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Triomf a ritme 
de Cole Porter
CRÒNICA La versió de ‘Molt soroll per 
no res’ d’Àngel Llàcer agita el TNC

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

E
l públic ratifica cada nit 
amb la seva calorosa acolli·
da l’èxit del muntatge Molt 
soroll per no res a la Sala Gran 

del TNC. Aquesta versió de la comè·
dia d’embolics amorosos de Shakes·
peare, convertida en un musical am·
bientat al Hollywood daurat dels 
anys 50, és espectacular, fresca, di·
vertida i de fàcil digestió. La produc·
ció, assentada en la infal·lible banda 
sonora dels hits de Cole Porter unida 
a les aportacions d’Irving Berlin i 
Herb Brown, compleix amb el seu 
objectiu d’entretenir i acostar l’obra 
del Bard a una audiència majorità·
ria, fins ara una de les assignatures 

pendents del teatre que dirigeix 
Xavier Albertí.
 Com passa amb totes les propos·
tes més ambicioses del Teatre Nacio·
nal, no s’han escatimat recursos per 
aconseguir que la sumptuositat i el 
color siguin els elements dominants 
de la posada en escena. Deu músics 
dirigits per Manu Guix, que inter·
preten les peces en directe, i una 
quinzena d’actors aixequen l’espec·
tacle, que compta amb unes molt 
acurades coreografies d’Aixa Guer·
ra. Els canvis escenogràfics, a càrrec 
de Sebastià Brosa, es desenvolupen 
amb gran agilitat.
 Àngel Llàcer, que comparteix la 
dramatúrgia de la peça amb l’omni·
present i ja més que emergent Marc 
Artigau, demostra la seva bona mà 
per al gènere imprimint el ritme 
precís perquè la història no se li’n 
vagi de les mans i fins i tot s’ha re·
servat un rol en el repartiment, pot·
ser el més prescindible, que corres·

pon al d’un director que, a l’es·
til Kenneth Branagh, està rodant 
al plató la pel·lícula sobre l’obra. 
El magnífic vestuari de Míriam 
Compte, que propicia fins a set 
canvis dels intèrprets durant la 
funció, i la il·luminació de David 
Bofarull i Albert Faura són ele·
ments que contribueixen a la lu·
xosa brillantor de la producció.
 La reconeguda trama de dua·
litats amoroses, desenvolupada 
a ritme de swing i jazz, és respec·
tuosa amb l’esperit del text i ni 
tan sols el recurs un pèl populat·
xer d’algun passatge de l’excel·
lent traducció de Salvador Oli·
va desvirtua el sentit del muntat·
ge. Dins del gran nivell general hi 

ha un cert desequili·
bri en el càsting, en 
especial en el ves·
sant canor dels in·
tèrprets i en alguns 
dels arranjaments 
musicals, però tam·
bé és cert que a me·
sura que s’ajustin 
tot els elements amb 
el rodatge que do·
nen les representaci·
ons, aquests mínims 
desajustos seran su·
perables. En l’aspec·
te musical, hi ha es·
timables versions 
d’èxits com Beguin de 
beguine (Clara Altarri·
ba) o aquell Let’s do it, 
traduït com Fem tots 
l’amor, per citar un 
parell d’exemples.
 La representació 
del comportament 
amorós en les pare·
lles, amb ingredi·
ents com l’orgull, 

l’honor, l’engany i la calúmnia, 
troben en David Verdaguer (Be·
nedicte) i Bea Segura (Beatrice) 
–que han jurat que l’amor els és 
aliè però acabaran claudicant– 
dos vehements i encertats intèr·
prets. El mateix passa amb Marc 
Pociello (Claudio) i Aida Oset (He·
ro), encara que en un pla més sen·
sible i entendridor.

IMPECABLE / El Leonato de l’obra 
original és aquí per fortuna 
Leonata, una Victòria Pagès amb 
senyorial presència interpretati·
va. Fantàstic també Albert Triola 
com el malvat Don Juan i a molt 
bona altura Jordi Coll (Don Pe·
dro), Lloll Bertran (Margarida), 
Marc Pociello (Claudio), Enric 
Cambray (el capellà Francesc), la 
citada Altarriba (Úrsula i Conille·
ta), així com la resta de l’implicat 
repartiment d’una producció 
d’impecable engranatge. H

33 Una de les escenes de la peça teatral.

DAVID RUANO

La peça compleix amb 
l’objectiu d’entretenir i acostar 
l’obra de William Shakespeare  
a una audiència majoritària

El temps de l’art 
passa a l’Espai 13
3Martí Manen comissaria l’actual cicle expositiu

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

«C omencem forts. En·
tres i ¿on és l’exposi·
ció? ¡És tot blanc! Fà·
cil no és, però ningú 

ha dit que l’art hagi de ser fàcil». 
Amb aquesta declaració de principis 
Martí Manen (Barcelona, 1976) pre·
senta la seva aposta comissariada, 
Quan les línies són temps, per a l’Espai 
13 de la Fundació Miró. Quatre expo·
sicions que tenen el temps en l’art 
com a tema central i que d’una ma·
nera o una altra indaguen sobre les 
relacions que s’estableixen en les di·
ferents fases de la creació artística: 
recerca, realització, producció i ex·
posició.  
 La primera de les propostes la fir·
ma Rubén Grilo i és la que llueix al 
cub blanc a què Manen fa referència 
i que aparentment és buit. Però no 
ho és. El joc és aquest: mirar i arribar 
a veure. Veure el sistema lumínic de 
la mostra i preguntar·se si és part 
de l’obra o no. Una sèrie de bombe·
tes de baix consum totes de formes 
i tons diferents que donen llum a la 
sala, i que conviden el visitant a dub·
tar sobre el seu paper. Com també 
genera dubtes sobre la presència de 
l’espectador el minimalisme de l’es·
pai: ¿El visitant forma part de l’expo·
sició o no? ¿I què significa el so peri·

òdic de sis oboès desafinats sonant 
al mateix temps? En totes aquestes 
preguntes i dubtes, o sigui, en el pro·
cés de comprensió del treball artís·
tic, hi ha la dificultat de què parla 
Manen: «És complex, sí, però hi ha 
una idea d’esforç: ‘¿m’agrada o no 
m’agrada? ¿per què?’. Ha de ser ai·
xí perquè a l’entrar en una sala d’ex·
posicions se suposa que hi ha una 
intenció i una voluntat que t’expli·
quin alguna cosa».

 Però malgrat que tot és molt con·
ceptual, en la mostra també hi ha es·
pai per al plaer visual que ve donat 
pels motllos invertits de rajoles de 
xocolata que Grilo arma com si fos·
sin llenços. Unes teles falses que re·
meten a l’estandardització i al pro·
cés industrial, temes recurrents en 
l’obra de l’artista. I al moment equi·
vocat en el temps de producció re·
met una altra de les peces presents, 
una línia de tubs de pintura a l’oli 

que no s’asseca mai, de manera que 
és impossible acabar l’obra. Uns tubs 
que alhora es venen a la botiga de la 
fundació, fet que genera un dubte 
més: ¿comprar un tub és comprar 
una obra de Grilo?

SEGURETAT I INSEGURETAT / Una comple·
xitat pròpia de l’Espai 13, «a dalt hi 
tens seguretat, Miró. I aquí, la insegu·
retat de l’artista que arrisca i la inse·
guretat del visitant que no sap què ve 
a veure i no sap si entén el que veu», 
sentencia Manen. No en va el mandat 
de l’Espai 13 és acollir artistes joves, 
cosa que no vol dir emergents, amb 
propostes experimentals. 
 Els altres dos creadors a presen·
tar projecte en el cicle comissariat 
per Martí Manen són Sofia Hultén, 
amb un treball sobre la capa emoci·
onal dels objectes (al mes de desem·
bre); i Rosana Antolí, amb un pro·
jecte centrat en el dibuix, la coreo·
grafia, el ball i el teatre (al mes de 
juliol). Hi haurà una tercera mostra, 
al març vinent, que no tindrà lloc a 
l’Espai 13 sinó al Palomar, una sa·
la al Poble·sec amb uns codis expo·
sitius molt diferents dels habituals. 
Serà la primera vegada que l’Espai 
13, que ja suma tres dècades de tra·
jectòria, sortirà del seu espai, i serà 
un pas més cap a l’experimentació 
que pregona. H

lA fuNdACIó MIRó ACull lA CReACIó Més expeRIMeNtAl 

La proposta reuneix 
quatre exposicions 
que indaguen sobre 
les diferents fases de  
la producció artística 

33 Martí Manen, en la mostra de Rubén Grilo, la primera del cicle de què és comissari a l’Espai 13.
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