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L’engany, motor del
teatre jove català

TEATREAQUÍTEATREARA J. BORDES

‘La nau dels bojos’,
‘Brickman Brando Bubble
Boom’, ‘Montaldo’, ‘Jo, mai’
i ‘Victoria Falls’ són una
il·lustració de la dramatúrgia
emergent que ha programat
aquest Festival Grec de
Barcelona adreçat a un
públic inquiet, compromès i
amb ganes de sorprendre’s
amb els girs de la trama,
siguin versemblants o no

l bon teatre es genera a partir d’un
conflicte entre dos personatges. I es-
devé art quan un tercer se l’escolta i

interpreta les raons de cada ànima a l’esce-
na. En aquesta edició del Festival Grec, que
ha ajuntat un reguitzell de propostes teatrals
de nous dramaturgs de casa (posant-los al
costat de direccions contrastades a Catalu-
nya i també propostes internacionals que li
donen prestigi i aporten noves mirades
transversals a l’escenari), l’engany és un dels
ressorts més utilitzats com a motor de la tra-
ma. Són peces, generalment, desacomplexa-
des que diuen i insinuen sense manies, de-
sinhibides. Fem-ne un repàs:

Brickman Brando Bubble Boom narra una
faula que dóna a conèixer el creador de les
hipoteques modernes per a patrimoni (un
nen pobre que aconsegueix reunir una gran
fortuna al llarg de la seva vida) i el relaciona
amb l’actor Marlon Brando (un artista po-

E pular, amb molt patrimoni propi però que
cap se’l considera la seva llar). L’actor Diego
Anido dobla Brando en alguns dels seus pas-
satges de la filmografia, que cusen com si es
tractés d’una peça dedicada al mític Brick-
man. Treball incessant de projecció a panta-
lla d’elements captats al moment. Minima-
lista, juganer, amb sensació d’espontaneïtat.
Els Serrano no persegueixen el preciosisme,
sinó que juguen a fer versemblant un conte.
I expressen opinions a partir d’una poesia
naïf. Un dubte a veus: és real aquest tal se-
nyor Brickman (l’home totxo) de nom ben
sospitós?

Ernesto Collado signa Montaldo. És un
encantador de serps. Té la capacitat d’atra-
par l’espectador explicant el que sigui. No
ho fa només amb l’oralitat, sinó reforçant-se
amb aparells i jocs que obliguen el públic a
trobar punts de contacte amb l’escenari i el
que proposa la companyia. En realitat,

Barroquisme i
realitat.

La Calòrica estrena
‘La nau dels bojos’,

una peça que
pregunta sobre la
incertesa d’avui a

partir dels
personatges d’un

quadre del Bosch./
ESTUDI CARMEL

L
L’artista Ernesto
Collado és un
encantador de
serps, també al
seu darrer
treball,
‘Montaldo’
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arking Shakespeare és una companyia vetera-
na a enfrontar-se al carrer amb el públic i con-
vidar-lo a viure una comèdia de Shakespeare.

Des d’aquest dilluns, arrenquen la seva cinquena
aventura al parc del Nord. La proposta, que ha dirigit
aquest any Iban Beltran, juga amb la senzillesa infan-
til: s’amaguen darrere unes fulles de til·ler, canten to-
nades fàcils i encomanadisses, fan la presó girant la ca-
dira i posant-la al cap del dissortat Malvolio, cons-
trueixen dos bessons jugant només amb dues gorres
de llana i una samarreta imperi. L’obra, que planteja
una comèdia d’embolics divertits, no passarà de ser
una peça de circumstàncies del genial dramaturg. Tot
i això, cal destacar els lúcids moments que serveix el
bufó conversant amb Viola. Beltran hi ha inclòs en-
certades picades d’ullet a l’actualitat amb els estira-
bots del senyor Tobies (“si tingués una pilota de go-
ma, li buidaria un ull!”) i no s’ha escarrassat gaire en la
rima, tot i que sí que tot manté un llenguatge arca-

ïtzant, que atrapa. Al parc del Nord, es realitza una ac-
tivitat molt atractiva per a novells teatrals. També
convencerà els que els agrada viure el teatre en espais
amables i no convencionals. La cantarella final, senzi-
llament agradable, dibuixa un somriure en el rostre
dels espectadors quan fan un just regal de reis a la com-
panyia que confia en les bondats de la gorra. ❋
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Un Shakespeare
ben refrescant

CRÍTICA JORDI BORDES

D’ARA A DEMÀ
Lectura
dramatitzada
L’Associació d’Actors
i Directors
Professionals de
Catalunya convoca
una lectura
dramatitzada
centrada en Manuel
de Pedrolo. L’entrada
és lliure; la
capacitat, limitada.
Dia i lloc: Dilluns
vinent a les 20 hores
al Teatre Akadèmia,
Buenos Aires, 47-49
(Barcelona)

NIT DE REIS (O EL QUE VULGUEU)
Parking Shakespeare
Dramatúrgia i direcció: Iban Beltran (trad. Salvador Oliva)

Intèrprets: Elies Barberà, Òscar Bosch, Mireia Cirera, Ester
Cort, Adrià Díaz, José Pedro García Balada, Pep
Garcia-Pasqual, Carles Gilabert, Ariadna Matas, Santi
Monreal i Ricard Sadurní.

Dia i lloc: Tots els dies, menys dimecres, fins al 4 d’agost.
19 hores. A l’El·lipsi dels Eucaliptus, parc del Nord

Comèdia a
l’ombra. Un instant
del muntatge en una
sessió específica per
a premsa, sense el
públic que l’envolta
fins al 4 d’agost al
parc del Nord./ACN/
CLARA BARBAL

Montaldo parteix d’una història tan atrac-
tiva com increïble, una road movie singu-
lar. Juga a fer de biopic trencant totes les
convencions. Tot el que presenta, final-
ment, és la cerca de l’investigador (ell ma-
teix) i els seus fracassos. Abandona de se-
guida l’aventura d’aquella societat utòpica
en la qual va voler participar aquest català,
Ignasi Montaldo, que presenta Collado.
L’actor se serveix d’elements màgics, que
són els que fan treballar el cervell; de l’hu-
mor d’estar per casa; i també de la sorpresa.
La seva desimboltura és el que permet
mantenir atent el públic. El seu compro-
mís, el que marca la seva voluntat artística.
Potser en aquest treball ha triomfat la for-
ma, però, al final, el punt de lluita ha que-
dat desdibuixat, convertit en una dansa
mítica hipnòtica però allunyada del bate-
gar del públic d’avui. I no és perquè no si-
gui temps de perseguir o creure utopies, si-
nó perquè el pobre Montaldo queda obli-
dat en una cuneta d’aquell Scalextric escè-
nic.

La nau dels bojos és l’últim treball de La
Calòrica. Aquesta formació, que només té
quatre espectacles al seu repertori, ja és una
veu que es fa sentir en la nova generació
d’autors. L’equip d’Israel Solà i Joan Yago
són un conjunt inquiet, juganer, que no es
conforma amb una peça cridanera, sinó
que també li busquen altres ressons. A
Editto bulgaro van participar en format de
lectura al Juliol a la Cuina. Després el van
transformar en espectacle i els va resultar
un treball brillant, de paròdia a Berlusconi
sense una mofa massa despietada (que aca-
ba donant un aire de víctima al personatge
que es pretén criticar). El treball d’ara es
pot veure avui i demà encara i va ser el gua-
nyador del projecte escènic d’exalumnes
de l’Institut del Teatre Adrià Gual. Ells si-
tuen els personatges del quadre homònim
del Bosch en ple segle XXI. Davant l’abis-
me es pregunten “I ara, què hem de fer?” La
resposta, o les reflexions dels joves de La
Calòrica, a la Sala Pina Bausch.

Més desolació és la que imprimeix Lluís
Danés a Wasteland: construeix com pot ser
la vida en un abocador convertit en ciutat
de desheretats. Es podrà veure encara avui i
demà a la Sala Maria Aurèlia Capmany del
Mercat de les Flors.

Jo, mai és el darrer treball d’Ivan Mora-
les. Es presenta del 25 al 28 de juliol al teatre
del CCCB. Una colla d’amics s’apleguen
per tirar endavant un bar, mig abandonat, i
transformar-lo en la família que no van te-
nir. És una peça de gènere negre amb tocs
de realisme i una notable influència del fa-
talisme als temes de 3 minuts i 40 segons de
rock and roll. Al costat d’aquesta estrena,
una nova peça que és fruit de la col·labora-
ció del festival amb els Premis Quim Masó.
El text de Sandra Simó situa dos personat-
ges en una tragèdia contemporània que és
un cant (i un ball) al risc de viure. El títol és
prou explícit Victoria Falls (Victòria cau).
Es podrà veure a partir de la setmana vi-
nent, del 25 al 27, a la Sala Pina Bausch del
Mercat de les Flors. ❋

Juliol-IT
Els encàrrecs
s’han traslladat de
la Cuina de l’antic
Institut del Teatre
del carrer Elisabet
a l’equipament
actual de
Montjuïc. Són el
primer esglaó
d’una carrera per a
companyies.
Enguany, es
premia Alícia
Gorina (‘Si Déu és
bellesa, la bellesa
existeix?’, avui i
demà). També s’ha
programat
‘Redaliz’ de Ricard
Soler aquesta
setmana.

Qui és ell
El personatge que
il·lustra la portada
del suplement
Cultura és Mr.
Brickman, el
protagonista del
darrer muntatge de
l’Agrupación Sr.
Serrano, conegut
per ser el creador
de la hipoteca
moderna. La foto
que il·lustra la
portada és del
muntatge
‘Brickman, Brando
Bubble Boom’ i
parla de
l’especulació
immobiliària i d’un
actor que tot i teni
150 propietats
immobiliàries, en
cap d’elles s’hi
sentia com a casa.
Cruel paradoxa.




