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A V U I

dissabte

4 d’octubre del 2003

Dissabte 11 d’octubre a les 7 de la tarda. L'Auditori (Lepant 150, Barcelona)

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA

Ernest Martínez Izquierdo, director
Obres de: Adams, Varèse, Dvorák

C L U B D E S U B S C R I P T O R S

Si vols participar en el sorteig de
2 entrades, només cal que truquis

al 806 40 46 22*
a qualsevol hora del dia.

*Preu màxim telèfon fix: 1,06 e/minut. Telèfon mòbil: 1,35 e/minut.
IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el 8 d’octubre.
Els guanyadors caldrà que passin a recollir les
entrades a les oficines comercials del diari AVUI
(carrer Consell de Cent, 425, 4a planta) els dimecres i
dijous anteriors a cada concert. L'horari, excepte fes-
tius, és d’11 a 14 h, de dilluns a divendres.

el diari A V U I us convida a:

PERE VIRGILI

Les batusses són habituals a ‘El tinent d’Inishmore’

T E A T R E

‘El tinent d’Inishmore’

El ‘Grand
Guignol’
d’Irlanda

Juan Carlos Olivares

‘El tinent d’Inishmore’, de Martin McDonagh.
Traducció: Joan Sellent. Direcció: Josep Maria
Mestres. Escenografia: Pep Duran. Vestuari: Nina
Pawlowsky. Il·luminació: Ignasi Camprodon.
Moviment: Montse Colomé. Intèrprets: Pep Anton
Muñoz, Oriol Vila, Roger Casamajor, Rosa Boladeras,
Xavier Ricart, Jordi Vidal, Manel Sans, Guillem Motos.
TNC, Sala Petita.

Endevinalla: què comença com una comèdia rural irlande-
sa i acaba com l’apoteosi d’un espectacle del Grand Guignol?
De l’agrosomriure al sang i fetge. Aquest és el camí que re-
corre Martín McDonagh a El tinent d’Inishmore per explicar la
seva visió del terror a Irlanda. No hi ha causes justes, ni he-
roisme, en una vitriòlica aproximació als anys de conflicte
sagnant. Només un irlandès podia retratar sense pietat els

seus compatriotes
com una banda de
psicòpates subde-
senvolupats, bor-
ratxos de violència i
sang, lliurats a una
mitologia revoluci-
onària degenerada
que els xucla el cer-
vell. El discurs de
McDonagh no pre-
tén ser equànime,
ni una reflexió
ponderada dels
com i els perquè
d’aquest estat de
misèria moral. No-
més es proposa re-
bentar el tabú, com
un gra purulent
que esquitxa i taca.
L’objectiu és multi-
plicar fins a la cari-
catura la desraó
d’una societat acos-
tumada a funcionar
amb uns valors que
només serveixen
per perpetuar el ca-
os. Josep Maria

Mestres dirigeix el text com si conduís un utilitari per una
carretera estreta plena de revolts, al caire en una i altra banda
del penya-segat. Gairebé sempre a punt de precipitar-se i
convertir el muntatge en un sinistre total. El perill sotja so-
bretot al principi de l’obra, quan encara es juga amb certs
elements costumistes. Aquí la direcció patina com un capítol
descartat de The young ones. McDonagh sona llavors com un
número de circ, com una autoparòdia enmig d’una esceno-
grafia de cartró pedra de drama rural. Però el referent de The
young ones (Els joves) s’imposa per una simple qüestió d’estil, pel
seu gust al vòmit dramàtic. La descerebrada sèrie, una co-
profàgica mirada sobre la joventut anglesa dels vuitanta –on
les reflexions més serioses provenien de les rates–, és el perfil
psicològic exacte que pul·lula entre els protagonistes d’El ti-
nent d’Inishmore. Potser Mestres li ha afegit una mica de glamur
a la parella formada per Mairead (una adolescent fascinada
pels herois de l’alliberament) i Padraic (un terrorista psicò-
pata, tendre amant dels gats). Un creuament estètic entre
l’amor destructiu de Sid i Nancy i el vertigen mediàtic d’As-
esinos natos. Un toc de purpurina per a una funció que co-
mença a encarrilar-se quan l’autor es desmadra i el cop d’e-
fecte s’imposa amb metralla i talls de ganivet. Al repartiment
li costa de trobar el to adequat en una obra basada en l’excés,
l’humor negre i el gest macabre. Alguns no trobaran el punt
ni tirotejats, trossejats, apunyalats o/i empalats, i altres, com
una fantàstica Rosa Boladeras, sí que trobaran el seu espai
actoral. La Mairead de Boladeras és una atractiva combinació
de duresa, tendresa, passió, innocència i fanatisme. Nena que
busca el seu primer petó. Lara Croft sanguinària. Groupie del
terrorisme. Tot barrejat en una inversemblant coctelera psi-
cològica que Boladeras transforma en l’únic perfil possible
quan el caos s’estén per l’obra. Aquí, enmig de vísceres, bas-
sals de sang i membres desmembrats, assoleix el seu moment
de glòria.
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‘Schoppen & Ficken’:
sexe, drogues i
desesperació al Lliure
Redacció
BARCELONA

El teatre Lliure de Gràcia acull
avui i demà Schoppen & Ficken,
l’obra del jove dramaturg
Mark Ravenhill amb direcció
de Thomas Ostermeier, un
text carregat de violència i
nihilisme que aborda a fons
l’homosexualitat amb la
cruesa afegida que aporten
temes com les drogues i la
violència. Schoppen & Ficken,
situada a Londres, està
interpretada per Thomas
Bading, Jule Bowe, Bruno
Cathomas, André Szymanski i
Bernd Stempel i parla de les
relacions entre Mark, un jove
que vol deixar les drogues i
enmig de la seva desesperació
talla amb el seu nòvio per
embolicar-se amb un gigoló.
Un tèrbol assumpte de
drogues acabarà d’embolicar
la situació.
Fa dues temporades el mateix
escenari del Lliure de Gràcia
va estrenar Unes polaroids
explícites, un text del mateix
Mark Ravenhill amb direcció
de Josep Maria Mestres i un
repartiment encapçalat per
Abel Folk, Rosa Novell i Quim
Gutiérrez. El muntatge va
significar l’última
interpretació teatral del qui
llavors era director del Lliure,
Josep Montanyès.

.............................
Temporada Alta estrena
‘L’últim cigarro’, de
Daniela Feixas
Redacció
GIRONA

El festival de teatre gironí
estrena aquesta nit a la sala La
Planeta aquest text de la jove
actriu Daniela Feixas. L’últim
cigarro explica la història de
Lulú, una dona que el dia que
fa trenta anys es proposa fer
un gir de 180 graus en la seva
vida. El muntatge està dirigit
per Jacob Torres i interpretat
pels mateixos Feixas i Torres,
a més a més de Gavina Sastre,
Mònica Glaenzel i Marta
Domingo.


