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Primera fila    icult
Una reposició amb canvis LLL

MARTA CERVERA
BARCELONA

D
esprés de l’èxit aconseguit 
la temporada passada, el 
TNC reposa l’aclamada 
adaptació que Àngel Llà-

cer (escena) i Manu Guix (música) van 
realitzar de Molt soroll per no res, de Wi-
lliam Shakespeare. Vuit nous actors 
insuflen una energia diferent 
d’aquest muntatge ambientat en uns 
estudis de cine durant l’època daura-
da de Hollywood i en què els versos 
del bard s’uneixen a la música de Co-
le Porter, interpretada pels actors i 
per 10 músics que capitaneja Guix. 
 La proposta va néixer amb la vo-
cació d’acostar un text clàssic a nous 
públics d’una manera fresca. L’èxit 
va ser tan gran que fa un any, quan 
es van esgotar les entrades, ja es van 
posar a la venda les d’aquesta segona 
tanda de funcions, del 24 de novem-
bre a l’1 de gener. Avís a navegants: ja 
se n’han venut més del 50%. 

CONEGUTS I DEBUTANTS / Entre els nous 
intèrprets figuren la televisiva Sílvia 
Abril, Màrcia Cisteró (Dansa d’agost), 
el clown Guillem Albà (en el seu de-
but en una obra de text) i un grup de 
joves com Josep Palau, Pau Ferran, 
Jordi Vidal, Geòrgia Stewart (en la se-
va estrena professional) i Víctor Gó-
mez. Aquest últim explica que, mal-
grat la seva joventut, ja havia treba-
llat abans al TNC. «Fa 10 anys era 
acomodador a la Sala Gran. Això em 
va permetre veure molt teatre i pa-
gar-me els estudis d’interpretació. És 
emocionant pensar que jo ara estaré 
en aquest escenari», assenyala. 
 Tant ell com la resta de les noves 
incorporacions agraeixen el suport 
rebut per part dels veterans del mun-
tatge: David Verdaguer, que va ser no-
minat als premis Butaca com a mi-
llor actor de musical per la seva in-
terpretació de Benedicte («encara 
que aquest és el segon muntatge on 

El tNc torna a cantar amb

Shakespeare

Un moment del musical ‘Molt soroll per no res’, que acull des de dijous i fins a l’1 de gener el TNC.

M. C.
BARCELONA

Sílvia Abril vol aprofitar al màxim 
l’oportunitat que li brinda Molt soroll 
per no res, una comèdia al voltant de 
l’amor, l’engany, l’honor i la calúm-
nia. El seu rol com a Beatriu, enamo-
rada i enfrontada a Benedicte (David 
Verdaguer), li permetrà mostrar una 
faceta molt diferent de la de les seves 
còmiques aparicions als programes 
d’Andreu Buenafuente, amb qui for-
ma una família.  

–Després de Sister Act, interpreta un 
shakespeare. ¿Nervis? 

–Molts. Van començar diumenge. 
Són tres setmanes d’intensos assa-
jos, és un paper protagonista i en-
cara tinc molta inseguretat. Tot es-
tà molt tendre encara. Per un costat, 
noto que em falten un parell de set-
manes més per assentar-ho tot; per 
un altre, tinc moltes ganes de pro-
var-ho amb públic per tenir una pau-
ta. Necessito veure què funciona i 
què no.

–Beatriu és un personatge còmic pe-
rò no una pallassa. És una dona culta 
i hàbil amb les paraules. 
–La comèdia sorgeix del ridícul que 

ella i Benedicte fan a l’intentar por-
tar amb dignitat els seus sentiments. 
Tots dos són molt orgullosos i temen 
fer el ridícul si confessen el seu amor. 
Beatriu es nega a viure l’amor per-
què se sent un ésser superior. 

–Tots dos temen ser rebutjats. 
–Tots els personatges són vulnera-
bles a l’amor i desitgen enamorar-se. 
I és que tots necessitem estimar i ser 
estimats. No hi ha res més agradable 
que saber que t’estimen.

–Si pogués escollir el seu pròxim pa-
per, ¿quin seria? 

SÍLVIA ABRIL  Actriu

FERRAN SENDRA

«Ara em ve de gust 
fer un drama»
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canto», subratlla), Aida Oset, Jordi 
Coll, Lloll Bertan, Albert Triola, 
Enric Cambray i Òscar Muñoz. 
 «L’espectacle és el mateix. No-
més hi he introduït un gag nou, 
una cosa delirant», explica Llàcer 
sense voler revelar res més. «Si al-
guna cosa funciona, val més no to-
car-ho». En aquesta ocasió, ha pre-
ferit no estar en escena i el seu rol 
de director de cine l’assumeix Pau 
Ferran («que és tan jove i guapo 
com jo», apunta de broma Llàcer). 
El director ha delegat part de la se-
va feina en el seu ajudant Daniel 
J. Meyer, ja que ell compagina les 
aparicions a la televisió a Tu cara 
me suena amb la seva interpreta-
ció a Relato de un náufrago al Lliure i 
prepara la reposició del musical El 
petit príncep a la Sala Barts.

ALTRES MATISOS / «El muntatge és 
igual però diferent. Els veterans 
han consolidat més els seus respec-
tius rols i els nous aporten altres 
matisos als personatges», destaca. 
Llàcer confia que, després de l’èxit 
d’aquesta proposta, el TNC s’ani-
marà a muntar més musicals.
 Per a Albà, treballar en una 
obra de Shakespeare era un rep-
te. «És una experiència nova tre-
ballar a les ordres d’un director. Jo 
provinc del circ i munto els meus 
propis espectacles», comenta. Està 
encantat amb aquesta experièn-
cia i espera amb ganes les prime-
res funcions amb públic per saber 
si funcionen les seves aportaci-
ons al personatge del còmic Cire-
reta. «Vaig veure aquest muntat-
ge l’any passat i hi vaig connectar 
de seguida perquè vol atraure un 
públic nou, una cosa que compar-
teixo i que crec molt necessària. I 
si aconsegueix que la gent vingui 
per primera vegada al teatre, es di-
verteixi i s’empassi un shakespeare, 
em sembla genial», diu. H

Vuit cares noves 
s’incorporen a 
l’adaptació musical 
de ‘Molt soroll per no 
res’ que Àngel Llàcer 
ha ambientat al 
Hollywood daurat

DAVID RUANO

T ant de bo tinguessin raó 
els estudiosos de la ment 
que estableixen una rela-

ció proporcional entre la intel-
ligència i la lectura. Observat a 
ull però amb escàs risc d’error: 
perquè Ken Follet, Ruiz Zafón i 
tota la patuleia no caiguin als 
peus del lector, més val que no 
passi del 90 en un quiz. En canvi, 
si no s’arriba al 130 és impossi-
ble seguir les fertilíssimes i in-
terminables circumvolucions 
de la frase proustiana. 
 En efecte, hi ha relació entre 
intel·ligència i capacitat de com-
prensió. La lectura, si requereix 
esforç, i per tant noves connexi-
ons neurals, ajuda a muscular  
la intel·ligència, però per des-
gràcia i per molt que t’hi apli-
quis mai l’eixamplarà gaire més  
enllà dels límits naturals de ca-
dascú. 

 Per molt que dolgui als lec-
tors d’aquesta secció, no cal ha-
ver llegit gens ni tenir gaire idea 
de res, ni tan sols la més míni-
ma sensibilitat artística, per ser 
molt intel·ligent. Si algú es pen-
sa que l’analfabetisme no pot  
cohabitar amb la superdotació, 
i amb grans resultats, que es fi-
xi en Donald Trump, i en els pe-
tits Trumps que hagi pogut co-
nèixer.
 El debat entre els antics i els 
moderns travessa mitja història 
d’Europa, i aprofitem per reco-
manar als alfabetitzats la petita 
meravella que Jonathan Swift va 
dedicar a la batalla imaginària 
entre els llibres antics i els mo-
derns. El tòpic dels nans que hi 
veuen més lluny perquè van a co-
llibè dels gegants de l’antiguitat 
els fascinava a tots, i més encara 
al més alt, Newton, que per cert 
creia en coses tan esotèriques 
que farien posar vermell qual-
sevol científic del nostre temps 
que no estigués del tot sonat.
 La intel·ligència transmissi-
ble sorgeix de la cultura i en ella 
habita, cert. ¿Satisfets? De cap 
manera. Com cap gegant antic 
hauria sospitat, la cultura ha 
passat de mestressa a autònoma 
i d’autònoma a minyona del po-
der... que es troba més que mai 
en mans dels més intel·ligents, 
autoseleccionats entre els més 
incultes. H

Intel·ligència 
i cultura

XAVIER

Bru de Sala

El poder l’ostenten 
els més intel·ligents, 
autoseleccionats  
entre els més incultes

deesi

     

  

  

Seductores 
bruixes al Lliure
CRÒNICA El repartiment de ‘Revolta de bruixes’ 
impulsa una peça de Benet i Jornet de 1976

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

R
evolta de bruixes, de Josep 
Maria Benet i Jornet, es va 
estrenar l’any 1976 dins 
de l’aleshores circuit cata-

là de TVE. Va tenir versions teatrals 
a Barcelona i Madrid i, quatre dèca-
des després, l’Espai Lliure l’ha recu-
perat ara dins d’un oficiós any d’ho-
menatge a l’insigne dramaturg bar-
celoní. La Sala Beckett acaba d’obrir 
l’escenari principal de la seva nova 
seu al Poblenou amb La desaparició 
de Wendy, una altra obra del pare de 
la nova autoria teatral catalana.
 Dirigida per Juan Carlos Martel 
Bayod, la peça serveix també per 
presentar les noves integrants de 
la Kompanyia Lliure: Claudia Beni-
to, Andrea Ros, Júlia Truyol i Raquel 
Ferri. El grup masculí ho va fer a In 
memoriam. La quinta del biberó. Acom-
panyen les quatre actrius dues col-
legues expertes –Àurea Márquez i 
Chantal Aimée– i un savi de l’ofici 
actoral com Xicu Masó. Tots set do-
nen vida a un text que ha perdut vo-
lada amb el seu pols entre les treba-
lladores de la neteja d’un gran local 
i el seu vigilant nocturn. El col·lectiu 
prepara una protesta per l’impaga-
ment d’un temps extra de feina. El 
vigilant, és clar, vetlla perquè la re-
volta s’apagui abans que esclati.
 Les coses han canviat 40 anys 
després de l’estrena, encara que no 
tant. Les netejadores de Revolta de 
bruixes ens poden recordar les actu-
als Kellys, el nou sindicat de les ex-
plotades treballadores de la neteja 
del sector hoteler. Potser aquestes 

tenen més unitat que les que per-
fila Benet i Jornet. Perquè aviat la 
convicció que manifesten deriva en 
dubtes sobre com afrontar la seva re-
ivindicació. 
 A la racionalitat tossuda de la lí-
der de la protesta (Sofia, Àurea Már-
quez) planta cara l’actitud irracio-
nal, amb el recurs de tirar les cartes 
o d’apel·lar a la malaventura d’un 
gat negre, de la gitana Rita (Raquel 
Ferri). Ella és qui acaba arrossegant 
les seves companyes més joves, men-
tre Chantal Aimée dansa per lliure 
rememorant els temps en què era 
una cupletista amb un encant que 
manté un fan en el vigilant. L’ac-
triu, en el seu retorn al Lliure, bro-
da el paper.

TEXT MASSA ESQUEMÀTIC / La Revolta de 
bruixes de Martel campa a la seva per 
tot l’Espai Lliure, resolent amb una 
gran efectivitat els diferents espais 
de la trama, fins i tot recolzat en un 
efectista ús del vídeo. Aquesta rup-
tura de cotilles que va significar fa 
40 anys, incloses les veus superpo-
sades en algunes escenes, es conver-
teix ara en el suport d’un text esque-
màtic en excés, tant en el conflicte 
que tracta com en el dibuix dels per-
sonatges.
 El que sí que juga a favor d’aques-
ta adaptació és el sòlid i variat tre-
ball de tot el repartiment i el joc di-
alectal utilitzat. Hi ajuda, junta-
ment amb l’ambientació i un look 
dels anys 70, que la versió estigui 
impregnada d’un to de comèdia, 
que arriba a ser comèdia negríssi-
ma en el desenllaç. H

33 Les protagonistes de ‘Revolta de bruixes’, a l’Espai Lliure.

ROS RIBAS

–M’agradaria fer un drama. Encara 
que sóc molt feliç i sé que no hi ha 
res més agraït que fer riure la gent, 
m’atreuen nous reptes. Després de 
25 anys en la comèdia, m’agradaria 
fer un drama.

–¿Serà factible? Ningú identifica 
Sílvia Abril com a actriu dramàtica. 
–¡Sempre hi ha algun director arris-
cat i descerebrat com Àngel Llàcer! 
Està malament que ho digui jo, pe-
rò crec que la meva Beatriu és bas-
tant digna. L’Àngel és molt transpa-
rent. Això és un gran repte. A la me-
va edat, un paper protagonista i a 
més un personatge jove... Com a ac-
triu, estic en aquell moment en què 
poden començar a caure els projec-
tes per la meva edat. Encara no sóc 
prou madura per assumir certs pa-
pers, però a la vegada estic lluny de 
ser jove. ¡Beatriu em va de primera! 

–Professionalment està al màxim. 
¿Com s’ho munta? 
–Estic acostumada a tocar moltes te-
cles. Estrenaré Tú sí que sí, un concurs 
que s’ha gravat mentre assajàvem ai-

xò; estic preparant una sèrie que 
començaré a Madrid ben aviat... 
Sempre he viscut així, només que 
ara tinc una nena de 4 anys i això 
t’obliga a prendre decisions. A ve-
gades penso que m’estic perdent 
coses i que seria millor no treba-
llar tant.

–És l’etern dilema de les dones 
treballadores. 
–No és nou. La meva mare treba-
llava de cinc del matí a set de la tar-
da i jo no tinc cap trauma per això. 
A mi em va criar la meva àvia. I jo 
ara estic igual, compto amb l’aju-
da de la meva mare.

–Però val la pena estar aquí i ara 
debuta amb un shakespeare al 
TNC. 
–El TNC hauria de fer més propos-
tes d’aquesta mena per a tots els 
públics. No cal fer sempre coses 
intel·lectuals, denses i grandilo-
qüents. Obres com aquesta, que 
connecten amb un públic trans-
versal, també són necessàries en 
un teatre públic. H


