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El veterà creador munta a La Seca una peça sobre la confusió que viu el món actual

Pericot ressuscitaAdamiEva
JUSTO BARRANCO
Barcelona

IagoPericot s’acosta als no
ranta anys, perònoparade
tenir idees. I dedurles a la
pràctica. Sobretot, no es
volrepetirpas.“JordiCoca

diu que sempre faré projectes
d’adolescència, perquè sempre
desprésde ferunprojectenoel re
peteixo mai, sigui un quadre que
pintoounaobradeteatre;busco la
novetat, com els adolescents. Un
adolescent de 87 anys”, diu somri
ent. “Els teatres fan coses quecan
vien una mica però no gaire. Està
bé que ho facin, hi ha coses formi
dables,peròamim’agradasempre
agafar ideesnoves”, assenyala. I és
evidentqueencaraconservaunes
peritgamberro.Comenlasevano
va obra,Adam i Eva, que s’estrena
el proper dia 17 a La SecaEspai

Brossa –on s’estarà fins al 18 de
juny–, on ressuscita els primers
pares bíblics perquè vegin el con
fús món d’avui. I elegeixin si es
queden en aquest món o se’n van
molt lluny.
NascutalMasnouel1929,conti

nua fent llargues passejades per la
platja amb el seu gosGlop.Mira el
mar,pensaen teatre i té idees. Ide
es en què no perd de vista el món
onviu.Faunsquantsanys, el2010,
va muntar al Teatre Nacional de
Catalunya La venus deWillendorf,
un espectacle nascut de la notícia
de la crema d’una indigent en un
caixer barceloní per uns joves. Vi
olència gratuïta. Dansa i teatre al
compàs de La passió segons sant
MateudeBach, “lamúsicade lavi
olència”,segonsexplicava. Iarano
és una notícia concreta sinó mol
tes, l’enorme flux d’imatges i la
confusióquehiobserva,almónac
tual, cosa que l’ha portat a crear
Adam i Eva, un muntatge d’una
hora protagonitzat per Malcolm

LA SECA

Herman Bonnín recolza lamà en Iago Pericot en la presentació a La Seca d’Adam i Eva

Lluís I elMagnífic
RicardIII

Autor:WilliamShakespeare
Traducció:JoanSellent
Adaptació:LluïsaCunillé
Direcció:XavierAlbertí
Lloc idata:TeatreNacional (Sala
Gran)4/5/2017

JOANANTON BENACH

Per abans no s’acabi l’actual tem
porada del Nacional, Xavier Al
bertí va tenir la feliç previsió de
programar a la Sala Gran Ricard
III, un Shakespeare cèlebre, im
portant i,encaramés: fonamental.
Amb aquesta obra l’autor posava

els elements bàsics dels seus dra
mes històrics següents i anticipa
va les formes i mètodes amb què
s’expressaven, inexorablement,
lesmaldats reials que calia perpe
trar per accedir al tron d’Angla
terra. Contribuí, si ho recordeu, a
la celebritat d’aquest drama la fi
gura cinematogràfica de Lawren
ceOlivier, amb una gepa suporta
da dolorosament, sobretot quan,
derrotatalcampdebatalla,hauria
bescanviat el seu reialme per un
cavall.
Atès, però, que el Nacional no

està per batusses a la intempèrie,
ambcavalls de veritat, l’adaptació
de lamoltcompetentLluïsaCuni
llé s’haencarregatdebuscarunfi

nal shakespearià que no desmen
tís la grandesa del rei que “ha fet
prodigis superiors a l’home”, se
gons proclama sirWilliamCates
by.Heusaquíunacloendadeldra
ma que no vol rebaixar –crims a
banda– la grandesa bel∙licosa i so
frentd’unRicardIIIdelqualLluís
Homarha fetunabrillant creació.
Se’n pot dir que n’ha sorgit Lluís I
elMagnífic.
Unsmoments abans del final se

sentia de fons, si nom’erro, el Bo
lero de Ravel, i amb l’acord últim,
instrumentalment exuberant,
s’acabava la representació. La nit
de l’estrena, Ricard III es va aco
llir amb tot el públic dempeus,
ovacionant, en primer lloc, Lluís
Homar i, tot seguit, els 60 anys de
professióde l’actriuJulietaSerra
no, aniversariques’acompliaamb
aquella funció.

De la tasca d’Albertí cal aplau
dir la direcció d’intèrprets, així
com el moviment àgil i ben coor
dinat d’aquests, sense que l’acció
d’una obra tan dilatada i densa
comaquesta–3hores i 10minuts–
enregistri cap buit enutjós. Crec,
en canvi, que l’arquitectura esce
nogràfica dominant, dissenyada
per Lluc Castells i José Novoa,
amb les nombroses obertures de
cristall per on entren a escena ac
tors i actrius, no acaba d’estar ben
aprofitada.
Enel capítol interpretatiuésdi

fícildestacarnomsquanunet tro
besdavantd’unconjuntonescon
centra no pas poca qualitat. A la
voradel’esmentadaJulietaSerra
no s’han de subratllar les inter
vencions clares i transparents de
CarmeEliasenelpaperdelareina
Margarida. També les d’Anna Sa

hun. D’entre la nòmina d’actors,
moltmésnombrosa, cal esmentar
les actuacions decidides i segures
de Roger Casamajor, Joel Joan,
Antoni Comas i Oriol Genís, que
nopara: faderei,defuncionari,de
bisbe i... d’assassí.
Naturalment, el paper més tre

ballat pel director és el de Lluís
Homar. La seva figura és del tot
convincent i impressionant a cau
sadelesnafresquetragina.Penso,
amésamés,quel’actorhaaconse
guit desterrar l’entonació massa
personalqueesrepetiad’unpaper
aunaltreenladicciódelsseusdis
tints personatges: una conquesta
formidable, no gens insignificant,
crec jo.Esperoque l’interessatem
perdonisi,uncopmés, l’aplaudei
xo com aLluís I elMagnífic, defi
nitivament vencedor de tots els
traumesque l’hagin inquietat.c

CRÍT ICA DE TEATRE

Al’obra l’Adami l’Eva
deDürerprenenvida
ihandedecidir si es
quedenalmónd’avui
omarxen lluny

Paul Auster a la sala Beckett
]LasalaBeckett acull, des
d’avui i finsaldia28,Ciutat
devidre, unaobrade lacom
panyiaObskenéqueesva
estrenara l’últimfestival
Grec iqueuneix teatre, cò
mic i literatura.És l’adapta
ció teatralde lagrannovel∙la
gràficadelmateix títol crea
daperPaulKarasik iDavid
Mazzucchelli i que, al seu
torn, era l’adaptacióde l’obra
homònimadePaulAuster, la
primerade les tresnovel∙les
que integren la seva jamítica

TrilogiadeNovaYork.Ri
cardSoler iMalloldirigeix
JoanArqué,PepoBlasco i
NuriSantalóenunmuntatge
quecomençaquanunmiste
rióspersonatge trucaaDani
elQuinnperpreguntarper
undetectiuprivatqueesdiu
PaulAuster.Aixòdonaori
genauna trama intrigant i
inquietantqueObskenéha
posatenescenamitjançant la
interacciódels actorsamb les
projeccionsd’enormesdibui
xosdecòmicenblanc inegre.

McCarthy, Adriana Segurado i
Climent Sensada en què Pericot
explica que hi ha poc text, “hi ha
mésmoviment i expressiódel gest
que és al que em dedico última
ment”. “El llenguatge, les paraules
estan bé, però els gestos són molt
méspotents”.
Perdescomptat,peralmuntatge

no ressuscita uns primers pares

qualssevol, sinó els magnífics
Adam i Eva de Dürer. “El primer
sobreelquereflexionopera l’obra
és sobre el fet del quadre: si no el
miraningú,noexisteix.Demanera
quevaigpensaradonarvisualitata
un quadre d’una altramanera, ex
plicaPericot, i faque“enelsdeDü
rer, meravellosament pintats, hi
hagi un moment que la poma que

téEvaalamàlicauaterra.Totsdos
miren la caiguda i pensen: llavors
podem tenir vida nosaltres. I sur
ten del quadre. Vaig pensar que si
elstreiadelquadreaquestquedava
destrossat, però prenia nova vida.
Nosabenniperquèexisteixen.Ai
xí, els dos comencen a coneixe’s,
tocarse, mirarse. I després con
templenensilencivídeosifotogra
fies del món actual. Imatges que
veiemcadadia, i permés dramàti
ques que siguin, matantse els uns
als altres, no hi podem fer res.
Tambéhihacosesmaques,perquè
hi hamésmilions de persones bo
nes que dolentes, però el món és
molt confús. I, quan veu aquesta
destrossa, Adam intenta tornar al
quadre, davantEva, que li demana
quenohofaciperquè l’estima”.
Tot es complicarà més en un

muntatge que, conclou l’autor, “és
unacríticadelaconfusióenlasoci
etat actual: Adam i Eva veuen el
món sencer i han de triar entre
quedarseomarxar.Jodevegades
tinc ganes demarxar veient el que
passa, nens que s’ofeguen al mar
fugintd’unpaísa l’altre.Lagentno
estàcontenta”.c

Canes
exigirà
l’estrenade
les pel∙lícules
als cinemes
SALVADOR LLOPART
Barcelona

Laguerraés aquí, larvada.Entre
Canes, el festivalmés important
de cinema del món, i Netflix, la
principal plataforma de distri
buciómundialdecinemaper in
ternet.Seràunaguerradura.Pe
ròs’ajornaunany.Finsal2018.
Canes va anunciar ahir a tall

d’avís, en una nota oficial, que, a
partir de l’edició de l’any que ve,
totes les pel∙lícules que partici
pinen lasevasecciócompetitiva
s’haurand’haverestrenat, abans
o després, a les sales de cinema
franceses.
Lesduespel∙lículesproduïdes

perNetflix –Okja,deBong Joon
Ho, i The Meyerovitz stories, de
Noah Baumbach–, que aquest
any competeixen per la Palma
d’Orenla70ediciódelcertamen
–que obrirà les seves portes di
mecres vinent, 17 de maig–, no
s’estrenaranals cinemes france
sos.Peraquestmotiu,elsrumors
parlavendel’expulsiódelacom
petició de les dues pel∙lícules
després de la ruptura de les ne
gociacionsentreNetflix iCanes.
Però no serà així, demoment.

Netflix, per la seva part, es rea
firma en la seva política de pro
duir i adquirir títols per a la seva
estrena exclusiva, sense passar
pelscinemes.
Laprohibició noafectaràdela

mateixa manera Amazon, que
aquest any presenta al festival
Wonderstruck, deToddHaynes.
L’única altra plataforma capaç
de competir amb Netflix en ca
pacitat de producció i compra
mantéunapolítica diferent. Pri
mer estrena en sales i després,
després de complir amb la nor
mativa, les estrena a la seva prò
piaplataforma.
Tant Amazon com Netflix

s’han convertit en grans com
pradors de drets d’emissió de
pel∙lícules. Tan sols Amazon
parladenegociacionsperadqui
rir40títolsel2017provinentsde
festivalsdecinemacomCanes. c


