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Ricard III és la maldat per-
sonificada. Shakespeare
el va imaginar malgirbat,
com a conseqüència de la
seva retorçuda maldat.
Però el director Xavier Al-
bertí, amb Lluís Homar
encarnant el paper prota-
gonista, debaten si les se-
ves males accions són per
què ell era dolent per natu-
ralesa o bé com a conse-
qüència del rebuig, des del
seu naixement. Ricard III
convida a tots els especta-
dors que prenguin cons-
ciència de la maldat i el do-
lor que és i té cadascú i que
ha de suportar: “Allò que

no podem aguantar ho
centrifuguem fent més
mal i generant més dolor
al nostre entorn”, reflexio-
na el director. Tot i que Al-
bertí defensa el pes de la
paraula de Shakespeare
(respectant amb pulcri-
tud el vers traduït per
Joan Sellent) es distancia
de l’interès historicista
(evita el darrer acte en què
el drama legitima la nova
corona dels Tudor, els
seus mecenes) per enfon-
sar en l’ànima humana del
segle XVII i d’avui mateix.
La dramatúrgia de Lluïsa
Cunillé elimina les intri-
gues aristocràtiques que
avui distanciarien el mun-
tatge.

Ricard III s’estrena de-
mà dijous i estarà sis set-
manes en cartell a la Sala
Gran del TNC. S’augura
un nou èxit amb un repar-
timent carregat d’intèr-
prets de contrastada tra-
jectòria com són Julieta
Serrano (celebra 60 anys a
l’escenari), Carme Elias,
Anna Sahún, Joel Joan,
Roger Casamajor i altres
habituals en els reparti-
ments d’Albertí com po-
den ser Jordi Collet, Oriol
Genís, Lina Lambert, An-
toni Comas o Albert Prat.
En total, són 14 actors,
quan la tradició diu que
Shakespeare s’ha de re-
presentar amb dotze. Si el
regnat breu i ferotge de Ri-

card III indica la fi de l’edat
mitjana, el vers de Shakes-
peare marca l’inici del Re-
naixement. El dramaturg
va rebre l’encàrrec quan
només feia cinc anys de la
desfeta de l’Armada in-

vencible de Felip II, que
pretenia esclafar el Regne
Unit, fart que el país donés
cobertura al pirata Wi-
lliam Drake i sota la justifi-
cació de l’afebliment de la
religió per culpa del recent
anglicanisme. La reina Eli-
sabet necessitava fiançar
la corona dels Tudor (des-
prés de les guerres fratrici-
des entre les corones de
York i Lancaster per aca-
parar el poder) amb una
obra èpica. Un Shakespea-
re encara primerenc rep
aquest encàrrec. L’autor
s’inspira en la tragèdia
grega quan permet que la
reina Margalida (en reali-
tat, ja era morta en el reg-
nat de Ricard III) pogués

assistir a la venjança. El
dramaturg planteja un
monòleg en què el duc de
Gloucester se sincera amb
el públic. “És a l’únic a qui
no enganya.” Tots els per-
sonatges reben mitges ve-
ritats de Ricard III en la se-
va lluita per aconseguir el
poder. És la combinació
d’un fill no desitjat amb la
seva ànsia de poder el que
el fa malvat. I tant Albertí
com Homar insistien ahir
que tot ésser humà té una
part de malvat i que ha de
controlar el seu dolor. Per
això, aquesta versió, amb
música en directe d’un An-
toni Comas molt versàtil,
acompanyat també de Ro-
bert González cantant de

Tothom és malvat
Jordi Bordes
BARCELONA

Xavier Albertí i Lluís Homar presenten a la Sala Gran del TNC un ‘Ricard III’
malèvol per culpa del rebuig infantil i que s’emmiralla amb un públic còmplice

Foto de família dels
actors de Ricard III a les
escales del TNC, ahir al
migdia. ■ EFE/QUIQUE GARCÍA

Albertí: Ricard III
se sincera amb el
públic,
d’entrada: “És a
l’únic a qui no
enganya”



Els Jocs Florals de
Pau Vadell

L’APUNT ta o de l’absurd. El mallorquí Vadell ha fet moltes co-
ses: recitals, col·lectius poètics, antologies i, fins i tot,
una editorial per fer més fàcil l’aparició dels joves. Ha
fet més feina que un ministeri o una conselleria. Avui
és notícia en primera persona del singular pel premi
dels Jocs Florals, amb Esquenes vinclades. Estic se-
gur que, com jo, molts ho celebraran com a propi.David Castillo

Pau Vadell és un d’aquells personatges de la nostra
cultura que caldria clonar. Recordo que quan va apa-
rèixer, ara fa més de deu anys, em sorprenia cada cop
que me’l trobava, a la porta dels bars, especialment a
l’Horiginal, o un dia en un dels tristos túnels del metro,
on amb un somriure em va convidar a un havà com si
estiguéssim representant una obra de teatre surrealis-
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“A principis dels anys 80 la
paraula vídeo no la conei-
xia ningú. Un cop em van
preguntar a què em dedi-
cava i quan els vaig dir que
feia vídeos em van respon-
dre: ‹‹Quèee?››”, recorda
l’artista Eugènia Balcells,
que juntament amb Anto-
ni Muntadas i Carles Pujol
protagonitza una exposi-
ció sobre els pioners del vi-
deoart espanyol a l’Arts
Santa Mònica de Barcelo-
na, centrada en la produc-
ció videogràfica dels tres
creadors als anys 70 i 80.

La mostra, dins del fes-
tival Loop, que enguany fa
una revisió històrica a la
disciplina del videoart, és
de petit format però l’en-
certada tria de les obres
posa de manifest l’alt ni-
vell dels inicis del videoart
al nostre país. Recorda
Antoni Mercader, especia-
lista en el gènere, que la
paraula vídeo no va ingres-
sar a l’enciclopèdia Espasa
Calpe fins a l’any 1983.
“Però deu de les trenta pà-
gines que explicaven la pa-

raula estaven dedicades al
videoart. A més, el 1982 el
Festival de Sant Sebastià
ja va obrir una secció dedi-
cada al vídeo”, hi afegeix.
Més dades: el 1974, la sala
Vinçon va organitzar un
taller de vídeo. I, cosa que
no succeeix avui dia, els
canals públics de televisió,
tant Televisió Espanyola
com TV3, dedicaven pro-
grames que incloïen vi-
deoart, com ara el fantàs-
tic programa Arsenal.

Teixit de llum
Malgrat que fer vídeo com-
portava una gran comple-
xitat tècnica, com recorda
Balcells, les possibilitats
que aportava el nou mitjà
van fascinar molts artis-
tes. “M’agrada pensar en el
vídeo com un teixit de
llum”, diu l’artista. De Bal-
cells es poden veure en la
mostra tres obres “que
treballen el tema del reci-
clatge audiovisual”. Hi ha
un treball de temàtica fe-
minista que contraposa
imatges de la cerimònia de
coronació de Miss Univers
1981 al costat de la vida
quotidiana d’una parella

de dones, una antropòloga
i una poeta, “que mostra el
cos de la dona sense estar
utilitzat, ni mesurat, ni so-
ta la mirada exclusiva de
l’home”.

Balcells també exposa
una de les seves millors
obres, Re-prise (1977),
formada per les imatges
de fotogrames de cinema,
que les sales comercials
descartaven per velles o en
mal estat. L’artista troba-
va aquests fotogrames al
mercat de Sant Antoni.
L’obra és com un recorre-
gut fílmic, poètic i fins i tot
nostàlgic, que recorre des
dels títols de crèdit fins al
finals de les pel·lícules.

D’Antoni Muntadas,
d’altra banda, a més de
quatre vídeos que explo-
ren problemàtiques sobre
la televisió, destaca una
experiència aleshores for-
ça singular, Cadaqués ca-
nal local (1974), una me-
na de canal local de televi-
sió que va entrevistar els
habitants de la població a
l’hivern i que després es va
projectar a l’estiu.

Carles Pujol va ser un
altre dels pioners del vi-

deoart al nostre país. Ell,
format com a pintor, acla-
reix que el vídeo va ser una
evolució natural després
de voler arribar “a ocupar
tot l’espai més enllà de la
tela amb instal·lacions”.

Entrar dins Velázquez
Una de les instal·lacions
videogràfiques més desta-
cades de Pujol és Meninas
(1986), mai exhibida aquí
però sí a l’estranger diver-
ses vegades. Es tracta
d’una fascinant versió del
quadre de Velázquez que,
jugant amb un mirall i les
imatges recollides en viu
per càmeres, converteix
l’espectador en personat-
ge de la peça.

A la mostra també es
poden veure documents
de l’època, que s’han inclòs
en un projecte de patrimo-
nialització engegat per
Loop, que es poden consul-
tar a la web del festival. ■

✱
(Re)visionats, (re)visi-
tats. Una relectura del vi-
deoart espanyol. ARTS
SANTA MÒNICA. LA RAMBLA,
7. BARCELONA. FINS AL 28/5

Videopioners

Montse Frisach
BARCELONA

L’Arts Santa Mònica revisa les primeres obres de
videoart d’Eugènia Balcells, Muntadas i Carles Pujol

Una espectadora davant l’obra ‘Re-prise’, i al fons, ‘Boy Meets Girl’, d’Eugènia Balcells ■ ARTS SANTA MÒNICA

contratenor, es distancia
del personatge de sang i
fetge malvat, perquè sí
que li troba una raó, sense
justificar ni compadir-lo):
“No es parla d’un monstre
sinó d’una persona que
exerceix el poder”, remata
Albertí. La violència és
una eina més per exercir
aquesta dominació sobre
els súbdits o contrincants
a la corona. El director ha
volgut donar protagonis-
me absolut al text (“el 97%
és en vers”, calcula Se-
llent) però també hi intro-
dueix un treball audiovi-
sual en què s’imaginarà un
viatge per l’interior del
cervell de Ricard III. O
planteja una escenografia
amb metacrilat i alumini o

un vestuari molt actual
per evitar una aparcada
versió arqueològica.

Homar i Albertí són
avui un binomi artístic
(“una parella de fet artísti-
ca”, definia ahir Homar,
durant la roda de premsa).
Fa 18 anys de la seva pri-
mera col·laboració amb la
interpretació d’un Ham-
let, una altra peça en què
és l’actor el qui busca un
director per tirar-la enda-
vant. O que el director no-
més afronta si té clar quin
serà el personatge prota-
gonista. Homar i Albertí
definien la producció de
“chim-pún” però lluny de
significar que aquesta se-
rà la darrera col·laboració
d’Homar al TNC, com una
mena de fi de festa, ara es
refereixen que és el pri-
mer títol amb referents, a
diferència del Terra de
ningú de Pinter;L’art de la
comèdia de Filippo, o El
professor Bernhardi,
d’Arthur Schnitzler, de les
anteriors temporades.
S’aventura, doncs, que en
els anys vinents de Xavier
Albertí comandant el tea-
tre públic de les Glòries hi
haurà més Lluís Homar al
TNC. ■

Un dels mites de la interpre-
tació de Ricard III és com
traslladar la deformitat del
personatge en el protagonis-
ta. Homar, que s’ha estudiat
tots els grans actors que han
interpretat el personatge que
ha pogut, té clar que el prota-
gonista ha de saber conviure
amb la major naturalitat la
seva deformitat de la mateixa
manera que “un borratxo no
fa veure que està begut, sinó
que no ho està; tampoc quan
s’interpreta un coix cal re-
marcar-ho forçadament”.
Avui se sap que Ricard III no-
més patia una lleugera esco-
liosi, tot i la imatge monstruo-
sa que idea l’obra: “L’art és
més poderós que la historio-
grafia”, remata Albertí. El Ri-
card III del TNC portarà un
collarí ortopèdic, una petita
gepa, una bota de ferro i tin-
drà una malformació als dits i
en una mà. Però procurarà
dissimular-ho, no fer evidents
els seus defectes físics, insis-
teix Lluís Homar.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Un borratxo no
fa veure que
està begut”

La posada en
escena és actual i
permet imaginar
un viatge pel
cervell de
Ricard III


