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17 joves amb
hipotèrmia al
festival Extremúsika
MÚSICA 3 El portaveu de l’Ajunta-
ment de Càceres, Lorenzo de la Ca-
lle, va informar ahir que els joves
van haver de ser traslladats al Pa-
velló Poliesportiu Municipal Juan Se-
rrano Macayo perquè presentaven
símptomes d’hipotèrmia a causa de
les pluges que van caure a la zona
del costat dels escenaris on havien
acampat. I també va informar que
«altres nois van acabar a l’hospital
per fortes intoxicacions etíliques». El
festival, que va començar dijous i
que s’acaba avui, compta amb la
participació de 69 grups, com Gipsy
Kings, Saratoga i Mamá Ladilla.

La rèplica d’una
fàbrica de Mataró, en
un desert dels EUA
ART 3 Un projecte de reconstrucció
a escala reduïda al desert de Santa
Fe (EUA) de la fàbrica Can Fàbregas
de Mataró, objecte d’una agra
polèmica ciutadana per la intenció
de l’ajuntament de traslladar-la en
bloc, representarà el Centre d’Art
Santa Mònica en la 7a biennal Site
Santa Fe, que s’obrirà al maig.
L’autor del projecte, Martí Anson,
viatjarà a Santa Fe per treballar du-
rant dos mesos en la construcció de
la fàbrica, que serà d’uns sis metres
d’altura. Anson ha comptat amb el
suport econòmic de l’Institut Ra-
mon Llull.

Rècord de visitants
al Museu Reina
Sofia
ART 3 Gairebé un quart de milió de
persones van visitar durant el mes
de març passat el Museu Reina Sofia,
en concret van ser 243.375 visitants,
xifra que constitueix un rècord en
els 22 anys d’història del centre. El
dia de més afluència de públic va ser
el dilluns 24 de març, quan el van vi-
sitar gairebé 15.000 persones. La
mitjana d’assistents diaris va ser su-
perior a les 8.500 persones. Fins al 5
de maig és oberta l’exposició La
col.lecció del Museu Nacional Picasso, de
París, que presenta una important
selecció de les col.leccions del mu-
seu parisenc.

issabtes des de la platead

Del riure al drama polític
‘Enfermo imaginario’ i ‘Boris Godunov’, dos muntatges tan oposats com dignes

Pérez de Olaguer
GONZALO

Paco Morán fa
riure i l’embolic
argumental té
bona factura

SANTIAGO BARTOLOMÉ

33 Paco Morán i Marta Domingo, en una escena de l’espectacle Enfermo imaginario.

D onar-los informació d’estre-
nes significatives de l’última
setmana obliga a anar d’un

extrem a l’altre. Ja em diran vostès
com dimonis puc passar de la comi-
citat oberta del reaparegut Paco
Morán (teatre Condal) a la reflexió
dramàtica sobre el terrorisme que
proposa La Fura dels Baus (TNC). Són
propostes ben diferents i, en tot cas,
són els espectadors amb els seus par-
ticulars gustos els que hauran de de-
cidir. La cartellera actual és generosa
i variada, la dignitat la presideix i la
resta ja és una qüestió de gustos i de
parers.

A Morán li han fet una comèdia a
la seva mida amb un trio de cuiners
interessants: Marc Rosich i Pau Miró
(dramaturgs) i Antonio Calvo. Mo-
rán fa riure i l’embolic argumental
té una bona factura. En tot cas, els
autors d’Enfermo imaginario –res a
veure amb l’obra de Molière– el lli-
guen massa i li donen poca corda
perquè l’actor faci de les seves.
Temps al temps. Sobre l’escenari hi
ha elements suficients per armar-ne
una i en això Morán no té fre. La se-

va vis còmica, els seus gestos i la
composició del personatge promet
d’aquí a no gaire tenir en escena un
actor més convincent.

Anem a un altre extrem de la ciu-
tat on La Fura proposa una reflexió
crítica i dura sobre el terrorisme. Ho
fa a partir del segrest del teatre de
l’òpera de Moscou (2002), que, com
saben, va tenir un tràgic desenllaç i
una llastimosa actitud per part del
Govern de Vladímir Putin. A La Fura
se li ha d’agrair que porti a l’escena-

ri temes d’actualitat i amb una acti-
tud que en molts moments sacseja
les consciències. El desenvolupa-
ment de l’obra (Boris Godunov) és una
mica irregular i camina des d’un es-
plèndid inici cap a un encara millor
desenllaç. Pel mig hi ha massa punts
morts i s’hi troba a faltar un ús més
encertat de la situació de segrest
dels espectadors. Els del TNC són els
que van viure aquella tràgica nit.

Amb Boris Godunov, La Fura fa un
gir en una trajectòria que apunta al

teatre de text, sense renunciar a
l’audiovisual i a la les bandes sono-
res, d’una força impactant.

EL PITJOR FINAL / En el joc de la fic-
ció, l’espectacle dirigit per Àlex Ollé
i dramatúrgia de David Plana (La do-
na incompleta) té punts discutibles.
L’aventura va durar tres dies i va aca-
bar de la pitjor manera possible,
amb l’assalt de les tropes governa-
mentals al teatre i un munt de
morts. Un hi troba a faltar més refle-
xió sobre els espectadors, sobre el
seu estat d’ànim en aquells mo-
ments, les seves pors i les seves an-
goixes. Encara dins del joc de la fic-
ció, a la representació li falten re-
ferències a l’ús del poder.

Personatges a l’escenari i perso-
natges en escenes filmades confor-
men un fris. Hi insisteixo: n’hi ha
que són un cop a l’estómac i la su-
pressió d’alguns punts morts estre-
nyeria la història i els seus missatges
d’emoció. Així i tot som davant d’un
espectacle compromès, que toca l’ac-
tualitat, amb una bona interpreta-
ció coral i amb algunes esplèndides
interpretacions individuals. L’espec-
tador que busqui en el teatre alguna
cosa més que el pur entreteniment
té en aquest Boris Godunov una cita a
complir. H


