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Macbethdiu ‘merde’
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NovaYork, 1988.Eugène Iones-
coofereixalaUniversitatdeCo-
lúmbia una conferència titulada
Who needs theater anymore?.
Pregunta perenne. També con-
cedeix una entrevista al New
York Times. Allà hi sentencia:
“Al teatre, el realisme no exis-
teix, tot és invenció”. L’escenari
alliberat de ser unmirall. Barce-
lona,2022.RamonSimódirigeix
Macbett i el TNCpublica el text
ambunpròleg del director i tra-
ductor. Destaquen dues idees
centrals: la influència grotesca
d’AlfredJarryielseuUburoi, iel
concepte del Gran Mecanisme,
terme encunyat per Jan Kott i
que, en aquesta adaptació lliure
deMacbeth,nonomésdescriuel
relatdelestragèdiesdepoderde
Shakespeare, sinóque tambéun
aparell escènic esbudellat. Una
manera de marcar distàncies
brechtianes, sense que Ionesco
vulguialliçonarambideologies.
Amb aquesta motxilla d’idees

i referències, l’espectador espe-
ra una farsa èpica. Un gran gui-
nyol salvatge i expressionista de
mort, conjures, mutilacions i
traïcions. Grotesc com un qua-
dre de Grosz, inclassificable
com una pel·lícula de Leos Ca-
rax. Quan aquesta energia de la

desmesura apareix amb timide-
sa a l’escenari ja gairebé ha aca-
bat la funció. Fins aleshores do-
mina–amb lesparticularitatsde
l’escriptura dramàtica d’Iones-
co i un escrupolós respecte a les
acotacions– un cinisme més ci-
vilitzat i mesurat. Com una tra-
gicomèdia de Dürrenmatt, amb
els personatges shakespearians
abillats com els banquers de
FrankV.ÉslacrueltatdeTheOf-
fice, podria ser la hipèrbole es-
trambòticadels funcionarisdels
Monty Python i potser hauria
d’haver estat la psicopatia de
vint-i-un botons dels taurons
blancs de Wall Street d’Ameri-
canPsycho.Potser és enyorança
de la paranoia verda zitzània de
l’UburoideComplicité.
AquestMacbett hauria de co-

mençar exactament amb la in-
tensitat ambquèacaba i, apartir
d’aquí, pujar de revolucions far-
sesquesper expressar enescena
allò que Simó tan bé observa al
paper. Passa el mateix amb les
interpretacions de Joan Carre-
ras (Macbett) i Pep Ambròs
(Banc,Macol).Ésenelscompas-
sos finals quan traspassen aque-
llacorrecció intercanviableamb
qualsevolaltraobraipersonatge
is’encoratgenenlafúriaguinyo-
lesca. Allà sí que tensen l’espec-
tador amb una mutació actoral
que concita l’atenció. Passa amb
el Duncan de David Bagès, un
actor dotat d’energia punk. Un
arxiduc confinat en una amable
paròdiadelsàtrapa.Passaambla
indefinició de lamàquina de re-
venges dels rols que assumeix
Anna Alarcón (Lady Duncan,
Lady Macbett, una de les brui-
xes).Potser falta sangseca."

CRÍTICA DE TEATRE

Modernitatmés assequible

CRÍTICA DE MÚSICA

Kae Tempest torna
a demostrar que
no només és una
de les músiques-
artistes més inte-

ressantsquegravitenenl’esce-
na des de fa uns anys, sinó que,
sobretot, es troba en plenitud
defacultats(idecidida:finsitot
apareix a la portada de l’àl-
bum). El seguidor de la seva
carrera ja coneixelmarc sonor
que la identifica, l’elaborat a
partir de sintetitzadors domi-
nants,melodiesmolt remarca-
des iunamanerade feralienaa
corrents imodes.Lesprimeres
obres de la rapera londinenca
van ser una petita fita, però la
seva última entrega, el The
book of traps and lessons de fa
tres anys, va ser com una dis-
gregació d’aquesta línia per
acostar-se als seus directes en
pla spokenword.
Tempest, marcada persona-
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Amb el referent enut-
jós –per gairebé insu-
perable– d’Havana,
Cabello treu per fi
obramusical d’entitat
pròpia, més que sim-
plefonssonordelase-
va fama. Obra, doncs,
amb personalitat es-
pecialmentquans’en-
dinsa en terreny llatí,
reivindicant les seves
arrels cubano-mexi-
canes.Tot iquecurio-
sament el tema més
reeixit, Psychofreak,
vaper altres camins.

litati iconanobinàriaenlaseva
àread’influència,amésdepoe-
tessa, dramaturga i novel·lista,
té tendència a combinar
aquests formats expressius i
interpretatius, una cosa molt
atractiva però també arriscada
quan el suport no és el més in-
dicat.Enaquestaocasió,l’artis-
ta ha confeccionat un obra que
brilla per la seva obertura con-
ceptual i de vies d’expressió, i
no fuig d’estudi. Aquesta rei-
vindicaciódelamusicalitatper
sobredelaparaulahoexempli-
fica demanera gloriosa aMore
pressure. També cal destacar
lescol·laboracionsdequèsese-
veix, fins i tot en l’àmbit vocal,
poc usual en ella. Així, molt
destacables la del raper Kevin
Abstract (en aquest esmentat
tema), l’irlandès Grian Chat-
ten, de Fontaines D.C. (I saw
light), o la sempre desarmant
LianneLaHavas (Noprizes).
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En la seva recerca
sense pausa de l’ex
DuncanDhuiCabaret
Pop, hi apareix una
obrad’elogimerescut.
Després dels densos i
de vegades abruptes
Baladas para un au-
torretrato i Las rutas
desiertas, Vassallo i la
seva veu aspra donen
vida a unes cançons
nues i bategants que
es balancegen entre el
blues, el rock essenci-
al, el folk i el country.
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Els mallorquins llan-
cen un primer àlbum
de títol llarg (Wehave
wasted the chance but
weare fine)peròd’efi-
càcia immediata, ba-
sada en instrumenta-
cióbàsicaperòbenní-
tida, i melodies
simples i que engan-
xen. El brou on floten
temàtiques eternes –
precarietat, amistat,
amor, la nit– beu so-
bretotdelsurf ielrock
a estones garager.

Piscines contra
ladespoblació

CRÍTICA DE ARQUITECTURA

C astromonte és en-
voltatdecampsde
cereals en què els
darrers temps
s’han plantat un

centenar llarg d’aerogenera-
dors, a més de
plantesfotovoltai-
ques, aprofitant
l’altura del muni-
cipi i la proximitat
de la subestació
transformadora
de La Mudarra.
Les cases d’aquest
pobledelsMontes
Torozos sóncons-
truccions de pe-
dra tradicionals.
Però quan un ai-
xeca la vista, l’es-
velta silueta dels
molins de vent di-
buixa un omni-
present teló de
fons.
Aquesta convi-

vència de formes
ancestrals i con-
temporànies res-
sona en la compo-
sició de les pisci-
nes municipals
que hi va inaugurar fa menys
d’un any l’arquitecte val·liso-
letàÓscarMiguelAres.
Estractad’uncentredelleu-

re i reunió social a l’aire lliure,
amb bar, dues piscines, vesti-
dors iunaprada, el cèrcolde la
qual ésun típicmurdepedra–

depedresreutilitzades,proce-
dents d’un altre mur preexis-
tent enderrocat–.
L’equipament està parcial-

ment ensostrat amb podero-
ses bigues prefabricades, sos-
tingudes sobre pòrtics de for-
migóbarrejatambàrids locals,
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construïts in situ.Aquestes bi-
gues, ambun lleuger vol sobre
la façana, cobreixen, ja dins
del recinte, amb certa separa-
ció entre elles, l’espai situat
entre l’esmentada façana i els
vestidors i la piscina, generant
uns dinàmics jocs de llum i
ombra.
L’arquitecte hi ha volgut

evocar records personals esti-
uencs, creant aquests espais
d’ombra i, alhora, proposant
una analogia del renovat pai-

satge rural, on convi-
uenlavellesailanove-
tat. Cal dir que ha tin-
gut èxit en els dos
propòsits. I que
aquest èxit s’ha acon-
seguit amb recursos
econòmicsmodestos i
amb elements produ-
ïts en obra o en indús-
tries de localitats veï-
nes.
LespiscinesdeCas-

tromonte transcen-
deixen la seva funció
recreativa, perquè
constitueixen una
respostapertinent a la
despoblació. Es bene-
ficien del superàvit
municipal generatper
les energies renova-
bles per crear espais
de reunió, que cohesi-
onen la societat i con-
tenen en la mesura
possible l’hemorràgia

humana que pateix l’Espanya
buidada. Són, en definitiva,
una resposta impulsada amb
molt bon criteri per l’alcalde
HeliodorodelaIglesia, imate-
rialitzada amb sensibilitat,
senzillesa i sense complexos
perÓscarMiguelAres."

Les bigues que fan ombra a l’equipament
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