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va la complexa construcció
de Ricard com a síntesi del
militar, un guerrer esguerrat
tipus Millán Astray, que os-
tenta la seva deformitat mu-
tilada per aconseguir els
seus perversos propòsits.

El text de Carmelo Bene
no posa en escena el Ricard
III de Shakespeare sinó que
treu d’escena tot allò que li
fa nosa. El resultat és un
compendi obtingut amb
l’enèrgic desbastat del mar-
bre original. Cinc únics in-
tèrprets incorporen tots els
personatges: Lavaudant en-
carna una reina i una mare
(la del monstre), mentre que
Ariel García Valdés es reser-

Q
uina radical novetat
devia ser aquest mun-
tatge quan es va es-

trenar el 1979! Un quart de
segle més tard encara re-
verbera reflexos de l’enllu-
ernament original. Que
aguanti amb fermesa el pas
del temps prova la qualitat
intrínseca d’un espectacle
que, a més, és comprimit i
intens com una mànega de
vent en un congost.

Crítica* teatre

Dislocada dansa macrabra

Francesc
Massip

Però alhora Ricard protago-
nitza i dirigeix l’acte escènic
del seu encimbellament en
una dimensió metateatral i
no s’està d’amenaçar la
mare: “O em parles amb re-
verència o faré abaixar el
teló”. Ariel convoca en la
composició del personatge
l’excitació infantil davant les
joguines que desitja, l’habi-
litat tramposa del firaire en-
tabanador o l’esperpèntic

desencaixament d’un pa-
llasso amarg que amb la
cara enfarinada bufa un es-
pantasogres o que amb la
màscara de la mort balla
amb les dames que ha sot-
mès al seu hipnòtic poder.

L’escenografia presenta
una llarga taula parada amb
fina cristalleria animada pel
color dels diversos vins, una
imatge que García Valdés va
reprendre quan va dirigir al

Lliure Quartet, de Müller.
Mestre i deixeble novament
reunits en un muntatge que
no ha perdut vigor amb el
rescat.

*
La Rose et la hache. CARMELO
BENE-SHAKESPEARE. DIR.:
GEORGES LAVAUDANT. ACT.:
ARIEL GARCÍA VALDÉS.
BARCELONA, TNC, 20
D’OCTUBRE.

‘La Rose et la
hache’ aguanta
amb fermesa el
pas del temps

Lamàfiade‘Ricard3r’

El tercer Shakespeare d’Àlex Rigola beu de l’imaginari estètic del film ‘Casino’, de
Scorsese, la sèrie televisiva ‘Los Soprano’ i el documental ‘Bowling for Columbine’

Marta Monedero
BARCELONA

Àlex Rigola reinventa la tra-
gèdia shakespeariana de
Ricard III (sí, aquell que
canviava el seu regne per un
cavall) fins a trobar-li el pa-
rentesc amb la societat ac-
tual, “on tot s’hi val per tal
d’arribar al poder”, diu el di-
rector. Així doncs, el més
malvat dels monarques tea-
trals du ara la corona en-
castada en un barret de
cowboy i perd el número
romà del títol en favor d’un
3r menys majestuós. Un
parell de detalls, tal vegada
anecdòtics, però que apun-
ten cap a on va l’espectacle
que dijous que ve s’estrena
al Teatre Lliure, després
d’haver-se presentat al Fes-
tival d’Almagro i a la Tem-
porada Alta gironina.

Si La Rose et la hache de
Georges Lavaudant (que
fins demà es pot veure al
TNC) destil·la l’essència de
Ricard III en un muntatge
polit i impecable, la propos-
ta d`Àlex Rigola és “més
barroca i carregada”. Val-
guin alguns dels referents
que l’han inspirat per en-
tendre per on van els trets
(mai més ben dit) de la seva
posada en escena. La pel·lí-
cula Casino, de Martin
Scorsese; Los Soprano, la
sèrie de mafiosos de pa
sucat amb oli protagonitza-
da per James Gandolfini; i el
controvertit documental de
Michael Moore Bowling for
Columbine són algunes de
les fonts d’on ha begut Àlex
Rigola, sense oblidar la seva
confessa devoció per Frank
Castorf, el director de la
Volksbühne de Berlín.

De fet, Rigola sempre ha
utilitzat Shakespeare per
projectar una mirada sobre
la realitat, basada en la fas-
cinació i denúncia de la vio-
lència generada pel poder.
Ho feia a Titus Andrònic i a
Juli Cèsar, i ho torna a fer
amb aquest Ricard 3r que
situa, en lloc de l’Anglaterra
posterior a la Guerra de les
Dues Roses, en una mena
d’after hours hortera, que
du per nom Occidental. Un
pub regit per un clan mafi-
ós, “representació extrema
del capitalisme” i, alhora,
exponent exemplar de l’ego-

isme. “Les màfies tenen dos
eixos, la família i el poder
econòmic”, la resta del món
no importa, valora Rigola,
que troba tan bèstia el que
expliquen els versos shakes-
pearians traspassats al segle
XXI que no ha tingut més
remei “que convertir la tra-
gèdia en una tragicomèdia”.

Segona obra més llarga
La segona obra més llar-

ga del bard anglès (només
superada per Hamlet) ha
suposat que la companyia
hagi fet colzes a l’hora de
memoritzar-ne el text. Pere

Arquillué, Alícia Pérez,
Chantal Aimée, Lourdes
Barba i Joan Carreras
(company de jocs de conso-
la del director durant els as-
sajos), són alguns dels pro-
tagonistes d’aquest Ricard
3r, on hi suren les tendèn-
cies habituals del director:
l’ús dels micròfons, les
imatges de vídeo (moltes en
directe) i la música en viu.
Sympathy For The Devil,
dels Rollings, i el Ne me
quitte pas, de Jacques Brel,
són algunes de les cançons
que interpreta en directe la
banda del Lliure. ■

Pere Arquillué, metralleta en mà, encarna un Ricard amb ulleres de cul de got que lluita per mantenir el control d’un ‘after hours’ d’allò més xaró ■ ROS RIBAS

Pere Arquillué encarna el duc
de Gloucester, a qui la natura-
lesa li ha jugat una mala pas-
sada. Coixeja, és geperut i, a
més, en aquesta versió li han
entaforat unes ulleres de cul
de got. “De tota manera, el
físic és una metàfora de com
ell és per dins”, afirma l’actor,
que en escena es posa en la
pell d’un home tan demoníac
com intel·ligent, que sembra
el camí de cadàvers i activa
un sanguinari mecanisme que

Un rei amb ulleres de cul de got
el convertirà en Ricard. Un
cop coronat rei, assolirà la
perversió màxima i iniciarà
una imparable davallada.
Però, per què tota aquesta
maldat? “Cal entendre d’on ve
Ricard III, quina infantesa va
tenir”, respon Rigola. “¿I no
venim nosaltres d’una onada
de violència igual o superior a
la que va viure Ricard de
petit? Què volem per a la nos-
tra societat? Més Ricards?”,
es qüestiona.


