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Amb el suport de Codorníu

Teatre Coordina  
Andreu Gomila

agomila@timeout.cat 
@andgomila

obra que ens va deixar de pasta 
de moniato fa cinc anys no es 
troba gaire lluny de la que 
podrem veure a Temporada Alta. 
“Aquí el poder és de caire 
paternal, també, però des d’un 
punt de vist espiritual, 
antropològic, amb Juli Cèsar 
com a pare de la nació”. “La 
gent que té poder, com 
l’emperador romà, es presenta 
com a víctima del mateix poder, 
ja que si una cosa tinc clara és 
que el poder no pertany a ningú, 
com veuran Brutus i Càssius, 
sinó que, si de cas, pertany al 
llenguatge, és una estructura en 
ell mateix”, afegeix.

El que no hem sabut mai és 
com definir Castellucci. Sempre 
l’hem vist com un artista que es 
troba entre el teatre tradicional i 
la performance. Ell hi està 
d’acord, perquè veu possible 
combinar “la lògica contra la 
veritat (teatre) i la veritat 
(performance)”. “El teatre és 
una operació sobre el temps, un 
intent per modificar el temps, un 
moviment que va contra la 
veritat. I la performance, no, és 
un moment de veritat”, indica el 
director italià. El que sí sabem 
és que ningú no surt igual que 
com ha entrat de qualsevol 
muntatge de Castellucci. Facin 
la prova.

Juli Cèsar. Trossos estarà a 
l’Església de Sant Domènec 
(Girona) el ds. 22 i el dg. 23.

Castellucci va irrompre amb 
força en el panorama teatral 
europeu gràcies a la seva versió 
de Juli Cèsar de Shakespeare. 
Un muntatge que ara ha decidit 
recuperar, a trossos, perquè 
creu que “és una producció que 
encara està viva”, ens diu. No 
estem parlant del muntatge 

Castellucci es reivindicava com 
a un artista visual d’una 
potència abassegadora –qui no 

sobre la Comèdia de Dante que 

sinó d’una cosa “gens 
nostàlgica”, de tres quarts 
d’hora, i només amb la primera 
part de l’obra política de 
Shakespeare, amb tota l’acció 
concentrada en dos monòlegs i 
“el poder de la paraula”.

El que més motiva a 
Castellucci a l’hora de reprendre 
el seu Juli Cèsar és tornar a 
submergir-se en la retòrica de 
l’obra. “El teatre, en el fons, és 
una operació sobre el 
llenguatge, on la paraula esdevé 
una arma militar, que no només 
produeix guerres, sinó que crea 
una crisi profunda en el 
subjecte, una guerra dins el 
subjecte”, matisa. Per a 
Castellucci, aquest 
Shakespeare, el més polític del 
seu corpus, és “un drama 
tautològic, amb el llenguatge 
com a camp de batalla”.

El poder 
No tenim cap dubte que Juli 
Cèsar és una peça sobre el 
poder, i Castellucci és un expert 
en el tema. A Purgatorio, per 
exemple, ens fotia un cop de 
puny amb el retrat més bèstia 
que hem vist mai del poder 
domèstic, “el poder íntim i 
psicològic”, que diu ell. I aquella 

MÉS SHAKESPEARE

SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU 
Joan Ollé estrena el dc. 19 al 

TNC aquesta comèdia onírica de 
Shakespeare amb un ‘cast’ de 

primera: Mercè Arànega, Lluís Marco, 
Joan Majó... i Pau Viñals com a Puck.

TIMÓ D’ATENES
Si el que volem és el Shakespeare 

polític, no us podeu perdre l’obra que 
dirigeix David Selvas a la Biblioteca 

de Catalunya, amb un Julio Manrique 
de traca i mocador.

“La paraula és una arma militar”
L’Andreu Gomila 

La gent que 
té poder es 
presenta com 
a víctima del 
mateix poder
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Una barri gris en una ciutat gris i 
un pom de personatges de vida 

Aquest és el món que descriu el 
dramaturg israelià Hanoch Levin 

Krum, un 
mosaic de fràgils éssers 
humans que busquen 
companyia, que busquen calor 
humà sense gaire sort. Què sols 
que estan! Krum és una obra 
força coral amb un personatge 
que reparteix joc i que és l’únic 
que assumeix la seva inutilitat 
sense caure en els braços del 
somni reparador.

Krum  és una tremenda 
tragèdia moderna perquè el 
destí dels personatges és 
inalterable facin el que facin. 
Una  tragèdia extrapolable a 
tantes barriades del món que 
mostra les petites misèries 
humanes en un cau sense 
esperança. Els personatges 
són víctimes però també 
responsables de la seva 
decadència. I, no obstant, la 
funció té força humor. Un 
humor imprescindible per 
amorosir el que veiem i 

sentim. I un humor que la 
directora, Carme Portaceli, fa 
brollar i fins i tol accentua en 
un posada en escena 
commovedora, impactant i 
plena de brillants solucions. 

Krum parla d’un món real, 
però no es un text realista i en 
això és decisiu  el moviment i 
la gestualitat dels 
personatges amb qui 
s’estableix un distanciament 
suficient per preservar la 
nostra comoditat individual. Al 
mèrit de la directora, que firma 
un del seus millors treballs, 
hem d’afegir-hi el de tots i 

cadascun dels intèrprets. Quin 
càsting! Quines 
interpretacions! Chapeau. 
Gairebé impossible destacar 
algú, però ens quedem amb 
l’histrionisme d’Oriol Guinart 
que interpreta al que diuen 
l’afligit. Tremenda Lluïsa 
Castells. Quina parella formen 
Albert Pérez i Carme Gonzalez. 
Pere Arquillué, com sempre, 
generós i magnífic. Krum, un 
teatre demolidor. –Santi 
Fondevila

NOTA AL PEU Primer text a 
Catalunya de l’israelià Levin.

Krum
����

Teatre Lliure: Gràcia 
DE LA SETMANA
L’OBRA

Teatre

La intervenció de Jordi Galceran 
a la segona aventura teatral de 
Minoria Absoluta ha estat 
providencial. Posseït per 
Camoletti ha embridat la farsa 
política que triomfa a la tele amb 
les estrictes regles del vodevil. 
Diapasó per a un espectacle que 
aquesta vegada no és un simple 
gag estirat com un xiclet, com era 
La família irreal. Aquesta vegada 
“sí-sí”, el muntatge 
s’independitza del guió televisiu. 
Sense perdre la seva identitat  
–cal tenir cura dels fans–, 

Polònia, el musical és un divertit 
encreuament entre la comèdia 
clàssica d’embolics i un deliri 
subversiu dels germans Marx. 
Gairebé tots els números 

dels pirates’ de Mar i cel) 
reinventa l’èpica testicular. A 
més sorprenen amb el nou 
dibuix de les caricatures de 
la tele. Sorpresa l’afecte que 
rep l’Espe (Aguirre) i sorpresa 
al final i els seus 
protagonistes. La temptació 
de l’spoiler és gran. Però no.  
–Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Segona obra 
teatral de Minoria Absoluta.

Polònia, el musical
���

Poliorama. Sense data de comiat

Ens agrada!
  
Per Andreu Gomila

rada!
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KRUM
No en tinc cap dubte: l’obra 
de Hanoch Levin que dirigeix 
Portaceli és la ‘rara avis’ de la 
cartellera, un Koltès psicològic i 
domèstic que ens fa pensar que 
encara hi ha molts autors que 
tenim ganes de descobrir.  
� Teatre Lliure: Gràcia.  
De dimecres a diumenge 

 
TIMÓ D’ATENES
Julio Manrique converteix en or 
tot el que toca. I aquí ens permet 
veure’l en 360 graus, és a dir, 
amb un personatge que canvia de 
cara radicalment. Va, noi, marca’t 
un ‘Macbeth’ aviat! � Biblioteca 
de Catalunya. De dt. a dg.

 
EL DRAC D’0R
Si penseu que totes les obres 
socials són un pal, aneu a veure 
la de Roland Schimmelpfenning 
i veureu com us equivoqueu. Una 
gran feina de Moisès Maicas. 
� Teatre Akadèmia. De dc. a dg.

 
ATTENDS, ATTENDS, 
ATTENDS... POUR MON PÈRE
Jan Fabre torna a Temporada Alta 
per oferir-nos un d’aquests xous 
intimistes que tant ens agraden. 
Delicadesa, força... � Teatre de 
Salt. Diumenge 23

 
RÚSSIA
La Veronal està recuperant el seu 
repertori i aquest xou és el que els 
va fer fer el click. Allò que els va 
convertir en una gran companyia. 
� El Canal (Salt). Ds. 22

Tots les crítiques  
a timeout.cat
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