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Michel Piccoli inaugura demà el festival amb fragments del ‘Quixot’

El provocador ‘Ricardo III’ del
Lliure es presenta a Almagro

TEATRE I ESTRENA
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El nou muntatge shakes-
pearià del Teatre Lliure, Ri-

cardo III, amb la direcció d’Àlex Rigo-
la, tindrà la seva estrena absoluta en
el marc de la 28a edició del Festival
Internacional de Teatre Clàssic d’Al-
magro. La mostra, que també estre-
na nou director –Emilio Hernández,
anterior responsable del Centro An-
daluz de Teatro–, programa així ma-
teix la presentació dels nous especta-
cles de Comediants (Elogio de la locu-
ra) i de Tàbola Rassa (El ávaro, de Mo-
lière).

El festival, que s’inaugurarà demà
i s’allargarà fins al 24 de juliol, té
aquest any dos referents principals:
Cervantes i Shakespeare. Dels 50 es-
pectacles que s’ofereixen, 12 seran
estrenes absolutes. Emilio Hernán-
dez avança que s’està treballant per-
què Almagro sigui «seu permanent
a Europa del teatre clàssic en les
seves diferents llengües i en col.la-
boració directa amb, per exemple,
la Royal Shakespeare Company i el
Centro Nacional de Teatro Clásico
de Madrid». La inauguració anirà a
càrrec de l’actor francès Michel
Piccoli, que interpretarà fragments
del Quixot.

q MUNTATGE POC CATÒLIC
«El nostre Ricardo III no serà un es-
pectacle gaire catòlic», assegura Ri-
gola. La nova producció del Lliure,
en què col.labora el Teatro Español
de Madrid que dirigeix Mario Gas,
explica «com la societat ha conver-
tit els éssers humans en autèntics
monstres. Alguns dels discursos de

Ricard per justificar les seves ac-
cions –apunta Rigola–, estan en la
línia dels de George Bush respecte
de la guerra de l’Iraq».

El muntatge, que s’endevina con-
trovertit, està concebut en clau de
tragicomèdia i situa l’acció en un
bar nocturn de l’actualitat. L’espai
on es veuran les cinc representa-
cions programades de Ricardo III, el
Claustre dels Dominics, que encara
pertany a l’Església, obliga a suavit-
zar o suprimir algunes escenes o
moments del muntatge no directa-
ment vinculats al text original de

Shakespeare, segons confirmen
Hernández i Rigola.

Chema Cardeña, els últims espec-
tacles del qual s’han vist a Barcelo-
na, presenta a Almagro R III, un
muntatge basat igualment en Ricard
III. L’obra de Shakespeare és també
el punt de partida de Después de Ri-
cardo, de Sergio Rubio.

Els personatges principals del Qui-
xot formen part de l’espectacle de
carrer de Comediants Elogio de la lo-
cura, que s’estrenarà a Almagro.
Joan Font, director del grup, assegu-
ra que la proposta «dóna grandesa a

l’obra original» i és un cant al triomf
de la utopia, amb un final en què
s’enfronten la violència i la paraula.
Comediants, amb la seva presència a
Peralada i a Tàrrega (el grup prepara
un espectacle especial per obrir la
25a edició del festival), tanca un any
ple d’activitat.

El grup català Tàbola Rassa porta
a Almagro un espectacle de titelles
per a adults basat en L’avar. Olivier
Benoit, director del grup, assenyala
que la principal característica del
muntatge és la utilització d’objectes
que tenen relació amb l’aigua.<

33 Un tens moment del muntatge de Ricardo III dirigit per Àlex Rigola.
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‘Señora Beba’ va guanyar el premi especial del jurat a Sundance

Un film retrata la crisi argentina
a través d’una dona fracassada
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L’opera prima de Jorge
Gaggero (Buenos Aires,

1970) arriba a Espanya, després de
70.000 espectadors a Argentina i el
premi especial del jurat del festival
de Sundance. Señora Beba relata la
història d’una dona aburgesada que
està arruïnada i no pot pagar el sou
a la seva assistenta, Dora.

«És un llargmetratge ple de sen-
sibilitats i petits gestos», diu Gagge-
ro, que ara està acabant el documen-
tal Ford Falcón. Señora Beba, que arri-
ba als cines l’1 de juliol, proposa
una reflexió «des de la quotidianitat
sobre el que està passant a l’Argen-
tina». Per ell, la crisi és un fons.

El nom original de la pel.lícula és
Cama adentro, expressió col.loquial

que a Sud-amèrica fa referència al
servei domèstic però sense significat
a Espanya. El director volia inicial-
ment una pel.lícula coral, però el
projecte va acabar en una idea més
simple. El resultat és una sèrie
d’imatges de les treballadores
domèstiques, que solen ser «com
adoptades per la família». Gaggero
destaca que a casa seva va ser «molt
important» el paper que van tenir.

Norma Aleandro (El hijo de la no-
via) interpreta el drama d’aquesta
senyora que en els bons temps va te-
nir la seva pròpia casa de cosmètics i
ara es veu obligada a vendre cremes
de fang i a desprendre’s de les seves
pertinences per poder subsistir,
mentre aparenta mantenir una bo-
na economia davant de les amigues.

Gaggero, quan escrivia la història,
no podia deixar de veure Aleandro

en el paper. «A més, ella es va ena-
morar del guió». És una dona que es
troba sola, amb una filla a Espanya.
La seva única companyia és Dora.

q INEXPERIÈNCIA
Norma Argentina dóna vida a l’assis-
tenta. Ella coneix bé el paper perquè
va treballar durant 20 anys en el ser-
vei domèstic. Considera que la rela-
ció entre patrona i criada està ben
reflectida. «Fins i tot vaig netejar en
una casa semblant, amb una seño-
ra Beba». Davant la seva inexperièn-
cia com a actriu, assegura que va ro-
dar de manera natural: «No va ser
una feina a través de l’actuació». El
director recorda que va anar «al càs-
ting amb la seva roba de treballar i
tacada de lleixiu».

A aquesta espècie de María Galia-
na argentina li ha canviat totalment
la vida. En menys d’un any ha parti-
cipat en cinc pel.lícules, on ha com-
partit plató amb Leonor Benedetto i
Federico Luppi. «Sempre és un or-
gull treballar», opina.

Gaggero espera que la pel.lícula
generi debat. «El meu cine no su-
bestima l’espectador, l’inclou».<33 Argentina i Gaggero, ahir.

El circ serà
l’eix del festival
Al Carrer
de Viladecans
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LA MOSTRA ESPERA
SUPERAR ELS 100.000
ESPECTADORS

XAVIER ADELL
VILADECANS

TEATRE

Malgrat l’alarmant des-
cens del nombre de pro-

duccions teatrals a l’aire lliure, el
festival internacional de teatre i
animació Al Carrer de Vilade-
cans, que dijous que ve donarà el
tret de sortida a la seva edició
número 16, no tira la tovallola. El
certamen manté la qualitat del
seu nodrit cartell però ha fet un
petit gir i ha decidit apostar per
«espectacles circenses innova-
dors», tal com va explicar ahir
Maria Salmerón, regidora de Cul-
tura de Viladecans i presidenta
d’Al Carrer.

La crisi del sector, sobretot a
França, principal subministrador
de muntatges teatrals de carrer,
ha suposat reduir a 33 el nombre
de companyies que oferiran els
seus espectacles fins al 3 de juliol.
No obstant, el pressupost del fes-
tival s’ha elevat fins als 200.000
euros, gràcies al fet que la Gene-
ralitat aporta per primera vegada
30.000 euros, que se sumen als
24.000 euros atorgats per la Dipu-
tació de Barcelona.

Les grans estrelles d’aquesta
edició d’Al Carrer seran la com-
panyia Circo da Madrugada – que

presentarà el muntatge Caidos del
Cielo sota una enorme cúpula
d’acer de 32 metres de llargada i
16 metres d’alçada–, Naphtaline
–ja uns clàssics del festival que es-
trenaran l’espectacle de copro-
ducció pròpia La leyenda del Rey
Mono–, Tréteaux du Coeur Vo-
lant –amb una proposta mitològi-
ca entre el cabaret i el circ deno-
minada K’Bareu–, i Teatro Núcleo,
amb el seu original Quijote!.

Però la gran novetat d’aquest
any serà l’espai Off, on compa-
nyies que no cobraran de l’orga-
nització per les seves actuacions,
podran oferir al públic els seus
muntatges en plena Rambla Mo-
dolell i «passar després la gor-
ra», va anunciar Joaquín Guerre-
ro, director artístic d’Al Carrer. El
cobrament in situ als espectadors
és una possibilitat inèdita en les
edicions anteriors però «molt ha-
bitual» en altres cites teatrals si-
milars, va precisar Guerrero, que
serveix a les petites companyies
«per donar-se a conèixer als pro-
gramadors».

El festival de Viladecans espera
igualar –«o fins i tot superar», va
matisar Salmerón– els 100.000 es-
pectadors de l’any passat. L’orga-
nització també espera batre el vo-
lum de facturació generat pel cer-
tamen el 2004 –uns 300.000
euros– i que segueixi en alça l’im-
pacte econòmic positiu que rep
la ciutat, per a la qual el festival
és «un revulsiu», tal com va desta-
car l’alcalde, Jaume Montfort
(PSC).<


