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ALTRES ESTRENES

El rei bufó

GUILLEM CLUA
gclua@elperiodico.com

CONTEMPORANI INFIDELITAT EXPRESSA

Carmelo Bene i Georges
Lavaudant reinventen

‘Ricard III’ a ‘La
rose et la hache’,

que ofereix el
Teatre Nacional

de Catalunya

21.00 hores (divendres i dissabte); 18.00 hores (diumenge)LOCAL: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Sala Tallers) DATES: Fins al 23 d’octubre PREU: 25 a 30 y

Ariel García
Valdés
encapçala el
repartiment
amb
Lavaudant

UN SHAKESPEARE
MOLT POTENT
ELMUNTATGE DE
L’ODÉON-THÉÂTRE
DE L’EUROPE ESMOU
ENTRE L’ELEGÀNCIA
GROTESCA I
L’HISTRIONISME
PERVERS.

La pel.lícula Bola de nieve, el
hombre triste que cantaba alegre
del director José Sánchez-Mon-
tes sobre el popular pianista
cubà es converteix en el punt de
partida d’un espectacle multidis-
ciplinari que inclou música, om-
bres xineses, teatre dansa i il.lu-
sionisme.

La companyia Cobosmika (nom
combinat dels dos coreògrafs del
grup) ofereix dues peces que
afirmen anar més enllà de les
fronteres familiars, físiques i
estètiques de la forma. Un còctel
d’improvisació, arts marcials, tea-
tre físic, mitologia i també me-
tafísica és la base del seu espec-
tacle.

Després de l’èxit a les Balears
d’El somni d’una nit d’estiu i Nit
de reis (o el que vulgueu), la com-
panyia de teatre Rafel Oliver pre-
senta aquesta comèdia d’embo-
lics de Shakespeare sobre l’amor
i la rivalitat entre homes i dones.
Caterina Alorda i Màrius Hernán-
dez encapçalen el repartiment.

Gerard Vàzquez, format en els
cursos de José Sanchis Sinister-
ra, firma aquest text del projecte
del T6 del Teatre Nacional que
s’estrena en el Festival Tempora-
da Alta. El singular títol fa re-
ferència al característic crit de
Charlie Rivel. A l’obra, el pallasso
ha d’actuar en l’aniversari d’A-
dolf Hitler.

Aquest muntatge del valencià
Xavier Puchades narra l’enfron-
tament entre dues famílies, una a
punt de descompondre’s i una al-
tra que es comença a formar.
Maribel Bravo, Nando Pascual,
Miquel Ángel Altet i Sònia Ortiz
conformen el repartiment
d’aquest drama contemporani
sobre la soledat i els aràcnids.

A PROPÓSITO DE
BOLA DE NIEVE

A STREAM MOLT SOROLL
PER NO RES

UUUUH! ÀCARS

DIRECCIÓ: Rosa Vergés. LOCAL:
Sala La Planeta. DATA: 21
d’octubre.

DIRECCIÓ:Olga Cobos i Peter
Mika. LOCAL: L’Espai. DATES:
Fins al 23 d’octubre

DIRECCIÓ: Konrad Zschiedrich.
LOCAL: Sant Andreu Teatre.
DATES: Fins al 23 d’octubre.

DIRECCIÓ: Joan Font. LOCAL:
Teatre de Salt. DATA: 22
d’octubre.

DIRECCIÓ: Ximo Flores. LOCAL:
Teatre Tantarantana. DATES:
Fins al 23 d’octubre.

L
a verema d’espectacles inter-
nacionals d’aquesta tardor re-
sulta, malgrat la sequera,
d’allò més prolífica. Més que
en un inici de temporada, els

grans teatres de Barcelona semblen su-
mits en ple Festival Grec, i, setmana sí
setmana no, s’ha de parlar d’aquesta
prestigiosa companyia alemanya o d’a-
quella producció britànica que ningú
s’ha de perdre. En aquesta ocasió, és el
Teatre Nacional el que acull La rose et la
hache, un espectacle de l’Odéon-Théâtre
de l’Europe dirigit per un convidat re-
current al TNC, Georges Lavaudant (que
ha presentat a la Sala Gran Els gegants
de la muntanya, L’Orestíada i Coriol-là).

Aquest muntatge, en cartell només
fins diumenge, és una versió de la
tragèdia de Shakespeare Ricard III firma-
da i muntada en el seu moment per Car-
melo Bene, figura del teatre italià del se-
gle XX. El director, que ja havia muntat
una peça de Bene el 1977 (L’horrible nit
d’un home de guerra), va decidir mun-
tar aquesta adaptació el 1979. El va re-
duir i el va titular La rose et la
hache, inspirant-se en un afo-
risme del filòsof Cioran, que
va definir el teatre de Shakes-
peare com la trobada entre
una rosa i una destral.

El mateix espectacle es va
tornar a muntar a l’Odéon de
París l’any passat, amb un re-
partiment encapçalat pel ma-
teix director, Georges Lavau-

dant, en el paper de Margarida, viuda
d’Enric VI, i Ariel García Valdés, en el pa-
per de Ricard III. Podrem veure els dos
directors d’escena exercint d’actors al
costat d’Astrid Bas, Céline Massol i Baba-
car M’baye Fall.

L’espectacle que oferirà la Sala Tallers
del TNC (en francès amb sobretítols en
català) prescindeix de la fidelitat històri-

ca del text original, del poder
de la reialesa, i es converteix
en un melodrama que accen-
tua el caràcter bufonesc de Ri-
card III, el rei deforme que
acaba amb la vida de tot
aquell que s’interposa en el
seu camí al tron d’Anglaterra.
Més que fidelitat al text, hi ha
una inspiració per forjar algu-
na cosa nova, una traïció

conscient sobre la qual Carmelo Bene va
escriure: «Shakespeare era autor, actor i
director d’escena. En la seva vida, ell ma-
teix va ser un espectacle. Ara és un text.
Un ha de ser molt cabró per negar-li la
infidelitat que se li deu».

I Lavaudant l’ha agafat pel mot. Entre
l’un i l’altre, sostreuen l’essencial de la
tragèdia i concentren el més potent de
la dramatúrgia shakespeariana: l’histrio-
nisme oníric i pervers, l’elegància gro-
tesca i sublim. I ens donen l’oportunitat,
a més, d’acostar-nos a un text del qual
molt aviat podrem veure una altra adap-
tació: el Ricard 3r d’Àlex Rigola que
s’acaba de presentar al Festival Tempora-
da Alta i que aviat arribarà al Teatre Lliu-
re. A vegades, les casualitats de la pro-
gramació teatral ofereixen lectures
d’allò més curioses.
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