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Teatre i dansa

UNA DE LES troballes del Ricard 
III de Xavier Albertí és observar el 
monstre com una manifestació 
extrema de la cursa despietada 
per ostentar el poder. Traïció i 
mort formen part d’un sistema 
que les dones –supervivents dels 
assassinats de pares, germans, 
esposos i fills, i de vegades també 
elles cadàvers útils– arxiven 
en carpetes de dolor, calculada 
oportunitat i freda venjança. Aquí 
no hi ha ningú amb qui simpatitzar, 
absència d’empatia amb una 
posada en escena que oscil·la 
entre la desconstrucció irònica i 
operística –en la línia d’Un Otel·lo 
per a Carmelo Bene– i certa 
distància brechtiana. 

El seu centre d’interès està a 
mostrar la descarnada teatralitat 
de l’obra, però la proposta 
s’estanca en una successió 
d’escenes de desigual impacte 
teatral, desequilibrat resultat 
interpretatiu –en conjunt millor 
el repartiment masculí que 
el femení– i unes solucions 
escenogràfiques que són més 
intencions que resultats, sobretot 
un espai que ofereix lectures 
com a laberint de miralls però 
es complica en un innecessari 
automatisme d’un funcional 
control fronterer de l’aeroport.    

Ricard III
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Una curiositat és l’efecte 
de lenta maduració d’algunes 
escenes: van a més quan 
tenen el temps necessari 
per desenvolupar la intimitat 
dialèctica dels personatges o 
soliloquis. És el crescendo que 
afavoreix les actuacions de Joel 
Joan, Lina Lambert, Carme Elias 
i, evidentment, Lluís Homar, 
que ofereix un gran ventall 
interpretatiu. Juan Carlos Olivares

DE QUÈ VA…
D’un Shakespeare 
amb el seu rei 
més controvertit 
en l’Anglaterra del 
segle XV.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR… 
Perquè el 
repartiment és 
espectacular.

 TNC. M: Glòries. Fins a 

l’11 de juny.  24-28 €.

TERCERA OBRA DRAMÀTICA, 
segona d’aquesta temporada, del 
fins no fa gaire només actor Ramon 
Madaula, que en aquest cas 
assumeix també la direcció del seu 
text. Madaula demostra, un cop 
més, un gran sentit de la teatralitat, 
un bon domini dels diàlegs i una 
gran capacitat d’observació. Si 
a Coses nostres l’autor feia una 
comèdia irònica sobre el món 
del teatre i a L’electe satiritzava 

el poder en la persona d’un 
president de la Generalitat, a 
Ignots es fixa en els instints 
primaris dels homes quan 
parlen de dones. Aquell instint 
del mascle que l’empeny cap a 
la femella i que només la raó i el 
seny poden reduir al camp de la 
imaginació. 

Ignots

DE QUÈ VA…
Dos amics de 
l’ànima se la juguen 
amb un repte. 

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Julien i Rodríguez 
són molt divertits.

 El Maldà. M: Liceu. Fins 

al 28 de maig. 14-20 €.

Però... i si resulta que les 
fantasies es fan realitat? Com 
reaccionarien aquests dos amics 
feliçment casats i amb canalla que 
dinen tot sovint junts si en nom de 
l’amistat pactessin allò només 
imaginable? 

Una conversa entre plat i plat 
en la qual els homes fan el ridícul 
més espantós i amb la qual els 
espectadors s’ho passen d’allò 
més bé amb un humor força planer. 
Marc Rodríguez i Josep Julien 
donen vida a aquests dos avorrits 
però tendres babaus amb molta 
credibilitat i gràcia, tot i que farien 
bé de cuidar el ritme perquè, si 
més no el dia que vam veure la 
funció, per moments s’acceleraven 
i perdien claredat en la dicció.  

 Santi Fondevila
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OBRA DE LA SETMANA

IVÀNOV
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Àlex Rigola despulla l’obra 
de Txékhov per oferir-nos 
una veritable obra d’art 

sobre el tedi, la frustració i 
la condició humana.
T. Lliure: Montjuïc. M: Poble 

Sec. Fins al 28 de maig. 15-26 €.

FEDERICO 
GARCÍA
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Un espectacle 
plàsticament impecable 
i una fórmula irresistible 
que copsa tots el sentits i 
ens regala escenes d’una 

poesia total.
Teatre Romea. M: Liceu. Fins 

al 28 de maig. 17-24 €.

DIUMENGE
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Hermann Bonnín recupera 
una peça de Brossa dels 

60 que satiritza la burgesia 
catalana de l’època.
La Seca. M: Jaume I. Fins al 

21 de maig. 12-20 €.

VIDES PRIVADES
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David Selvas dirigeix i 
interpreta aquest clàssic 
de Noël Coward on Marta 

Marco clava els gags.
Teatre Borràs. M: Urquinaona. 

Fins al 28 de maig. 14-18 €.
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AGRADA
Grans obres que no 

et pots perdre
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