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DIUMENGE

18 DE SETEMBRE DEL 200570 el Periódico

TEATREb
‘DER WÜRGEENGEL’
crítica ferotge a
l’alta burgesia

DIRECTOR Thomas Ostermeier
TEATRE Fabià Puigserver (Montjuïc)
ESTRENA16 de setembre

Un gran espectacle rigorós
i creatiu que no ho posa
fàcil a l’espectador

Crítica 33

Més informació a la Cartellera de Cine i a l’Avui Sortim, pàgines 76 a 81

33 MÚSICA

La cantant (foto), que només tenia 9
anys quan va guanyar el Festival
Eurojúnior amb el seu rap ‘Antes
muerta que sencilla’, interpretarà els
temes del seu àlbum ‘No me toques las
palmas que me conozco’. Les portes
del recinte olímpic s’obriran a les 10.30
hores. Tindrà com a teloners el grup
3+2. L’espectacle infantil serà
presentat per Alex Casademunt, que
ofereix el seu disc ‘Inquietudes’.
Palau Sant Jordi (Passeig Olímpic,
5-7). 12.00 hores. 12 i 32 euros.

LA PETITA MARÍA ISABEL
ACTUA AL SANT JORDI

33 TEATRE
‘SHELLACHYMELLAECUM’
Patrick Sims, de Buchinger’s Boot
Marionettes, presenta una peça
contemporània per a titelles.
L’Antic Teatre (Verdaguer i Callís,
12). 20.00 hores. 6 euros.

33 MÚSICA
EDU TANCREDI
El pianista interpreta amb el seu sextet
diversos ritmes llatins fusionats amb
jazz, al festival L’Hora del Jazz i
Memorial Tete Montoliu.
Plaça Rius i Taulet. 13 hores.

33 CINE
‘CRUCE DE DESTINOS’
La Filmoteca recupera el film de George
Cukor. Ava Gardner interpreta en
aquest drama una dona mestissa
dividida entre l’amor i la pàtria.
Consultin la Cartellera de Cine.

33 TEATRE
‘FINS QUE L’AMOR
ENS SEPARI’
Alba Esquius, Tàtels Pérez i Alicia
Puertas (foto) parlen de la parella.
Jove Teatre Regina (Sèneca, 22).
21.00 hores. 15 euros.

Les cites d’avui 33 Encara pot veure 33
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Ompli les caselles buides del
següent requadro de 9x9
quadrats, amb xifres de l’1 al 9.
No s’ha de repetir cap número en
una mateixa fila –horitzontal o
vertical– ni en cap subquadrícula
de 3x3. El temps mitjà de
resolució oscil.la entre 10 i 30
minuts, però si triga més, no es
desanimi.
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És possible que per als usos i cos-
tums dels nostres espectadors la
representació de Der Würgeengel
(L’àngel exterminador) sigui un es-
pectacle dur i poc comú. Però no
és menys cert que el muntatge de
l’alemany Thomas Ostermeier
(Soltau, 1968), a partir de la ver-
sió de l’holandès Karst Woudstra
del film de Luis Buñuel, és d’una
rigorositat i creativitat impo-
nents. Espectacle fortament co-
ral, amb 16 formidables actors
que pràcticament no surten de
l’escenari. El director de la presti-
giosa Schaubühne de Berlín, que
fa uns mesos va presentar Nora, a
partir de Casa de nines, d’Ibsen,
en aquest mateix escenari, recrea
aquí un estil i uns comporta-
ments de l’alta burgesia en un re-

trat afilat, cruel, i fins i tot bru-
tal en alguns moments.

Després d’una estrena d’òpe-
ra, un grup de persones il.lus-
tres es reuneixen a la casa del
polític Siegfried Wallrabe. Una
força estranya i no explicada els
reté i els impedeix sortir de la
mansió, on es queden i on dor-
men. De mica en mica les bones
maneres i la cortesia donen pas
a un primitiu instint de super-
vivència. Surt el pitjor de cadas-
cun d’ells. Els odis, el sexe,
l’afany de diners, l’egoisme, l’es-
quizofrènia dels que acostu-
mats a controlar i a manar ni
controlen ni són amos dels seus
actes es deixen veure a l’escena-
ri. Ostermeier porta a l’extrem
les situacions que li ofereix el
film de Buñuel, del qual s’elimi-
nen les més clares referències al
surrealisme. I imposa un ritme,
lentíssim en general, que crea
una atmosfera aclaparadora. I
des del qual atabala un públic
que, tot i el subtitulat en català,
no segueix amb facilitat els
diàlegs.

Ostermeier és un dels grans
renovadors de l’escena europea
i aquest muntatge n’és un clar

exemple. Coneix bé el món amo-
ral que recrea i es nota en cada
una de les escenes, que confor-
men un mosaic sobre la hipocre-
sia social. L’obra es vincula en
molts moments a la comèdia ne-
gra i en altres ocasions al més
pur melodrama. En tot cas sor-
prèn, juntament amb troballes
esplèndides, l’escena final, que
no apareix a la pel.lícula i que
sembla un gag arbitrari. L’espec-
tador participa d’una extraor-
dinària interpretació coral, en
què és difícil fer distincions. Cada
un dels actors, sotmès a la fèrria
disciplina del director, està sem-
pre dins l’acció, encara que no la
protagonitzi. És un treball d’e-
quip extraordinari.

Der Würgeengel finalitza les re-
presentacions avui al teatre Lliu-
re. És un gran espectacle, amb
apunts que provoquen la riallada
al mateix temps que conté una
critica ferotge a la burgesia més
tradicional.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

33 Un moment de la representació de Der Würgeengel.

QUIM ROSER


