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SOTA ZERO

Hi hamoments a la vida que re-

sulten tan especials i esperes amb

ànsia des de fa tant de temps, que

després no pots permetre que una

circumstància aliena a tu (lamort

d’algú altre, posem per cas) te’ls

acabi espatllant com si res. I no

em negareu que estrenar pis nou

en companyia de la teva parella

i organitzar un sopar d’inaugu-

ració per ensenyar-lo a la teva

família pertany a aquestamena

demoments que cal preservar

d’interferències dissonants. Amb

aquest punt de partida, la com-

panyia La Peleona ens presenta

una comèdia terriblement negra

amb tocs de thriller que també té

alguna cosa de vodevil, sobre les

bajanades que podem arribar a fer

per brindar la nostra aparença de

benestar. DE CARLA TORRES. DIR.:
CARLES MALLOL I CARLA TORRES.

INT.: ANNA BELLMUNT, CARLA
TORRES, CARLES GOÑI, JOEL
MINGUET, PATRÍCIA MENDOZA.
DATA: FINS AL 22/2. LLOC: SALA
ATRIUM. CONSELL DE CENT, 435.
METRO: TETUAN (L2). TEL.: 931
824 606. PREU: 19€. HORARI: DE
DC. A DS., 21H; DG., 19H.

SOLOS.MARCOS ORDÓÑEZ

Si seguiu les seves apassionades

i apassionants cròniques teatrals

al ‘Babelia’ o heu llegit els llibres

que ha dedicat a Ava Gardner,

Núria Espert, Alfredo Landa i

Perico Vidal (un nom que potser

no us dirà tant com els anteriors,

però darrere del qual s’amaga una

biografia que també té alguna

cosa dememòria viva del cinema

més cosmopolita filmat per terres

espanyoles), no calen presentaci-

ons. Però fins i tot si el seu nom no

us resulta familiar, no ho dubteu

pas: de ben segur que el ‘Solo’

deMarcos Ordóñez anirà ben ple

de sucoses anècdotes personals,

referències cultes farcides

d’humor, homenatges explícits

o implícits a la gent del teatre i

del cinema per la qual professa

veneració i il·lustracionsmusicals

entre les quals, de ben segur, la

sarsuela tindrà un paper destacat.

DE I AMBMARCOS ORDÓÑEZ.

DATA: 9/2. LLOC: TEATRE ROMEA.
HOSPITAL, 51. METRO: LICEU (L3).
TEL.: 933 015 504. PREU: 15-18€.
HORARI: 20.30H.

LA NAU DELS BOJOS

Si heu anat a veure ja ‘El rei Lear’,

deveu estar d’acord que l’única

cosa que no pot perdremai un

bufó és el sentit de l’humor. Tota

la resta (des de la dignitat a què

tanta importància donem fins

a la discreció, passant pels béns

materials) és prescindible. Però si

un bufó perd el sentit de l’humor,

com li ha passat al bufó Klaus

d’aquest altre espectacle, no li

quedamés remei que abandonar

l’escenari per sempremés. Esclar

que, en el moment que Klaus s’ha

trobat cara a cara amb lamort,

s’ho ha repensat. I ha optat per

convertir-se en capità d’una nau

en la qual només poden navegar

els més grotescos dissortats, tots

plegats a la recerca d’un indret en

el qual encara es pugui viure, si és

que encara en queda cap. Una nau

que ben bé podria haver format

part d’una pintura d’El Bosco. Però

que ara forma part d’unmuntatge

guardonat amb el premi Adrià

Gual 2012, i creat per lamateixa

companyia La Calòrica que ja

ens va explicar al seumoment la

‘Feísima enfermedad ymuy triste

muerte de la reina Isabel I’ com

cap sèrie televisiva no ho havia

fet mai. DRAMATÚRGIA: JOAN
YAGO. DIR.: ISRAEL SOLÀ. INT.:
XVI FRANCÉS, AITOR GALIS-
TEO-ROCHER, ESTHER LÓPEZ,
TONI GUILLEMAT, JÚLIA TRUYOL.
DATA: FINS AL 22/2. LLOC: LA SECA
ESPAI BROSSA. FLASSADERS, 40.
METRO: JAUME I (L4). TEL.: 933
151 596. PREU: 18€. HORARI: DE
DC. A DS., 21H; DG., 19H.

+ estrenesT

EL LICEU ENS FICA EN EL MÉS PROFUND DELS BOSCOS DE DRUIDES PER REVIURE LA TRAGÈDIA

DE ‘NORMA’, LA SACERDOTESSA QUE CANTAVA A LA ‘CASTA DIVA’ I AMAGAVA GRANS SECRETS

L’home de vímet i la sacerdotessa
que va trair el seu poble per amor

Coneixeu la llegendària pel-
lícula britànica AWicker
Man, estrenada l’any 1973
(de la versió moderna inter-
pretada per Nicolas Cage, és
millor oblidar-se’n) i con-
vertida des de llavors en una
obra de culte que ha exercit
una enorme influència? En
aquella fascinant i inclassi-
ficable pel·lícula de terror,
un policia a la recerca d’una
persona desapareguda (una
bona noia cristiana) acaba-
va anant a parar a una illa els
habitants de la qual es regien
per codis pagans amb remi-
niscències celtes i constru-
ïen un enorme home fet de
vímet, a imatge i semblança
d’aquells altres que els antics
druides construïen per oferir
als déus els seus sacrificis.
Entraven els sacrificis hu-
mans dins els costums del
poble druida? El cas és que, i
malgrat que així s’ha afirmat
sovint, els experts ho posen
molt en dubte. El que no es
pot dubtar és que –i potser

R. OLIVER

Sandra Radavnovsky, una gran veu enamorada del seu enemic. CORYWEAVER

NORMA

DE VINCENZO BELLINI. DIR. MUSICAL: RENATO PALUMBO. DIR. D’ESCENA: KEVIN
NEWBURY. INT.: SONDRA RADAVNOVSKY, GREGORY KUNDE, RAYMOND ACETO,
EKATERINA GUBANOVA. DATA: 8, 9, 11, 12, 14, 15 I 17/2. LLOC: GRAN TEATRE DEL
LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 934 859 900. PREU: D’11 A 268€.
HORARI: 20H; DG. 8, A LES 18H; DG. 15, A LES 17H.

per remarcar encara més el
caràcter salvatge de l’ene-
mic– l’invasor Juli Cèsar va
donar com a certa (i així ho
va deixar escrit) l’existència
d’aquesta mena de sacrifi-
cis humans que, suposada-
ment, feien servir les esmen-
tades grans figures de vímet
com a altar. Doncs que es
vagi preparant el totpode-
rós exèrcit de Roma, perquè
al nou muntatge de laNorma
de Bellini –una obra que al
mateix Wagner li provoca-
va llàgrimes d’emoció– que
el Gran Teatre del Liceu ha
coproduït mà a mà amb la
San Francisco Opera, la Chi-
cago Lyric Opera i la Cana-
dian Opera l’home de vímet
reapareix reconvertit en una
temible arma bèl·lica.
El director Kevin Newbury

s’ha inspirat en aquelles tre-
mendes figures destinades a
acabar convertides en torxa
ardent, però també en l’estè-
tica de la sèrie Joc de Trons,
a l’hora de dibuixar un món
en què la idea de sacrifici ho
impregna tot. Tal com indi-
ca Newbury, als boscos on
té lloc l’acció d’aquest gran
monument del bel canto amb
què l’estupenda soprano Son-
dra Radvanosvsky s’ha gua-
nyat els més encesos elogis
de la crítica de San Francis-
co, assistim d’una banda al
sacrifici del poble druida,
disposat a plantar cara a l’im-
peri després de massa temps
de submissió. Però també al
de la seva màxima autori-
tat religiosa, la sacerdotessa
Norma, que, sense que el seu
poble ho sàpiga, fa molts anys
que manté una doble vida. I
és que, quan la passió es fica
pel mig, fins i tot les sagrades
sacerdotesses que canten fer-
vorosament a la deessa Lluna
(a ella està dedicada la cèle-
bre Casta Diva) s’obliden dels
seus deures: Norma estima
amb deliri el governador ro-
mà que és també el pare dels
seus fills, i per ell és capaç de
demanar al seu poble tant la
pau pactada com la guerra
ferotge, segons faci al cas!

‘La nau dels bojos’ de Joan Yago.


