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De vegades agafen ganes de
dir-li: “T’has passat, Timó. No
es pot anar repartint regals,
favors i diners a tort i a dret,
i a qualsevol persona que se
t’apropi amb un somriure als
llavis i una petició a la llen-
gua!”. Però no cal esforçar-se:
el nostre amic Timó està fet
d’aquesta pasta (la pasta de la
generositat sense límits) i ni
res ni ningú el podrà fer canvi-
ar. I com que posseeix una im-
mensa fortuna, en té prou que
li regalin les orelles amb uns
quants elogis plens d’agraï-
ment (cal reconèixer en aquest
sentit que aquestamena d’elo-
gis l’afalaga d’allò més; en ai-
xò, peca d’ingenu) per sen-
tir-se plenament feliç. Així és
el nostre ric i amable Timó, el
protagonista de l’obra amb què
La Brutal –la productora es-
cènica creada perManrique,
Selvas i Cristina Genebat, que
es va presentar en societat fa
un parell d’anys amb L’habi-
tació blava i que enguany es-
tà posant enmarxa un grapat

RAMON OLIVER

Plena d’excel·lents intèrprets, la companyia La Brutal situa l’obra de Shakespeare en el món econòmic d’aramateix.

SHAKESPEARE I DAVID SELVAS ENS CONVIDEN A GAUDIR DE LES FESTES I DEL MECENATGE SENSE

LÍMITS D’UN MOLT CONTEMPORANI ‘TIMÓ D’ATENES’ ENCARNAT EN JULIO MANRIQUE

D’amics tan generosos,
en trobareu ben pocs!

TIMÓD’ATENES

DE WILLIAM SHAKESPEARE. DIR.: DAVID SELVAS. INT.: JULIO MANRIQUE,
MARTA MARCO, JORDI RICO, MIREIA AIXALÀ, ALBERT RIBALTA, ENRIC AUQUER,
OSCAR RABADÁN, FÈLIX PONS. DATA: FINS AL 30/11. LLOC: BIBLIOTECA DE
CATALUNYA. HOSPITAL, 56. PREU: DE 13,50 A 27€. HORARI: DE DC. A DV., 21H;
DS., 18 I 21.30H; DG., 18.30H.

tiu: el seu admirable Timó no
solament sembla haver-se fet
més gran a mesura que ana-
ven passant els segles, sinó
que, ara mateix, es presenta
com una demolidora i incisiva
paràbola sobre els temps que
ens ha tocat viure.

Economia i amistat
Tenimmales notícies: el nos-
tre amic Timó, que tan ric era
quan us en parlava en el pa-
ràgraf anterior, ha deixat de
ser-ho. Vull dir que ha deixat
de ser ric. I potser ha deixat
també de ser amic. Al cap i a
la fi, quina culpa en tenim no-
saltres que, pel seumal cap i
la sevamala administració, no
hagi sabut calcular la ruïna
econòmica cap a la qual enfila-
va? Ara, que no vingui a dema-
nar-nos que siguem nosaltres
els que li traguem les casta-
nyes del foc. Si ens ajudava, era

Quan la crítica es fica al teu llit

Les cornades d’una actriu ferida
i enfurismada poden fer molta
més pupa que les d’un toro al qual
li acabin de clavar una bona
estocada. I si a sobre resulta que
estàs casat amb el toro (perdó,
vull dir amb l’actriu), ja et pots
imaginar que les envestides de
l’animal vindran carregades d’una
fúria addicional: que els de fora et
dediquin comentaris enverinats fa
mal, però que t’ho faci el marit, fa

ràbia. Tot això, ho ha après molt bé
el protagonista masculí d’aquesta
història, unmolt respectat crític
teatral que, després d’haver-li
fet una crítica demolidora a la
interpretació deMedea oferta per
la seva dona (ara ja, ex), cèlebre
diva acostumada a rebre els més
encesos elogis, ha decidit deixar
d’escriure sobre teatre i dedicar-se
del tot a la tauromàquia i la crítica
taurina. Evidentment, si aquest

i divismes), cordeu-vos bé el
cinturó, perquè el retrobament
entre l’actriu i el seumassa
crític exmarit promet anar
ben carregat de turbulències,
duels emocionals d’alt vol-
tatge, humor i picades d’ullet
metateatrals. ‘QUERENCIA’. DE
PACO ZARZOSO. DIR.: CARLES

SANJAIME. INT.: VERÒNICA

ANDRÉS I ÁLVARO BÁGUENA. FINS

AL 23/11. LA SECA ESPAI BROSSA.

FLASSADERS, 40. METRO: JAU-

ME I (L4). PREU: 18€. HORARI: DE

DC. A DS., 21H; DG., 19H.

crític visqués a Barcelona, tindria
un futur professional molt negre.
Però el cas és que viu a València,
la terra d’on prové el molt notable
dramaturg Paco Zarzoso. I la
terra on els protagonistes d’aquest
espectacle van rebre l’any passat
els premis corresponents a la millor
interpretació masculina i femenina
que atorga l’Associació d’Actors i
Actrius Professionals Valencians.
I ara, i com diria la Bette Davis
de Tot sobre Eva (probablement,
la millor pel·lícula mai filmada
sobre el teatre i les seves traïcions

perquè llavors podia. Però no-
saltres ara no podem.
Quan fa un parell de tempo-

rades el National Theatre de
Londres va revisar l’obramit-
jançant unmuntatge que es va
convertir en una de les grans
sensacions de la temporada es-
cènica londinenca, el director
Nicholas Hytner ja ho va veu-
remolt clar: aquest personat-
ge s’assemblava d’allò més a
aquests altres personatges que,
abans de l’esclat de la crisi eco-
nòmica –durant els anys dau-
rats del govern Blair, posem
per cas– vivien en una elegant
i luxosa bombolla dins la qual
podienmostrar el seu bon gust
diletant i exercir el mecenatge
ambmàniga ampla.
Però un cop va esclatar la

bombolla i l’estat de falli-
da es va generalitzar, molts
d’aquests van ser arrossegats
també per la força de la tem-
pesta financera.

L’hora dels indignats
Comdiu Sergi Pompermayer
(l’autor deNew order signa
aquesta adaptació), “els temps
de penúria econòmica han es-
tat precedits per una orgia de
despeses innecessàries”. I d’a-
quelles despeses han nascut
aquestesmisèries. També el
generós Timó ho era tancant
els ulls a la realitat. Però ara
que el seu palau s’ha transfor-
mat en un abocador, la realitat
se li presentamés clara i car-
regada de ràbia quemai. Tal
com el veu Selvas, ara a Timó
no costa gaire imaginar-lo fent
costat al moviment 15M o lide-
rant la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca amb tanta o
més força que Ada Colau.

PROPOSTES

d’estimulants projectes– s’en-
dinsa per primer cop en el te-
atre de Shakespeare. I ho fa
amb un text que es considera
inacabat, que de vegades ha si-
gut vist com a imperfecte i que
és poc conegut a casa nostra:
podríem dir en aquest sentit
que la voluntat de risc creatiu
que forma part dels objectius
de La Brutal té a veure amb

aquesta elecció. Però hi po-
dríem afegir alhora que, amb
Shakespeare, tot risc és rela-


