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VELL TEMPS ••••
No us perdeu el retorn d’aquest
espectacle que va ser tot un
èxit quan va passar pel Festival
Grec. Sergi Belbel, en l’afany
per acostar l’obra al públic,
potser es pren alguna llibertat
excessiva (unamica massa de
comèdia, un excés de fragments
musicals, una escenografiamolt
vistosa però poc pinteriana i un
xic incòmoda, segons on estigui
situat l’espectador...) amb el
ritme del text i la densitat que
necessita l’autor. Però, malgrat
els inconvenients, ens trobem
davant d’unamostra extraordi-
nària del talent de Harold Pinter
i de la seva capacitat per tras-
passar aparences i conduir-nos
a territoris insospitats, servida
amb eficàcia per un director que
se les sap totes a l’hora de seduir
els espectadors. I ens trobem,
també, davant d’unamagnífica
(i, ella sí, molt pinteriana) Sílvia
Bel, compartint escenari amb un
Carles Martínez potser unamica
massa marcat pel seu currículum
com a actor de comèdia, i una
Míriam Alamanymés ajustada
que de costum. DE HAROLD
PINTER. DIR.: SERGI BELBEL. INT.:
CARLES MARTÍNEZ, MÍRIAM
ALAMANY, SÍLVIA BEL. DEL 10/12
A L’11/1. SALA BECKETT. CA
L’ALEGRE DE DALT, 55. PREU: 20
€. HORARI: DE DC. A DS., 21.30
H; DG., 18.30 H.

SOMRIURES I LLÀGRIMES
I, aquest cop, tant els uns com
les altres seran ben catalans.
Fins ara, havíeu sentit cantar
la quasi monja Maria, el capità
Von Trapp i la seva nombrosa
prole de criatures en anglès, a la
cèlebre pel·lícula protagonitzada
per Julie Andrews. I en castellà,
al teatre Tívoli. Però ara ja ha
arribat el moment de conèixer
com sonen aquests temes tan
populars en la llengua de Pom-
peu Fabra. I de fer-homitjançant

una versió de l’obra pensada
perquè ningú tingui temps
d’avorrir-se: les gairebé tres
hores de l’original han quedat
reduïdes a una hora i mitja. Així,
doncs, la família Trapp haurà
d’accelerar el ritme per encabir
en noranta minuts no tan sols les
estupendes cançons de l’obra,
sinó també una història (potser
unamica embafadora, això
també cal dir-ho) en què caben
nens cantors, nazis invasors,
baronesses amb ambicions
matrimonials però poc donades
a les criatures i monges no tan
esvalotades com les de Sister
Act, però tambémolt donades a
posar el so de la música (el The
Sound of Music del títol original)
en tot el que fan. DE RODGERS
I HAMMERSTEIN. LLIBRET:
HOWARD LINDSAY I RUSSEL
CROUSE. DIR.: JULI RODRÍGUEZ
I MARTA TORRAS. INT.: MARIA
TORRAS, ALBERT MUNTANYOLA.
FINS EL 11/01, A TEATRE GAUDÍ
BARCELONA (TGB). SANT ANTONI
MARIA CLARET, 120. PREU: 12-
24 €. HORARI: DV. I DS., 19.30 H;
DG., 12 H.

IMPRO SHANTALA
Qui la veiés ballar fa un parell
d’anys al costat de Sidi Larbi

Cherkaoui, el duo Play, vist al
Temporada Alta, no necessita re-
comanació: ja sap que Shantala
és un veritable fenomen. I sap
que hi conflueixen el virtuosisme
que domina la dansa sagrada
índia tradicional, coneguda com
a kuchipudi, i les influències oc-
cidentals que li han anat deixant
les col·laboracions amb Béjart,
Brook, Bartabas o Bausch. Va ser
precisament la genial creadora
alemanya la que, l’any 2007, va
fer-li una coreografia amida que
portavamúsica de Ferran Savall,
continuador d’una nissaga que
no necessita presentació. Des de
llavors, Shantala i Savall s’han
trobat damunt d’un escenari
unes quantes vegades. Això, fins
a arribar a aquesta proposta, en
la qual Shantala posa dansa al
treball discogràfic més recent de
Savall, un disc eclèctic pel que
fa a la tria de temes (hi caben
des de la música del pare Jordi
Savall, fins a l’Over the Rainbow
de Harold Arlen), però no pas pel
que fa a la voluntat d’atorgar a la
improvisació un rol fonamental.
DE I AMB SHANTALA SHIVALIN-
GAPPA I FERRAN SAVALL. DEL 12
AL 14/12. MERCAT DE LES FLORS.
LLEIDA, 59. PREU: 20 €. HORARI:
20.30 H; DG., 18 H.

+ estrenesT

I aquestes pallassades, qui les vol veure?

Heu sentit parlar d’un pallasso
fantàstic anomenat Joan Mon-
tanyèsMonti, però penseu que,
com que va morir fa un any i mig,
ja no el podreu veure a l’escenari?
Doncs això vol dir que teniu una
visió molt limitada de fins on
pot arribar un clown quan s’ha
proposat fer-nos riure. Quan Monti
ens va deixar, ho va fer deixant

també a mig acabar un espectacle
dedicat a Enrico Jacinto Sprocani,
àlies Rhum, un llegendari pallasso
franco-italià sense el qual potser
no hauríem marxat mai de vacan-
ces amb Monsieur Hulot, donada
l’admiració que Jacques Tati va
sentir sempre per ell.
I si els noms d’Hulot i Tati us són

desconeguts, ja cal que feu treure

fum a la Viquipèdia, perquè
heu de resoldre un seriós
problema d’humor cinema-
togràfic. Diuen que Sprocani,
com mana el seu ofici,
amagava darrere la blanca
lluminositat del maquillatge
una vida dissortada plena
de tristors íntimes. Però es
diuen tantes coses! El millor

és deixar-se d’especulacions
i anar cap al Lliure de Gràcia
(durant anys, la segona casa
de Monti) a veure com ens
expliquen la seva història els
pallassos de Rhum & Cia, una
formació que –la veritat sigui
dita– fa massa temps que no
explica cap mena d’història a
ningú, perquè ningú sembla
tenir cap mena d’interès en
escoltar-les. Però quan reps
una trucada de Rhum (o potser

és de Monti?) des de vés a
saber on, no queda més remei
que disposar-se, un cop més, a
sortir a la pista! RHUM. DE JOAN
MONTANYÈS ‘MONTI’. DIR.: MARTÍ

TORRAS MAYNERIS. INT.: GUILLEM

ALBÀ, JOAN ARQUÉ, ROGER JULIÀ,

JORDI MARTÍNEZ, PEP PASCUAL.

DATA: DEL 17/12 AL 4/1. LLOC:

TEATRE LLIURE DE GRÀCIA. MONT-

SENY. 47. PREU: 9-23 €. HORARI:

DE DT. A DV., 20.30 H; DS., 17.30 I

21 H; DG., 18 H.

Arriba la cèlebre escena final.
I amb ella arriba la que pot-
ser és la frasemés popular de
la història del teatre català,
aquell “Hemort el llop, he
mort el llop!” que deixa anar
el pastor Manelic, després
d’haver dut a terme lamàxi-
ma transgressió que algú com
ell es podia permetre en una
època com aquella, en què
Àngel Guimerà va escriure el
text, i en un indret com aques-
tes terres baixes sotmeses, en-
cara, a un règim de vida amb
ressons plenament feudals:
carregar-se l’amo. En aquest
sentit, no es pot negar que
Guimerà (que no era precisa-
ment capmena de revolucio-
nari) va tenir una gosadia no-
table, acabant l’obra amb un
crim d’aquesta mena, i equi-
parant el crim a la cosamés
semblant a un final feliç. Fins
i tot, encara que ens puguem
imaginar que després vindrà
un epíleg no tan feliç, i que les
autoritats de les terres baixes
buscaran enManelic i la Marta
fins i tot sota les pedres de les
terres altes. Però aquesta ja
seria una altra història.
Tornem a la que ara ens

ocupa; quan Lluís Homar pro-
nuncia amb unamena de
somriure satisfet als llavis les
paraules llegendàries, es po-
dria dir que també ell –amb
una interpretació prodigiosa–
i PauMiró –amb una drama-
túrgia estupenda i una direc-
ció acuradíssima– hanmort
el llop. I, en aquest cas, em
refereixo al perillós llop tea-
tral del respecte acadèmic a
un text sagrat, que pot atacar
fàcilment quan t’enfrontes
amb una obra tan emblemàti-
ca, representada tantes vega-
des i tan lligada a un determi-
nat context temporal com el
clàssic més clàssic del nostre

teatre. Però, també, amb el
nomenys perillós llop de vo-
ler arrencar aquesta història
i aquests personatges de les
seves arrels al preu que sigui:
només cal recordar, en aquest
sentit, la decebedora i alema-
nya versió operística de l’obra
que es va poder veure fa pocs
anys al Liceu.
Homar i Miró han fet pos-

sible allò que altres versions
recents molt respectuoses (el
muntatge deMadico al TNC) o
teòricament més agosarades
(recordeu el Manelic africà de
l’espectacle dirigit al Romea
perWeber?) no aconseguien:
recuperar en estat pur l’emo-
ció, la passió i la intensitat del
text. Sense excessos emfà-
tics. Sense recórrer a grandi-
loqüències escenogràfiques ni
a anacronismes forçadament
modernitzadors que potser a
Manelic i els seus no els aca-
ben d’escaure gaire. Només
amb la força d’un actor que,
per ficar-se sota la pell dels
quatre grans personatges,
fuig també de les veus impos-
tades o dels canvis de vestuari.
Homar no ho necessita per fer-
nos sentir en tot moment quin
és el personatge que parla a
través seu, de la mateixama-
nera queMiró no necessita tot
el text original ni tots els per-
sonatges secundaris per fer-
nos seguir amb tota claredat
la manera com avancen els
esdeveniments argumentals.
En aquest mateix sentit, ni Ho-
mar ni Miró necessiten un gran
embolcall escenogràfic, però,
alhora, ni l’un ni l’altre estan
disposats a renunciar, tampoc,
a la força que pot transmetre
un espai escènic que no busca
el realisme, sinó la capacitat
de crear un clímax determinat
amb l’ajut d’unes quantes (en
realitat, moltes) fulles seques,
d’unamolt teatral cortina
blanca o d’una ben calculada
il·luminació (gentilesa de Xavi-
er Albertí). Teatre Borràs.

TERRA BAIXA I LLUÍS HOMAR
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LA CRÍTICA PER RAMON OLIVER

El fenomen Shantala arriba al Mercat de les Flors.


