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El Ballet de
Moscou porta
‘El llac dels
cignes’ al Tívoli

c

ROGER PASCUAL
BARCELONA

DANSA I ESTRENA

El llac dels cignes, la peça
més cèlebre de Txaiko-

vski i una de les més representa-
des de la història de la dansa, ar-
riba aquesta nit al teatre Tívoli de
la mà del Ballet de Moscou. Sota
la direcció de Timur Faiziev, la
companyia russa amb què Rudolf
Nureyev va fer la seva última gira
europea s’estarà fins al dia 24 a la
sala on, a partir del 20, abordarà
un altre clàssic del seu repertori,
La bella dorment.

Compost per Txaikovski el
1876 i havent aconseguit la fama
després de la seva mort per la bri-
llant coreografia de Marius Peti-
pa, El llac dels cignes narra, en
quatre actes, la història d’amor
impossible entre el príncep Sieg-
fried i Odette, interpretats per Di-
mitri Smirnov i Iana Kazantseva,
solistes d’aquesta formació de 25
ballarins. Per la seva part, La bella
dorment, que juntament amb El
llac dels cignes i El Trencanous for-
ma la tríada de grans obres del
compositor rus, adapta el conte
de Perrault.

Fundat el 1989 pel mateix Fai-
ziev, el Ballet de Moscou és una
de les formacions de l’extinta
Unió Soviètica amb una projecció
internacional més elevada, un
èxit que deu, en part, a l’impuls
que va suposar el suport de Nure-
yev al final de la seva carrera.<

/2/ Música

El grup ha decidit repartir els in-
gressos generats del seu retroba-
ment a Live 8 a diverses ONG.
Pink Floyd va participar dissabte
en el concert de Hyde Park per su-
mar-se a la petició al G-8 de mesu-
res d’ajuda per a l’Àfrica.

Pink Floyd cedeix els
beneficis de Live 8

/1/ Cine

L’actriu va morir ahir després de
dues setmanes ingressada a causa
d’una arítmia cardíaca. La intèr-
pret va néixer a Tucumán (Argen-
tina) però va triomfar en el cine
mexicà. Entre les seves pel.lícules
destaca Nazarín, de Buñuel.

Mor als 81 anys
l’actriu Marga López

Fila 0

/3/ Art

L’Espai Cultural Caja de Madrid
acull fins al 28 d’agost l’exposi-
ció Planells surrealista. La mostra
fa un recorregut per l’obra de
l’artista a través d’un recorregut
per més de 60 obres realitzades
entre els anys 1929 i 1981.

Una mostra reivindica
el pintor Àngel Planells

EL FESTIVAL D’ESTIU DE BARCELONA

El muntatge de la Volksbühne d’‘Els deu manaments’ adapta una obra de Viviani

Marthaler fa una radiografia
de l’Alemanya unificada

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

Els deu manaments va ser
un dels plats principals del

passat Festival de Tardor madrileny i
ara visita el Grec –Teatre Lliure, des
d’avui fins al 8 de juliol– per mos-
trar en directe el talent provocador i
corrosiu de Christoph Marthaler. El
director suís, que ja va visitar Barce-
lona el 1996 amb el seu muntatge
més carismàtic, ¡Apallissa l’europeu!
¡Apallissa’l! ¡Apallissa’l ja!, una acta de
defunció de la República Democràti-
ca Alemanya (RDA), torna un altre
cop amb la Volksbühne, el centre
gravitatori de l’avantguarda teatral
alemanya que dirigeix Frank Cas-
torf. L’obra es podrà veure en la ver-
sió original alemanya sobretitulada
en català.

El muntatge és una particular
adaptació d’El decàleg en vers, prosa i
música, una de les últimes peces del
napolità Raffaele Viviani (Nàpols
1888 - 1950), un autor marginat per
la història de la gran literatura ita-
liana, perquè les seves obres, escrites
en dialecte, gairebé no van anar gai-
re més enllà dels teatres de varietats
de la seva ciutat natal.

q ‘MEZZOGIORNO’ I RDA
L’experiment per a Marthaler, que
no ha viatjat a Barcelona per presen-
tar el seu muntatge, és traslladar el
pintoresc ambient de postguerra ori-
ginal a un lloc a mig camí entre el
mezzogiorno, el sud italià, i les zones
més depauperades de l’Alemanya
reunificada, els lands de l’antiga
RDA, amb què estableix compara-
cions. «¿L’Alemanya oriental és el

sud d’Itàlia de l’Europa central?»,
s’interroga Andre Koscwitz, que fir-
ma la dramatúrgia, a manera de
clau d’una obra que busca establir
noves estratègies de supervivència.

No és l’únic paral.lelisme visible
en el muntatge, Viviani i Marthaler
són a la vegada homes de teatre i
compositors. De fet, són les cançons
napolitanes –juntament amb l’ària
més popular de La Cenerentola, de
Rossini– les que emmarquen el
muntatge. Martin Wuttke, Clemens
Sienknecht i Bettina Stucky, actors
de la companyia, se senten molt a

gust entonant aquestes melodies. De
fet, un dels actors, Sienknecht, en
firma la direcció musical. «Des dels
temps de Goethe, Itàlia sempre ha
sigut el lloc preferit pels alemanys
–explica Wuttke–, més endavant,
després de la segona guerra mun-
dial, per raons econòmiques es va
convertir en el primer lloc on vam
poder anar de vacances. Així que
les cançons napolitanes no ens són
gens estranyes».

Anna Viebrock, col.laboradora
assídua del director, ha creat el ves-
tuari i la peculiar escenografia que a

manera de caixes xineses mostra un
escenari dins d’un altre. En aquest
espai, els personatges, homes
còmics i marginals –que es repartei-
xen els 12 actors del repartiment–,
es dediquen a parlar del bé i del mal
mentre repassen de forma no gaire
exhaustiva i sí amb molta broma els
manaments divins. «Aquesta podria
ser una obra amb un missatge més
moralitzant si els personatges no
estiguessin situats al marge de la
societat. A ells l’única cosa que els
interessa és sobreviure», assegura
Wutke.<

Mayorga carrega contra
les lleis d’immigració

E. H.
BARCELONA

L’autor estrena ‘Animales nocturnos’ a BCN

c «Parlar de drets humans
és escandalós quan l’es-

tret de Gibraltar s’està convertint en
una fossa comuna on no hi ha
ningú que compti els morts». Així
de contundent es mostrava Juan Ma-
yorga poc abans que la Sala Beckett
estreni aquesta nit Animales noctur-
nos, una faula aspra i metafòrica so-
bre el tema de la immigració. L’obra,
que serà a la sala de Gràcia del 6 al
31 de juliol, està dirigida per Magda
Puyo i interpretada per Pep Jové, Te-
resa Urroz, Pep Pla i Mercè Mariné, i
parteix d’un encàrrec del Royal
Court de Londres que demanava al
prolífic dramaturg una obra sobre
algun problema de l’actualitat polí-
tica espanyola. «Per mi no hi ha cap
acció política més important que
les lleis d’immigració, perquè són la

nostra Constitució, aquelles que
decideixen qui és ciutadà i qui no
ho és».

Lluny de la il.lustració sociològi-
ca, l’obra es planteja com una parà-
bola sobre el que significa ser estran-
ger. «En un determinat moment,
tots ho podem ser –es planteja Ma-
yorga–. I és una cosa molt greu si
això significa ser exclòs, ser con-
vertit en un animal nocturn, un és-
ser de les ombres».

El conflicte s’estableix entre els
dos protagonistes de la peça, dos
personatges innominats a qui
l’autor designa com «l’home alt» i
«l’home baix». L’home alt és un ho-
me amb papers, un ciutadà de ple
dret que un dia descobreix que
gràcies a la llei d’estrangeria pot
amenaçar i forçar la voluntat d’un
veí immigrant que acaba d’arribar
al país i no té permís de residència.
L’objecte del seu xantatge no deixa

de ser insòlit. L’home poderós li exi-
geix a l’altre que sigui l’amic que
mai va tenir i aquesta petició a des-
pit es convertirà en un atac que alte-
rarà les vides dels dos homes i de les
seves respectives dones. La càrrega
de violència soterrada que amaga
aquest plantejament és, segons Ma-
yorga, de molt pes: «Poques coses
poden ser tan terribles com l’obli-

gació d’haver-nos de convertir en
amics d’algú a qui considerem in-
desitjable».

Per Toni Casares, director de la Sa-
la Beckett, Mayorga ha recuperat en
aquesta peça una de les seves grans
obsessions. «Tots els seus personat-
ges tenen por, por de ser feliços, de
relacionar-se o de demanar ajuda»,
explica.<

33 Teresa Urroz i Pep Jové, durant un assaig a la Beckett.
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33Martin Wuttke (esquerra), Bettina Stucky i Clemens Sienknecht, ahir a la Virreina.
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