
32 LAVANGUARDIA C U L T U R A DILLUNS, 20 JULIOL 2015

CRÍT ICA DE TEATRE

OFF

Daniel

Fernández

Cop
de calor

Fa uns cinc segles (vegeu, a tall
d’exemple, el Quixot), les esta
cions de l’any eren cinc: prima
vera,verano, estío, otoño i invier

no... I durant l’estío hi havia uns dies de
gossos, la canícula.Elsdiesdel gos,de ca
nis, en llatí, perquè la constel∙lació més
brillant del cel nocturn de l’hemisferi
septentrional era la canis maior, el gos
gran, com si fos l’óssa major, i dins hi re
fulgia Siri, l’Abrasadora, l’estrella més
brillant després del Sol que es pot veure
des de la Terra. Quan Siri brillava al fir
mament, els nostres avantpassats creien
que la seva calor s’afegia a la del Sol i que
allà hi havia els dies més secs i calorosos
detot l’any:elsdiesdegossos,enquèanà
vem ambun pamde llengua buscant una
ombra...Coses,alcapia la fi,de la inclina
ció de l’eix terraqüi i la seva relació amb
el Sol. I tot això ha anat variant amb el
temps i els estudis astronòmics, de tal
maneraquearaSiribrillaaprimersdese
tembre (cap a l’onze, per dirho a tall
d’exemple) i lacanículapotsercorrespon
mésalaconstel∙laciódelgosmenor,canis
minor. I sens dubte ja no és tan clar que
elsdiesdeSirivagindelquinzedejuliolal
quinze d’agost.
Aquest any, és una evidència cruel

que la canícula s’ha avançat i que hem
viscut i estem vivint uns dies de gossos
que es prolonguen en el temps. Crec
que mai no havíem passat tanta calor i
tanta xafogor. I, a sobre, enmig d’un circ

polític de tres pistes, tot i que al final es
resumeix en una pista central (o dues).
En fi, aquest és un any propici als cops

de calor, de la mateixa manera que els
nostresestiusafricans sónadequatspera
pronunciaments i cops d’Estat. El cop de
calor, per cert, és una alteració de l’hipo
tàlemiunaincapacitatderebaixar laprò
pia temperatura. I encaraque les causes i
mecanismesno acabende ser plenament
compresos, la veritat és que pot arribar a
causarnonomésdesorientació(queseria
elmenys important), sinó també el coma
i fins i tot lamort. I dit això, potser no se
ria sobrer preguntarnos, si pot ser a
l’ombra d’algun arbre i a prop del mar, si
no estem patint, al nostre país, un sobre
escalfament, uncopdecalor, unmoment
deconfusió i fins i totd’al∙lucinació...Per
què, mitjançant santa democràcia, inter
pretada segons les regles i lleis derivades
de la Constitució espanyola, sembla que
caminem fermament cap a riure’ns del
mort i de qui el vetlla si sumem algun di
putat més que la resta, fent cas omís del
mateix Estatut, que ens demana majoria
dedosterçosper,perexemple,modificar
aquestmateixEstatut. Tant és.
Els catalans estem a prop d’acabar la

nostra travessiadeldesert i arribara l’oa
si on brollen rius de llet i mel. I si estem
acaloratsésper l’emociódelmoment,pel
final d’aquest recorregut històric on
Moisès iNoèesdonen lamà ibrindenpel
final del llarg hivern que s’esvaeix. El sol
ens braseja i ens vivifica. I ens fa oblidar
els perills. No sé si sónmiratges ni si són
duradors o no. Però algun any recorda
remaquest estiu de les febres.

Ésuna evidència cruel que
la canícula s’ha avançat i
que hemviscut i estem
vivint uns dies de gossos

L’eternaesgrima
Amor&Shakespeare

Direcció: JosepM.Mestres
Lloc i data:Teatre Grec (16/VII)

JOAN-ANTON BENACH

L’endemà del colossal espectacle de
Peeping Tom, l’amfiteatre a l’aire lliure
de Montjuïc enregistrà gairebé un ple
absolut amb l’estrena d’Amor & Sha
kespeare, una selecció d’episodis ga
lants seleccionats de tres comèdies del
gran dramaturg anglès: Treballs
d’amor perduts, El dos cavallers de Ve
rona iMolt soroll per no res. De manu
factura estrictament local, és una altra
de les millors propostes del Grec d’en
guany. I una producció demolta altura
que a partir de la tardor s’oferirà en
temporada normal al Poliorama.Amor
& Shakespeare és un espectacle que ha
de veure molta gent perquè convida a
redescobrir un dels vessants més fes
tius de l’autor, i perquè s’hi han impli
cat professionals de primera categoria.
GuillemJordi Graells, amb una dra

matúrgia d’orfebreria, ha estructurat
el text definitiu, triant diàlegs, barre
jant els d’Els dos cavallers... i els de
Molt soroll... i articulant les interven

cions d’un bufó narrador indispensa
ble. La direcció d’escena, àgil i espur
nejant, l’ha assumida Josep Maria
Mestres, un professional de molts re
cursos i que, en les varietats del gènere
comediogràfic, s’expressa amb una
alegria i comoditat ben eloqüents. I la
interpretació, reclam principal de
l’empresa, ha reunit, en fi, un aplec de
noms importants de l’star system de
Catalunya. A tot plegat s’hi ha d’afegir
un acompanyament musical (Núria
Andorrà) que subratlla amablement
les situacions i interseccions, l’esplèn
didaescenografiadePepDuran i labri
llantor del vestuari deMaria Araujo.
Amb aquest equip de luxe, l’estrena

de l’obra ha pogut assolir els seus
objectius principals i situar en un pla
secundari els lleus però constants des
gavells acústics que castigaven algunes
veus en la seva ampliació microfònica.
I elmés important ha estat retrobar un
Shakespeare coneixedor excepcional
de tots els racons, secrets i amagatalls
de l’ars amandi. El dramaturg, autor de
tantes reflexions serioses, escodrinya
dor implacable de les ambicions dels
poderosos i de les principals debilitats
humanes, llueix aquí, com mai, una
afuada ironia, unmesurat sarcasme,un
escepticisme de gran savi i fins un par

ticular cinisme a l’entorn de la teoria i
pràctica de les relacions amoroses. La
temàtica monogràfica de l’espectacle,
és a dir, la fragmentació de les tres co
mèdies shakespearianes esmentades
en passatges centrats en l’eterna atrac
ció del sexes complementaris –contra
ris per un comprensible pessimisme
històric– i als quals els falta el context
dels seus respectius textos complets,
permet que lesmaniobres de seducció,
el flirteig i la coqueteria, la hipocresia i
l’engany, és adir, tota la complicadaes
grima que entreté els homes amb les
dones, i a l’inrevés, destaqui poderosa
ment a benefici d’una bona diversió i
unmillor coneixement del clàssic.
La interpretació de conjunt és mag

nífica i els millors relleus d’algunes o
d’alguns ve determinat, potser, per la
capacitat provocadora del seu comple
ment (o contrari). I així es pot dir que
l’actuació de Beatriu (Sílvia Bel) tal ve
gada és especialment rellevant perquè
s’enfronta a la qualitat que exhibeix el
personatge de Benedicte (Jordi Boixa
deras), criatures, ambdues, deMolt so
roll... És una confrontació que l’espec
tador pot tenir en compte en valorar
les relacions, insisteixo, sempre molt
ben resoltes, entre Rosa Renom i Joel
Joan, Ariadna Gil i Àlex Casanovas,
Mercè Pons i Aleix Albareda. Almarge
de les quatre parelles, fóra imperdo
nable no esmentar el gran paper de
Laura Aubert, guia impagable i polifa
cètica per a l’espectador.!

Gatvell,bromista, l’autordeSexbombs’envoltadedeumúsicsenaquestagira
AGUSTÍ ENSESA

ElmètodeTomJones

Complir 75 anys conservant la fanfarro
neria de crooner del soul no és possible
sense alguns replantejaments estilístics
que permetin subsistir en un medi cada
vegadamésexigent.L’escenamusical se
xi no perdona. Però Tom Jones, que te
nint en compte com ha estripat la veu al
llargdelasevacarrerallueixunagrantèc
nicavocal,hatrobatunmètodequeliper
met desplegar tot el seu aplom i solidesa
artística. Bé, la densa mata de cabells
blancsarrissats tambécompta.
Cinquanta anys. Mig segle d’èxits mu

sicals haviade repassardissabte enel seu
debut al festival de Peralada quan va sor
prendre el públic amb uns arranjaments
musicals d’allò més alternatius. Molt en
forma, amb el rostre aparentment recu
peratdelsexcessosde lacirurgiaplàstica,
sir Tom Jones va demostrar quemalgrat
aquesta afonia que presenta quan parla,
conserva tot el seu sentiment vocal, sap
brillaren lesbalades iésdignehereudesi
mateixenlesapostesfunk.Comenaquell
notableKiss de Prince, que vamarcar un
abans i un després en la seva trajectòria i
ambelqualvaaparèixerenl’exiguatanda
de bisos. Això sí, adornat amb una intro
ducció del famós Pick up the pieces dels
AverageWhiteBand.
Setantacinc no són res per a Tom Jo

nes. El Tigre de Gal∙les va tenir el plaer
fins i tot de presentar a Peralada uns
quants temes del seu nou àlbum (!), on
flirteja amb el country, el so hawaià de la
slide guitar i altres còmodes registres
clàssicsdel segleXX.
Gat vell, bromista, l’autor de Sex bomb

s’ha sabut envoltar en aquesta gira d’un
parell de paios amb ofici com són el ma
gistral guitarrista Robert McCintosh (de
lasegonafornadadeThePretenders,que
Paul McCartney va fitxar durant els no
ranta)ielnotoribaixistalondinencDavid
Bronze.Icomadirectorartístichanome

nat un amic de l’ànima, el bateria Gary
Wallis, capaç de transformar tot unDeli
lah a ritme de folk rock –per a comoditat
vocal de l’estrella–o totun It’s not unusal
enuna rumbeta, que tambéconvidà aba
llar la gent. La resta de la banda de fins a
deuhomes–cap sexybomb fentcors–són

músics de la nova escola, molt en l’ona
folk anglesa, que d’una banda li brinden
vents moderats sense taparli la veu i de
l’altra juguen una coreografia de gestos
insinuats en la línia sensual.
El mètode del de Gal∙les pot fer escola

ara que estem tots disposats a viure cent

anys. Consisteix a continuar adaptant els
temes a les seves possibilitats, prescin
dint d’aquells que com She’s a lady posa
ranenevidènciaquenoconserval’àmplia
tessitura vocal que el va fer un artista ex
traordinari, mentre cedeix en altres que
el públic espera. El soul d’altres temps ja
no li podria servir amb la mateixa quali
tat, demanera que el disfressa: el concert
vaarrencarambBurninghell iMamatold
menottocomeperdesprésendinsarseen
títolsnousdedepuradaproduccióestilís
tica, però que van connectar amb el pú
blicpocogens. IsiaSexbombvaestalviar
energiaambunaprimerameitat lenta, en
baladescomaraNever fall in loveagaines
va llançar al country, basantsemés en el
ritme que en lamodulació. On va aixecar
definitivamentelpúblicvaserambLeave
your hat on, però potser desbordat, va
cancel∙lar les últimes dues cançons pre
vistes, i fins i tot el Thunderball de 007
dels bisos. Bé, el seu nom és Jones, Tom
Jones.!

Maricel Chavarría

Ambelmètodequeelde
Gal∙lesvamostraraPeralada
potferescolaaraquetots
volemviurecentanys


