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ESTRENA A LA SALA BARTS DE BARCELONA

‘Phillipe The Sixth’ fa pujar  
els colors a la monarquia
3 Laminimal utilitza reis de Shakespeare per parlar del conflicte català

MARTA CERVERA 
BARCELONA

D
esprés de l’esperada visita 
dels Reis Mags, un altre ti-
pus de reialesa pren posses-
sió aquests dies de la sala 

Barts, on la companyia Laminimal 
dona els últims retocs a Els reis de Sha-
kespeare escriuen el discurs de Phillipe The 
Sixth. L’obra, que promet, s’estrena 
demà i hi serà fins diumenge. Aco-
miada el Festie, el primer cicle dedi-
cat al teatre indie a la sala principal.  
 Com el seu títol indica, el muntat-
ge barreja personatges històrics que 
van inspirar Shakespeare i d’altres 
que estan fent història. El seu prota-
gonista és un tal Phillipe The Sixth, a 
qui mai veiem però la figura del qual 
sempre plana en escena en aquesta 
comèdia ambientada a Anglaterra 
però on ressona el conflicte entre Es-
panya i Catalunya. Phillipe s’ha d’en-
frontar a l’esclat de la insurrecció en 
una comarca escocesa un 1 d’octu-
bre . ¿Què fer? Davant del desafia-
ment dels qui reclamen una repúbli-
ca, el seu discurs serà clau. S’hi barre-
jaran idees pròpies sobre el poder i 
altres d’extretes de Shakespeare.  
 La directora Daniela De Vecchi se 
sorprèn que no hi hagi més obres 
que plantegin debats sobre el siste-
ma de monarquia o república. «La 
monarquia està tan instaurada que 
no arribem ni tan sols a debatre-la», 

diu De Vecchi. Quan ella va arribar a 
Espanya fa 20 anys procedent del 
Brasil, la idea de la monarquia li so-
nava «a conte de fades». «Em vaig 
creure, com molts, allò que va ser 
una cosa important per a la Transi-
ció», afirma. Avui ja no pensa igual. 
Però el que més li sorprèn és veure 
com fins i tot els qui es declaren re-
publicans «en el fons tenen assumi-
da la monarquia com una cosa natu-
ral. Altrament no hi hauria hagut 
tanta expectació sobre el discurs del 
rei Felip», assenyala respecte a l’al·lo-
cució de Felip VI després del referèn-
dum convocat a Catalunya fa poc 
més d’un any. 

 
ACTOR I PERSONATGE / Des que va co-
mençar a treballar amb els sistemes 
minimalistes i gairebé a esborrar la 
frontera entre actor i personatge 
amb Laminimal va saber que un dia 
faria alguna cosa de Shakespeare. 
«Temia que no encaixés amb el nos-
tre sistema, però ha sigut al contra-
ri. Com que el vers és molt formal, 
encaixa de manera espectacular 
amb el nostre treball, una partitura 
formal física que també va variant i 
modulant». 
 Utilitza el cicle d’obres històri-
ques que expliquen els conflictes 
de poder a la cort anglesa abans 
d’Isabel I, als segles XV i XVI, in-
cloent-hi Ricard II, Ricard III i els 

tres Enrics que van dirigir Angla -
ter ra entre tots dos. «Hem fet un 
macramé de Shakespeare», diu l’au-
tor, Albert Pijuan. «Utilitzem els 
quatre discursos més famosos i fins 
i tot una escena completa de Ricard 
II», prossegueix Pijuan, que ha es-
tructurat l’obra en tres actes. Cada 
un coincideix amb un dia d’octu-
bre i cronològicament es van expli-
cant els fets vistos des de dues òpti-
ques diferents. «D’una banda hi ha 
tot el que passa dins de palau, totes 
les baralles per consensuar un dis-
curs conforme amb la voluntat 
reial. De l’altra, veiem el poble ras 
representat per gent com els jardi-
ners del rei i per uns anarquistes. 
Ells narren el dia a dia del que s’es-
devé fora de palau».  

Els actors Eloi Benet, Cris Codina, 
Esperanza Crespi, Carles Cruces i To-
ni Figuera tenen molta llibertat ja 
que treballen en el límit de la idea de 
personatge. «Tots fem de personatge 
però alhora som nosaltres mateixos 
i ens anomenem pel nostre nom, co-
sa que ens dona molta llibertat ja 
que podem entrar i sortir del perso-
natge per fer comentaris tant des de 
dins com des de fora», expliquen. 

La tesi és que tot ésser poderós ac-
tua igual. Sigui anarquista, republicà 
o monàrquic. «L’única diferència és 
que en una república qualsevol pot ar-
ribar al poder». H

A la directora Daniela 
De Vecchi  la sorprèn 
que no hi hagi més  
debat teatral sobre 
monarquia o república

A BADEN-BADEN

Un museu 
alemany 
exposarà 
l’obra destruïda 
de Banksy

FRANCE PRESSE 
BERLÍN

La tela de l’artista britànic de 
car rer Banksy que es va autodes-
truir en part en una subhasta 
l’octubre passat s’exhibirà a Ale-
manya a partir del 5 de febrer, 
segons va anunciar ahir el Mu-
seu Frieder Burda de Baden-Ba-
den. L’obra, que va quedar par-
cialment tallada en tires, es pre-
sentarà al públic per primera ve-
gada des d’aquell espectacular 
cop de teatre a Sotheby’s, a Lon-
dres, va informar el museu en 
un comunicat. Love is in the bin, 
que és el títol de l’obra, es podrà 
veure fins al 3 de març. 

«Esperem un gran interès 
especialment per part dels jo-
ves i dels seguidors de Banksy», 
va afirmar Henning Schaper, 
director del museu, citat al co-
municat. «Però no volem su-
cumbir a la temptació de 

col·locar l’obra en un pedestal. 
Això tampoc seria el que vol-
dria el seu creador. En canvi, 
estem seguint el seu enfoca-
ment de democratització inte-
gral de l’art i estem discutint 
com fer que el treball sigui ac-
cessible per a la quantitat de 
persones més gran possible», 
va assegurar. 

 
AUTODESTRUCCIÓ PARCIAL /A A co-
mençaments d’octubre del 
2018, l’autodestrucció parcial 
d’aquesta obra davant un pú-
blic atònit, just després de la se-
va adquisició per 1.042 milions 
de lliures (1.185 milions d’eu-
ros) a Sotheby’s, va provocar el 
desconcert absolut al mercat de 
l’art. La peça, del 2006, mostra 
una nena que intenta agafar un 
globus en forma de cor, i era 
una versió en tela d’un disseny 
que primer va aparèixer com a 
grafit en un carrer de l’est de 
Londres i que el 2017 va ser es-
collida com l’obra preferida del 
Regne Unit. 

Originari de Bristol, el miste-
riós Banksy, de qui es desconeix 
la identitat, es va fer conegut 
pels seus subversius grafits que 
apareixien en diverses parts del 
món, i des d’aleshores s’ha con-
vertit en un cotitzat artista. H

El llenç tallat,   
que va desconcertar 
el mercat de l’art, 
es veurà del 5 de 
febrer al 3 de març

La tesi de l’obra 
d’Albert Pijuan  és que 
tot poder actua, ja sigui 
un rei, un president  
o un anarquista

33 Els actors de Laminimal, durant una escena de l’obra on els savis de palau debaten sobre el discurs del rei.
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