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Un món ple de dolor i ràbia
treballat des de les premisses d’un 
teatre despullat que posa l’eix de 
la funció en la paraula, per ex-
plicar un drama humà cen-
trat en la falta d’amor i en la 
traïció, per mostrar un 
món dominat per la hipo-
cresia i la mentida i, en 
aquest sentit, no gaire 
allunyat del nostre. Per ai-
xò sorprèn que el text no 
arribi sempre en les condi-
cions auditives ideals per 
mantenir la tensió, el clímax. 
Així, grans idees com el bufó, 
l’únic element de color juntament 
amb la sang d’un espectacle delibera-
dament obscur, queden malmeses, i 
l’esforç i la gràcia de Teresa Lozano 
perden bona part de la seva eficàcia. 
No se l’entén. No s’entenen alguns 
dels actors quan criden. No ajuda que 
el disseny musical es posi per sobre 
de la paraula. Ni l’ingenu, merament 
il·lustratiu, disseny de vídeo.  

Lluís Pasqual volia explicar 
aquesta història sense recórrer a 
una ficció dramàtica distanciada si-
nó al contrari, presentant-nos les 

arrels emocionals dels personat-
ges amb tota la seva nuesa. 

Construir realitat. I certa-
ment que ho aconsegueix 

en força escenes gràcies 
a les creacions dels in-
tèrprets. Ramon Ma-
daula està superb com a 
comte de Kent; Manri-
que crea un Edgar real-

ment singular i captiva-
dor; David Selvas, magní-

fic com a l’intrigant bas-
tard Edmund; Laura 

Conejero i sobretot Míriam Is-
cla donen a la perfecció el perfil 
de les filles harpies de Lear, Go-
neril i Regan. I Núria Espert, es-
clar. El seu és un Lear sense re-
ialesa, sense grandesa, humana-
ment menestral. L’actriu fa un 
enorme esforç físic i transmet a la 
perfecció la debilitat de la senec-
tut, el dolor del pare enganyat, la 
candidesa de l’embogit. Molts 
dels aplaudiments del final, amb 
bona part del públic en peu, ana-
ven cap aquesta dona entregada 
sempre al teatre.e

Núria Espert 
s’entrega al 
paper de Lear, 
un rei sense 
grandesa, 
humà.  
ROS RIBAS

TEATRE

Els Cinemes Verdi, en perill de tancar

gar el 2013 amb l’acomiadament 
d’alguns treballadors i amb diverses 
retallades. La direcció dels Verdi 
havia passat del fundador Enric Pé-
rez al seu fill Adrián. L’any passat el 
cinema ja va demanar ajuda a l’Icub, 
que es va plasmar en una campanya 
de comunicació del cicle de cinema 
per als menuts Verdi-Kids.  

Recasens apuntava ahir que la si-
tuació dels Verdi s’ha agreujat amb 
la recent reobertura dels Boliche i 
els Texas, dues sales pròximes que 
programen cinema d’autor en ver-
sió original subtitulada amb tarifes 
més reduïdes i flexibles, sobretot el 
Texas, on l’entrada normal val tres 
euros, i la reduïda, dos. 

Els que també pateixen per la 
possibilitat d’un tancament dels 
Verdi són els comerciants del carrer, 

que es beneficien del dinamisme 
del cinema. Victòria Ibars, presi-
denta de l’Associació de Comerci-
ants de Verdi, afirma que els boti-
guers estan disposats a mobilit-
zar-se i dur a terme una campa-
nya per “salvar els cinemes”, però 
que de moment no hi ha res deci-
dit i estan a l’espera d’una acció 
conjunta amb els cinemes. “Els 
Verdi mai havien fet res amb nos-
altres, eren molt independents 
–diu Ibars–. Però ens van explicar 
el seu problema i volem ajudar-
los perquè a ningú li interessa que 
tanquin. Són història viva del bar-
ri i el moviment de gent beneficia 
les botigues del carrer”. D’altra 
banda, la direcció dels Verdi no ha 
volgut comentar la difícil situació 
que viu la sala.e

Els Cinemes Verdi afronten una situació financera complicada. FRANCESC MELCION

Els problemes financers i l’ultimàtum del propietari n’amenacen la continuïtat

CINEMA

La crisi de l’exhibició cinematogrà-
fica que ha obligat a tancar diversos 
cinemes els últims anys amenaça 
ara una de les sales més emblemàti-
ques de Barcelona: els Cinemes 
Verdi. Segons informava ahir L’in-
dependent de Gràcia i confirmaven 
a l’ARA fonts de l’Institut de Cultu-
ra de Barcelona (Icub), els cinemes 
graciencs viuen una situació preo-
cupant. L’impagament del lloguer 
de l’immoble ha tibat la relació del 
cinema amb el propietari, que ame-
naça de rescindir el contracte i pres-
siona per canviar el negoci. Si no es 
resolgués, podria portar al tanca-
ment del mític cinema.  

Sònia Recasens, tinent d’alcalde 
d’Economia de l’Ajuntament de Bar-
celona, va avançar ahir que el consis-
tori farà de “mediador” entre els ci-
nemes i el propietari per mirar d’ar-
ribar a un acord en el conflicte. 
Aquesta reunió inclouria represen-
tants de les àrees de Cultura, Comerç 
i el districte de Gràcia. El problema 
afecta les sales del carrer Verdi però 
no el Verdi Park, amb entrada pel 
carrer Torrijos. 

Una situació que ve de lluny 
Els problemes econòmics dels Ver-
di no són nous. El 2012, quan es van 
complir els 25 anys del cinema, gai-
rebé no hi va haver celebració. La 
caiguda de les taquilles i la digita-
lització de les sales havien sumit el 
cinema en una situació financera 
complicada que es va intentar eixu-
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En teatre, la suma de les 
parts no és sempre el tot. 
Per més bones que si-
guin cadascuna d’elles, 
sense l’element cohesio-

nador que la dota de densitat, de for-
ma dramàtica, la màgia teatral esde-
vé un camí trencat de moments in-
tensos, d’escenes colpidores i inter-
pretacions formidables, però com el 
viatge d’un tren que circula a bat-
zegades, com un quadre figuratiu 
inacabat. Lluís Pasqual ha posat a El 
rei Lear tot el seu dolor i ràbia –un 
resum de la vida, com diu Edgar (Ju-
lio Manrique) al final de l’obra– al 
servei d’aquesta gran tragèdia molt 
més coral del que el títol pot indicar. 

 El director s’ha envoltat d’un dels 
repartiments més consistents que 
hàgim vist mai en el teatre català. Ha 

Crítica
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Reunió  
L’Ajuntament 
de Barcelona 
mediarà entre 
els cinemes i 
el propietari 
de l’immoble

Esperances i pors

“Durant anys no s’ha fet 
res. Hi ha pocs diners, farà 
falta imaginació, però és 
una bona notícia que es faci 
un primer pas per posar a 
l’abast de tothom el 
patrimoni fotogràfic”

Pilar Aymerich 
FOTÒGRAFA

“Ja era hora que 
l’administració pública s’hi 
impliqués. Durant molts 
anys tot depenia de la 
iniciativa privada. La 
intenció és que tots 
treballem en xarxa” 

Eduard Bertran 
INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS

“Hi estem batallant des de 
fa 15 anys. Era necessari,  
però temo que no s’acabi 
desenvolupant. Serà difícil 
amb aquest pressupost, 
però seguirem exigint” 

Consuelo Bautista 
FOTÒGRAFA

“Esperem que el nou pla 
tingui en compte els que 
estem a primera línia de 
batalla, els arxius de tot  
el país que porten anys 
conservant i 
contextualitzant les fotos” 

Joan Soler Jiménez 
PRESIDENT ASSOCIACIÓ ARXIVERS


