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davant l’espectador és una
reelaboració d’una de les
solucions escèniques carac-
terístiques del director: tan-
car els actors en una urna
de vidre, prendre’ls l’espai i
l’aire per augmentar la sen-
sació d’estar exposats a l’ull
escrutador del públic. És
una opció en l’altre extrem
de l’espai brooknià.

Aquest element (una pei-
xera per als actors), que ja
apareixia a Glengarry Glen
Ross i Santa Joana dels Es-

d’un caràcter treballat per
John Cassavetes. La resta
s’emmotllen sense proble-
mes a les successives inter-
pretacions psicològiques
que la història del teatre els
ha reservat fins al moment.

És possible que la inten-
ció de Rigola sigui una altra:
un intent de consolidar cert
llenguatge escènic, en un
espectacle intencionada-
ment autoreferencial en
qüestions d’estil. La voyeu-
rista construcció que s’eleva

T
res pisos, set estances i
un racó verd. European
House és el pròleg ima-

ginat per Àlex Rigola per a
Hamlet, encara que aquest
propòsit no sigui la lectura
més sòlida i interessant de
l’espectacle. La seva drama-
túrgia no ens descobreix res
de nou sobre els personat-
ges creats per Shakespeare.
Tots tenen el rostre més re-
coneixible per al públic, ex-
cepte la reina Gertrudis,
tractada amb la intensitat

Crítica* teatre

Un experiment estètic

JuanCarlosOlivares

corxadors, es multiplica
aquí per crear un calidosco-
pi d’espais semiestancs. Un
tall científic deixa penetrar
l’ull escrutador en el niu
d’una colònia de formigues.
És un experiment escènic
tan agradable d’observar
com evanescent en la seva
empremta dramàtica.

*
European House,
DIRECTOR: ÀLEX RIGOLA.
TEATRE LLIURE. 31 D’OCTUBRE

Elspèlsdepunta
L’equip de ‘Mentiders’ torna amb ‘Pels pèls’, un
‘thriller’ esbojarrat en què el públic fa de detectiu

Teresa Bruna
BARCELONA

Una perruqueria fashion,
un programa de ràdio en di-
recte, un perruquer pijo,
clients pintorescos, un as-
sassinat sense autor, els
Mossos... i públic super
star. Aquest menú suculent
augura ser un dels èxits de
la temporada. Els ingredi-
ents són de qualitat: títol,
Pels pèls; autor, Paul Pört-
ner; intèrprets, Mercè
Comes (millor actriu 2006
per Mentiders), Eduard Fa-
relo, Àlex Casanovas, Enric
Majó, Pep Planas i Beth Ro-
dergas; director, Abel Folk.
L’equip de l’exitosa Menti-
ders! estrenarà el dia 16 al
Teatre Borràs.

El muntatge és inèdit,
però neix del record que va
deixar l’adaptació de Gui-
llem-Jordi Graells l’any
1987. “Si passats 20 anys
encara et recordes d’un es-
pectacle és per alguna cosa.
El text està molt ben escrit
i l’adaptació de Graells és...
per fer un petó al terra que
trepitja!”, diu Abel Folk, en
una presentació plena d’in-
tervencions amb humor.
“Jo sóc un antiquari, per
l’edat, suposo..., però amb
perruca!”, diu Enric Majó.
Mercè Comes se sap tots els
estris perruquers: “Un body
és com un tub que es cargo-
la als cabells. És nou d’ara,
això. Recordeu els tursidus,
per fer tirabuixons?”. El
perruquer és Eduard Fare-

lo, l’únic a qui no li fa falta
pinta. “Que no pot ser calb,
un perruquer?”, es queixa.
La Beth, que s’estrena com
a actriu, és l’aprenenta que
descobreix el cadàver, una
pianista travessada amb
unes tisores de perruqueria.
L’assassí és, doncs, a prop...

Detectius populars
Pels pèls és impossible sense
públic. Hi ha un assassinat
a escena i cal trobar l’autor.
Els Mossos saben que el pú-
blic està mirant i li dema-
nen pistes. “És tremenda-
ment actiu, un experiment
de teatre que s’escapa cap al
reality show. Cal que els ac-
tors estiguin bregats en el
contacte directe, han de
saber improvisar”, diu Folk.

La versió és una actualit-
zació de la de Graells en què
Folk ha apostat per la cari-
catura de la gent pintoresca
que va a les perruqueries de
disseny, “ja que som a Bar-
celona”. El programa de Xa-
vier Graset de Catalunya
Ràdio –que s’ha d’adaptar
cada dia– i altres referènci-
es actuals ajuden a aconse-
guir un clímax en què la fic-
ció es torna realitat. El final
és imprevisible, escollit pel
públic i diferent cada dia. “A
les prèvies, hi ha qui ha vin-
gut dues vegades i si surt el
mateix assassí s’enfaden!”,
diu Pep Planas.

Pels pèls es va estrenar a
la dècada dels 60 i l’han vist
sis milions d’espectadors.
Als EUA ha superat Cats. ■

La companyia s’ha volgut presentar en una perruqueria de debò, però sense assassinats ■ PERE VIRGILI


