: si esteu planificant la
vostra boda, consulteu tots els
astrònoms que calgui per evitar
que la cerimònia coincideixi amb
un eclipsi. La Leonor i la Carla, les
protagonistes de la delirant òpera
que García Demestres ha compost
partint d’un text de Paco Zarzoso,
no van tenir en compte les cir-
cumstàncies astronòmiques quan
van triar data de casament. I al
final els ha quedat una boda plena
demonges descarades quemés
aviat semblen tretes d’El Molino,
cantants decapitats i calaveres
convertides en pilotes d’handbol.
MÚSICA I DIR. MUSICAL: ALBERTO
GARCÍA DEMESTRES. A PARTIR DE
L’OBRA DE PACO ZARZOSO. DIR.
D’ESCENA: XAVIER ALBERTÍ. INT.:
ANNA ALÀS, ANTONI COMAS,
ISABELLA GAUDÍ. FINS AL 13/7.
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA
(SALA PETITA). PLAÇA DE LES
ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1).
TEL.: 933 065 700. PREU: DE
19,50 A 23€. HORARI: DE DC. A
DS., 20H; DG., 18H.
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25% Dte. Salt en paracaigudes i
samarreta amb SkyDive BCN.
Compra una activitat de 264€ per 199€

preu

199€ compra ara!

61% Dte. Curs PER de patró de recrea-
ció a motor a Escuela Náutica Neptuno.
Compra un pla de 20€ per 10€

preu

295€ compra ara!
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Resulta gairebé inevitable: tots
els que hàgiu seguit amb delec-
tació les tres primeres tempo-
rades de la sèrie Homeland
hi trobareu immediatament
quelcom de familiar, quan l’es-
plèndid embolcall audiovisu-
al que Oriol Broggi ha disposat
per a la seva nova trobada amb
el teatre deWajdi Mouawad
es posi en marxa. Som en una
mena d’oculta gran sala de con-
trol en què sens dubte la Carrie
Mathison de Homeland i tots
els seus companys de la CIA es
sentirien ben a gust. Som en un
d’aquests espais en què el món
globalitzat en permanent estat
de sospita es materialitza. I en
què els milers (o sónmés aviat
milions?) demonitors i micrò-
fons que han fet de tots nosal-
tres subjectes susceptibles de
ser espiats en tot moment vomi-
ten de forma constant imatges
i sons que cal saber interpretar,
per saber identificar la frontera
entre la paranoia universal i la
conspiració real que pot esclatar
en qualsevol moment en for-

ma d’atemptat global. Ara bé:
n’hi ha prou amb la tecnologia
més sofisticada, a l’hora de re-
conèixer el veritable perill i les
causes que han originat la seva
existència? Evidentment, per a
Mouawad no n’hi ha prou; el
que cal per donar veritable sen-
tit a aquestes imatges i aquests
sons és fer el que no acostumen
a fer les grans organitzacions
que dirigeixen aquesta mena de
sales de control, seguir les pis-
tes que ens va deixant la poesia
i reconèixer-hi l’alè tràgic que
ha configurat la història de la
humanitat.
Seguint les passes de les altres
obres que integren la tetralo-
gia La sang de les promeses, de
la qual Cels també forma part,
i recordantmés quemai el te-
atre del seu admirat (i admira-
ble) Robert Lepage, es diria de
vegades que el sempre ambiciós
Mouawad ha volgut aquest cop
en certamanera jugar en el ter-
reny del productemainstream,
sotmès, això sí, a un procés de
rigorosa depuració intel·lectual.
Per posar-ne un exemple: aquí la
piràmide del Louvre hi pot tenir
un paper tan important com en

qualsevol novel·la de Dan Brown.
Però l’objectiu final no és pas
lliurar-se al pur entreteniment,
sinó propiciarmitjançant la intri-
ga una profunda reflexió plena
de transcendència. I és aquí on, i
sense deixar de ser l’autor hàbil
que sempre és,Mouawad cau,
commai abans no ho havia fet,
en els excessos pretensiosos,
descuida unamica la solidesa
d’alguns dels seus personatges,
força aquelles referències a la
gran tragèdia grega que sem-
pre ha dominat tan bé (només
cal veure com introdueixMedea
amb calçador) o cau en alguna
imatge de simbolisme fàcil (el
vincle entre mort i naixement
del tram final).
En qualsevol cas, i tot partint
d’aquestes limitacions, Brog-
gi construeix un sòlid especta-
cle intensament defensat tant
pels seus intèrprets reals (entre
els quals Màrcia Cisteró desta-
ca com ella sap fer-ho, al costat
d’un també notable Eduard Fa-
relo) com pels virtuals (excel-
lent Carles Martínez) i sap com
rendibilitzar al màxim la seva
sala de control.
Biblioteca de Catalunya.
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER


