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LA FLAUTA MÀGICA •••••
El Liceu us vol donar una segona oportunitat, per si us vau
perdre fa un parell de mesos les representacions d’aquest
meravellós espectacle. I us convida a ficar-vos no pas en aquell
món vagament egipci i ple de referències maçòniques a què
habitualment associem la magistral obra de Mozart, sinó dins
d’una gloriosa pel·lícula muda en la qual cada imatge és un
esclat d’imaginació. I en què fins i tot els protagonistes del
conte mozartià adquireixen l’aparença que tenien algunes de
les mítiques figures del cinema silent, mentre al seu voltant es
van creant uns fantàstics paisatges visuals no aliens en certs
moments a l’estètica del còmic. Som davant d’una proposta
hipnòtica; una festa musical, teatral i cinematogràfica plena de
llums i ombres expressionistes i humor surrealista. I això també
es nota a l’escenari del Gran Teatre. DE W. A. MOZART. DIR.
MUSICAL: ANTONELLO MANACORDA. DIR. D’ESCENA: SUZANNE
ANDRADE I BARRIE KOSKY. INT.: DIMITRY IVASHCHENKO, JUSSI
MYLLYS, OLGA PUDOVA, MAUREEN MCKAY, RICHARD ŠVEDA.
LLOC: GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU
(L3). TEL.: 934 859 900. 12, 13, 15, 16 I 17/9. PREU: 11-220€.
HORARI: 20H; DS., 18H. • Liceubarcelona.cat

DE DAMASC A IDOMENI
Primer toca la festa: aquest dissabte, 10/9, el Teatre Lliure enceta
temporada amb ‘Camí de festa’. I si recordeu que enguany el Lliure
celebra el seu quarantè aniversari, i que el primer espectacle que
es va presentar al que ara és el Lliure de Gràcia portava com a títol
‘Camí de nit’, ja entendreu la picada d’ullet del títol de la proposta
que s’ha inventat el Comediant Joan Font. Una proposta gratuïta
que al llarg de quatre hores (de les 16 a les 20h) omplirà el Lliure
de Montjuïc i la plaça Margarida Xirgu de tallers, sorprenents
espais escenogràfics i música a dojo. Però dos dies després (el
dilluns 12) toca ja posar-se una mica més seriosos. I recórrer el
camí que va de Damasc a Idomeni en companyia d’una seixantena
dels nostres millors intèrprets, dramaturgs i directors escènics. Tots
i totes elles han volgut donar un cop de mà a l’ONG Proactiva Open
Arms mitjançant aquesta gala solidària l’objectiu de la qual és
recaptar fons per mantenir en actiu el vaixell de salvament marítim
Astral. TEATRE LLIURE MONTJUÏC. PG. SANTA MADRONA, 40.
METRO. POBLE SEC (L3). TEL.: 932 892 770. 12/9. PREU: IMPORT
MÍNIM, 50€. HORARI: 20 I 21.20H. • Teatrelliure.com

+ estrenes

Papageno vesteix aquí com vestia Buster Keaton. FOTO: ANTONI BOFILL

Aquesta vegada, la compa-
nyia Parking Shakespea-
re fa el salt a Shakespeare. I
es llança als braços de Fri-
edrich von Schiller, que es
convertiria en el gran poeta
nacional alemany i l’autor
de Maria Stuart –la vau veu-
re fa uns mesos, al Lliure?– i
que, amb només disset pri-
maveres, es va posar a es-
criure l’obra que va signifi-
car la seva consagració quan
va arribar als escenaris sis
anys més tard, el 1782.
No sense polèmica, ben

cert: aquella peça teatral ti-
tulada Els bandits, de la qual
ara Carles Mallol presenta
una versió ben lliure, por-
tava fins a l’extrem els postu-
lats d’un corrent artístic,
Sturm und Drang (tempesta i

impuls), tan tempestuós i im-
pulsiu com el seu nom indi-
ca. No és estrany que alguns
prestigiosos especialistes en
el tema hagin arribat a dir
que, a més a més d’anunciar
l’arribada del romanticisme
en estat pur, l’obra es pugui
considerar com el primer
veritable melodrama de la
història del teatre. Un melo-
drama recorregut per l’ex-
trema violència tant dels sen-
timents com de les accions
dels seus protagonistes.

RAMON OLIVER

PARKING SHAKESPEARE ES POSA A PRACTICAR

EL BANDIDATGE DE LA MÀ DEL POETA SCHILLER

Desesperada
anarquia

El Maldà acull aquesta adaptació lliure de l’obra ‘Els bandits’. FOTO: XAVIER GIL

Revolucions internes
i externes
En el centre del conflicte hi
tenim dos germans condem-
nats una mica a reproduir la
vella història de Caín i Abel.
Tot i que la dimensió psico-
lògica d’aquests dos, i la se-
va manera de bregar amb el
tema del bé i del mal, resul-
ta força més complexa que
la dels seus avantpassats bí-
blics. Al Franz, la sensació
de sentir-se sempre menys-
tingut l’ha portat a conver-
tir-se en algú que busca la
corrupció absoluta, tan fí-
sica com moral, de les perso-
nes del seu entorn. I al Karl,
el sentiment d’haver perdut
l’amor patern el fa transfor-
mar-se d’un dissolut amb
bon cor a un bandit nihilis-
ta amb ganes de destruir-ho
tot. Potser aquells dubtes
que anys més tard va sentir
Schiller davant una Revolu-
ció Francesa que havia dei-
xat que els ideals llisquessin
cap a la tirania començaven
ja a intuir-se aquí.

LES MALES PERSONES

A PARTIR DE SCHILLER. VERSIÓ I DIR.: CARLES MALLOL. CIA. PARKING
SHAKESPEARE. INT.: ÒSCAR BOSCH, ESTER CORT, PAU FERRAN, JOSÉ PEDRO
GARCÍA BALADA, PEP GARCIA-PASCUAL, CARLES GILABERT, SANTI MONREAL.
LLOC: EL MALDÀ. C. DEL PI, 5. METRO: LICEU (L3). TEL.: 931 647 778. DATA:
DEL 9 AL 29/9. PREU: 14-20€. HORARI: DE DC. A DV., 20.30H; DS., 18 I 20.30H;
DG., 19H. 11/9, NO HI HA FUNCIÓ. FUNCIONS EXTRES: 27/9, 20.30H. 18 I

25/9, MATINAL 12.30H. • Elmalda.cat


