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de l’actor i director Xicu Masó de tornar a
representar el bufó de Nit de Reis, que ell ja
havia interpretat feia anys amb El Talleret
de Salt. Llàtzer Garcia adverteix que
aquests personatges, que juguen amb una
lúcida follia criticant cínicament el rei i el
poder aristocràtic, no tenen habitualment
grans monòlegs, per la qual cosa la recons-
trucció ha estat quasi impossible. S’ha op-
tat per il·lustrar una mena de conferència
frustrada entre Hamlet i Yorik (el bufó de
la cort que el dissortat príncep trobarà en la
seva visita al cementiri del ser o no ser).

No sempre les adaptacions són reduccio-
nistes. Rosich amb Bieito, per exemple, van
fer una recerca intensa i compromesa de les
escenes i les accions als boscos de Shakes-
peare. Forest, impulsat per Barcelona Inter-
nacional Teatre (BIT). ❋

Teatre dins del
teatre
Xicu Masó
participa en ‘Els
folls de
Shakespeare’, tot
rememorant el
foll de ‘Nit de
reis’. Un joc
surrealista amb
aire de Monty
Phyton M. LLADÓ

Ullate celebra els 25 anys
íctor Ullate fa un repàs dels seus 25 anys d’artista

amb un muntatge que aplega quatre peces pròpies
entrellaçades. L’estrena de la temporada és Bolero
(amb música de Ravel), amb què reflexiona sobre
la dicotomia entre la feminitat i la masculinitat i en
què ret homenatge al canvi en la concepció de la
dansa femenina. El programa es completa amb
Seguiriya (2000), que fusiona contemporània i
flamenc; Tres, amb una investigació sobre
l’harmonia dels passos entre tres ballarins, i Après
toi, un record per al seu mestre Maurice Béjart.

BOLERO, SEGUIRIYA, TRES, APRÈS TOI
Víctor Ullate Ballet
Coreògraf: Víctor Ullate
Lloc i dies: Teatre Victòria, des de dimarts i només fins
diumenge.

Grècia, a la Nau Ivanow
a Berta és guia turística d’una agència de viatges

que organitza circuits per països en guerra. Cada
dia porta el seu grup de turistes (el públic) a una
casa abandonada i castigada per les bombes per
gaudir de la primera atracció del dia. A poc a poc,
descobrim que el que estem a punt de presenciar és
un franctirador que dispara contra la seva víctima,
tot i que des de l’agència comuniquen a la Berta
que avui haurà de ser ella qui ho faci. La Nau
Ivanow és el marc d’aquest espectacle, que
s’interpreta en grec i se sobretitula en català. El
director participarà en una tertúlia demà.

LA FINESTRA
Teatro Pasión
Direcció: Mijalis Palilis
Lloc i dies: Nau Ivanow. Dissabte (21 h) Diumenge (19 h)

El somni tronat d’Eurovisió
e quan somiava és la història tragicòmica d’una

actriu soltera aturada a qui no truquen ni per
feina. L’obra, que fa més que una picada d’ullet a
l’univers excessiu de l’argentí Copi, es va estrenar a
l’Atriumlab a finals de la temporada passada. La
protagonista, que a escena la interpreten les quatre
actrius –que es passen el personatge–, només troba
el consol en les suades cançons d’Eurovisió, un
món kitsch, fals i nostàlgic que esdevé còmic i una
mica sòrdid.

DE QUAN SOMIAVA
JORDI PRAT I COLL
Intèrprets: Màrcia Cisteró/Tilda Espluga, Berta Giraut,
Sara Espígul/Mireia Piferrer i Fiona Rycroft.
Lloc i dies: A l’Espai Lliure (Montjuïc), des del 9 fins al
27 d’octubre.
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S’AIXECAELTELÓ J.B.

TITELLES I
CIUTATS
Born CC

ulcinella, de
Gaspare Nasuto,
engega el cicle
Titelles i ciutats,
que cada mes
portarà una
tradició de titelles
d’una ciutat
europea. Abans de
l’espectacle, Toni
Rumbau
presentarà al
Bornet el
Putxinel·li,
encarregat de
presentar totes les
sessions.
Lloc i dies: Dissabte
(18 h) i diumenge
(12 h) Sala Moragas
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Quatre en una. Imatge de l’estrena de l’Atrium ATRIUM.

daven desheretades i desarmades en la
mort del seu marit. Són elles les que bus-
quen la revenja, les que se’n riuen de les
desgràcies de les altres. Però, al final, les
que ploren tant la mort del marit com la
dels fills per evitar un conflicte de sang le-
gítima del nou rei, sigui quin sigui. L’evo-
cació de les dues actrius, d’entrada, sem-
bla un joc, com aquell que van fer en les
versions del 2004 (Històries shakesperia-
nes). El joc cau de cop. El drama no con-
sola ningú. La mort és cada cop més
amarga. És misogínia creure que aquestes
dones també són malvades, cosa que no
sembla evocar Shakespeare? En tot cas, els
dota d’una humanitat que les fa personat-
ges d’avui. ❋

INVOCACIÓ

Direcció: 
Rafel Duran
Intèrprets:
Mercè Anglès i Anna
Güell
Data i lloc: Dimecres,
25 de setembre (fins al
27 d’octubre) a la Sala
Atrium.

uran proposa una
variació lliure de
Ricard III a partir
dels personatges
femenins.
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