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Clàssicscatalans
peralagentgran
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El Teatre Poliorama engega
el cicle Dijous Clàssics amb
la intenció d’oferir una pro-
gramació oberta a tothom,
però amb l’objectiu d’adre-
çar-se especialment al pú-
blic més gran. Les funcions
comencen avui (17.30 h)
amb La corona d’espines,
de Sagarra. “Adaptem els

clàssics als temps actuals,
amb una durada d’una hora
i mitja i un nombre reduït
d’actors”, comenta Lluís
Juanet, impulsor de la idea
i, alhora, director artístic de
dues de les tres obres pre-
vistes. Després de La coro-
na d’espines, al Poliorama
hi faran dos Guimeràs: La
filla del mar i Terra baixa,
aquesta última amb direc-
cio d’Andreu Barnús.

RicardIII,enessència
Ariel García Valdés i Georges Lavaudant recuperen el clàssic
‘LaRoseet lahache’, 26anysdesprésd’haver-loestrenataGrenoble

Marta Monedero
BARCELONA

La Rose et la hache (1979),
una creació feta des de l’ab-
soluta llibertat i la intuïció
d’un llavors jovenet Georges
Lavaudant, prenia com a
punt de partida el muntatge
del dramaturg italià Carme-
lo Bene, a la vegada inspirat
en el Ricard III de William
Shakespeare. Un enrevessat
joc de referències que s’en-
devina complex, però que no
ho és. Mirem de treure l’en-
trellat de tot plegat.

Amb l’eterna complicitat
del seu amic Ariel García
Valdés, Lavaudant va estre-
nar als afores de Grenoble la
reducció de l’obra original
de Shakespeare dedicada al
monarca anglès, roí i ple de
defectes físics (amb gepa,
lleig, mig coix...), prescin-
dint de la carcassa històrica
del text original. És més: eli-
minant-la de soca-rel. Això
sí: en va conservar l’essèn-
cia i alhora va manllevar el
títol d’un aforisme del filò-
sof Cioran, que defineix el
teatre shakespearià com la
trobada d’una rosa i una
destral.

Fet i fet, el muntatge es
va convertir en una peça de
culte, vista per poca gent,
però d’aquelles de les quals
tothom parla i que, ara, l’ac-
tual director de l’Odéon de
París ha rescatat “com a ho-
menatge pòstum al drama-

turg italià”, desaparegut al
2002. Tanmateix, quan la
van muntar fa 26 anys,
Georges Lavaudant no
havia vist cap obra de Car-
melo Bene i va optar per
donar-li un toc “salvatge”,
fins a modelar una versió “lí-

rica, decadent i surrealista
de l’obra de Shakespeare”,
amb Ariel García Valdés en-
carnant Ricard III i ell ma-
teix en el paper de reina
mare. “Fa un quart de segle,
fins i tot em sentia sexi fent
de reina Margarida (la vídua

d’Enric VI), ara em veig
com una dona gran que surt
de l’església”, comenta
entre rialles el director fran-
cès, assidu al Teatre Nacio-
nal de Catalunya, on, des
d’avui fins diumenge, pre-
senta La Rose et la hache a

la Sala Tallers, amb totes les
entrades venudes.

Des de l’òptica estricta-
ment catalana, un dels
atractius de la proposta és
veure-hi Ariel García Valdés
en la faceta d’actor, ja que
torna ocasionalment a la in-
terpretació amb el paper del
duc de Gloucester convertit
ja en rei. Un monarca que la
vigília abans de l’última ba-
talla recorda què ha estat la
seva vida. La Rose et la
hache, dansa macabra de
Ricard III, transcorre ínte-
grament davant d’una
taula allargada plena de
copes de vi amb les quals
Ricard III rememora les
guerres i les batalles que ha
viscut i els morts que han
causat. Això sí, des d’un
vessant molt més “oníric
que de realisme polític”,
aclareix García Valdés.

Crueltat innocent
Concebuda com un

poema dramàtic, molt cruel
però innocent, “amb la in-
nocència d’un nen quan
mata una mosca arren-
cant-li les ales”, matisa plàs-
ticament Lavaudant, La
Rose et la hache conserva,
segons el director, l’ànima
de l’obra original. En reali-
tat, el text és cent per cent
shakespearià. Per bé que hi
han afegit un pròleg d’un
minut i mig de Ricard II, la
resta, fins a arribar a l’hora
de durada que té l’especta-
cle, pertany íntegrament a
Ricard III. S’ha d’anotar
també que la banda sonora,
en què es barreja Adriano
Celentano amb peces de
música clàssica, “és un per-
sonatge més de la funció”,
conclou el director.

Ariel García Valdés és Ricard III, envoltat de copes, a ‘La rose et la hache’ ■ TNC

rani. I es van adonar que
allò no els agradava. Que
per una vegada el poble
s’equivocava amb la seva
fascinació per una nova
fama fàcil i instantània.

Mamá quiero ser famoso,
amb un final que fa estremir
pel seu patetisme, és l’es-
pectacle més amarg creat
per Jordi Milán. Un perfil crí-
tic que topa amb la trajectò-
ria artística de La Cubana,
especialista a daurar la seva
paròdia de la mediocritat.
Aquí aquest filtre desapareix
i amb aquest un intangible
protector que provocava
una amable complicitat amb
la proposta cubanera.

Sense aquest sedàs,
Mamá quiero ser famoso
deixa al descobert les seves
moltes febleses, la fragilitat
del seu ritme intern, les en-
tranyes dels seus trucs reu-

L
a Cubana ha mostrat
sempre la seva vocació
pels gèneres populars,

amb especial dedicació als
que es trobaven en perill
d’extinció o els que desper-
taven certa enyorança per
uns temps que –per pas-
sats– semblaven més ama-
bles. Espectacles dedicats a
la revista itinerant, els sa-
lons de ball, les companyies
de repertori, el cinema de
barri o l’òpera de trinxera
decimonònica. Era natural
que tard o d’hora topessin
amb la televisió. I coneixent
els seus gustos, havien de
fixar-se en el que galvanitza
les audiències: els reality,
els programes del cor i testi-
monis, els concursos sado-
masoquistes, les tertúlies
baladreres, amb tota la seva
fauna de carn de ficció per a
un Valle-Inclán contempo-
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tilitzats d’uns altres muntat-
ges, les llargues llacunes
entre els comptats gags
bons, gairebé sempre lligats
a un punt d’esperpent po-
pular, que transforma una
vella ranquejant en l’estrella
de la funció. També es nota
que la companyia ha perdut
moltes de les seves estrelles
individuals. Els nous com-

ponents no tenen el mateix
encant. Només algunes in-
dividualitats –com Meritxell
Huertas– reviuen l’enyorada
glòria de La Cubana.
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Mamá quiero ser famoso,
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