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Mingo Ràfols i Roser Camí, els Macbeth, fan un intens desgast físic i interpretatiu al Romea

T E A T R E

‘Macbeth’

Un ‘guateque’
de súper

Francesc Massip

‘Macbeth’, de Shakespeare. Traducció:

Miquel Desclot. Intèrprets: Santi Pons,
David Bauzó, Daniel Klamburg, Mingo
Ràfols, Roser Camí, Miquel Gelabert, Nacho
Fresneda, Òscar Foronda, Boris Ruiz, Carles
Canut, Chantal Aimée. Escenografia:

Barbara Ehnes-Alfons Flores. Vestuari:

Mercè Paloma. Il·luminació: Xavi Clot.
Dramatúrgia i direcció: Calixt Bieito.
Teatre Romea, 25 de febrer.

És un tòpic que Shakespeare admet totes les lec-
tures i, sobre el paper, la de Bieito és plena de sug-
geriments. D’una banda, com ja va fer Baz Luhrmann
amb el seu fulgurant i amanerat Romeo y Julieta (1996),
adapta l’argument històric a un clan mafiós i, amb la
voluntat d’arribar als espectadors adolescents (el pú-
blic del futur), en fa una versió discotequera, en el
context estètic i musical del pop dels anys 70, trac-
tada amb aquella veneració pel kitsch i l’horterada
que caracteritza el director. D’altra banda, aplica les
preocupacions espacials que van presidir les recer-
ques de les avantguardes històriques, i disposa un
segon escenari consistent en una passarel·la que re-
corre tot l’interior del Romea a l’alçada de l’amfite-
atre, a l’estil de l’anella sobreelevada de Nikolai
Okhlopkov per a L’impuls de Stavski estrenat al Teatre
Realista de Moscou (1931), en una estratègia d’em-
bolcallament del públic que hauria d’incidir en la
fluïdesa de la recepció. Però això és només sobre el
paper, i potser sí que en el muntatge original ale-
many (Salzburg 2001) es produïa el miracle escènic.
Aquí no. Bieito segueix al peu de la lletra el cèlebre
vers de Macbeth i concep l’espectacle com “una faula
contada per un idiota, plena de soroll i de fúria, i
sense solta ni volta”.

El resultat és d’una estridència que esmicola els
versos de Shakespeare, un enrenou que aixafa els
matisos, un terrabastall escassament justificat que
apaga la tragèdia, fins al punt que la peça tècnicament
més acabada i perfecta del dramaturg elisabetià, es-
devé una andròmina confusa i imprecisa.

Per començar, el conjunt en cap moment s’imposa
com una família mafiosa que es fagociten amb des-
cordada violència per obtenir el poder. No es crea el
clima de paroxisme que l’obra requereix, ni se sent
aquella irrespirable ferum de sang que s’ha d’escam-
par, viscosa, per tot arreu. Això sí, l’escenari queda
empastifat per tota una altra categoria de líquids que
s’han vessat abundosament al llarg de la representa-
ció. Són els esquitxos i les restes de ginebra barata,
whisky de garrafa, xampany escumós, Coca-cola, cer-
vesa i altres begudes que van arribant amb bosses de
plàstic directament del supermercat per anar ali-
mentant la histèrica party o guateque de baix pressu-
post en què Bieito converteix la tragèdia més curta de
Shakespeare. Tota la intensitat criminal de Macbeth

s’esbrava en ballaru-
gues animades per
ensordidores can-
çons de moda crida-
des i patejades sobre
sofàs d’escai, mentre
les criatures recor-
ren l’escenari amb
patinet disparant ar-
mes de joguina. És
com aplicar les tro-
balles dels 10.000 kg.
de Roger Bernat,
sense més ajusta-
ments, a la lectura
de Shakespeare, als
antípodes de la co-
herència amb què
Rigola va fer el seu
també desbotonat Ti-
tus Andrònic. La vio-
lència de l’obra, in-
capaç de transme-
tre’s en el gest dels
intèrprets donat el to
que se’ls assigna, es
trasllada als objectes

escènics, que sovint esquitxen la platea (compte amb
les primeres files!): els punyals del regicidi es conver-
teixen en tornavisos i altres crims són mostrats amb
tota cruesa: la nena ofegada a la piscina inflable, la
mare degollada amb el cable de la planxa, el nen
apallissat amb una ampolla, Banquo asfixiat amb una
bossa de plàstic... A Roser Camí li toca ballar amb la
més lletja, perquè la Lady Macbeth d’aquest muntatge
és una ploramiques que es mou com un titella poc
ensinistrat als ritmes del pop, i el que és pitjor: és
obligada a pronunciar els terribles monòlegs del per-
sonatge amb una caricatura de l’horror i de la revenja
que es xifra en la banalitat de treure’s les calces en
escena. No ho té gaire millor l’enorme actor que és
Mingo Ràfols, tota l’energia del qual pujant i baixant
del passadís superior no basta per remuntar l’última
part de l’obra on el ritme trepidant de l’original s’en-
sopeix. A la fi tots els gripaus dels diàlegs de Macbeth
queden adherits a l’escena trepitjats per un muntatge
enganxifós com un producte de rebaixes de gran su-
perfície, ombra passatgera de la marca Shakespeare.

I L · L U S I O N I S M E

II Memorial Li-Chang

Els fills de
Li-Chang

Jordi Jané

II Memorial Li-Chang. Espectacles:

‘Tanatorium Project’ (Mag Lari), Gala

Internacional de Màgia (Luis Boyano, Luis
Manuel Salmerón, Sergi Buka, Arno i
Philippart & Anja), ‘Abracadabra o el

retorn de Merlí’ (Enric Magoo). Direcció:

Enric Magoo. Teatre Zorrilla de Badalona,

21 a 24 de febrer.

L’any passat (AVUI, 12 d’abril) vam saludar efu-
sivament la instauració del Memorial Li-Chang tot
advocant per un festival català de referència en el
panorama internacional de l’il·lusionisme. L’èxit
de públic d’aquesta segona edició confirma que la
complicitat entre Enric Magoo i la direcció artística
del Teatre Zorrilla pot ser un bon alçaprem, no tan
sols per dignificar, sinó també per actualitzar i re-
novar a casa nostra les arts de l’il·lusionisme en uns
moments en què la interdisciplinarietat de les arts
escèniques és un fet irreversible a escala planetària.

Josep Maria Lari ha estrenat Tanatorium Project, un
explícit homenatge al sacerdot, mag i divulgador
de l’il·lusionisme Wenceslau Ciuró, Ling-Kai-Fu
(Castellterçol 1895-Barcelona 1978). Acompanyat
de la sòbria i eficaç regidora-partner Nona, Lari es
diversifica en set personatges per oferir les seves
habilitats com a showman i manipulador, però és
una llàstima que un espectacle nou de trinca no
contingui més novetats (números com el de la llet
i la bombeta, el canvi de color dels LP, el de les fu-
lles d’afaitar i el passa-passa de les monedes han
estat molt treballats per Hausson, per exemple).
Tanmateix, hi ha una bona posada en escena del
número de la dona tallada, la reeixida utilització
d’un espectador en el número del llançament de
ganivets i una seqüència de reminiscències boade-
llianes (la Mare de Déu de Montserrat i la de Me-
ritxell s’intercanvien els respectius jesusets, la bola
de la Moreneta es transforma en bola zombi als
acords del Virolai i el pare Wenceslau acaba bran-
dant arrauxadament una quatribarrada). El públic
es va alçar per aplaudir un xou que segurament
s’alleugerirà i s’acabarà d’afinar amb el rodatge.

Amb presentació del gallec Luis Boyano (que es
va guanyar el públic a pols), la Gala Internacional
ha estat el plat fort d’aquesta edició i ha reunit les
especialitats de manipulació (Luis Manuel Salme-
rón, Granada), ombres xineses (Sergi Buka, Barce-
lona), màgia general (Arno, França) i grans il·lusi-
ons (Philippart & Anja, Holanda). A Salmerón li
falta presència i construcció de personatge, però es
llueix amb la manipulació de mocadors, pilotes i
cartes (a destacar les aparicions al palmell, tant

quan treballa amb cartes gegantines com quan en
va disminuint progressivament la mida fins a
fer-s’hi aparèixer una carta invisible de tan petita).
Les mans del català Sergi Buka van literalment se-
duir els espectadors amb l’aparent facilitat amb
què creen les ombres de tota una galeria d’éssers
vius (des de cignes a conills, coloms i vaques, pas-
sant per personatges com Elvis o Fidel Castro). Una
atracció de nivell internacional. Com la del francès
Arno, amb sorprenents i espectaculars aparicions
d’ocellam exòtic que justifiquen plenament el
premi Mandrake d’Or guanyat ja fa uns anys a Pa-
rís. La parella holandesa Philippart & Anja va tan-
car la gala amb una impactant posada en escena en
què cal destacar una magnífica levitació, una in-
trigant rotació de cap i una esplèndida versió au-
tomàtica de la dona especejada.

Va rematar el festival el mateix director artístic,
Enric Magoo, amb l’estrena de l’espectacle infantil
Abracadabra o el retorn de Merlí, de forta concepció
didàctica i que amaga un sentit homenatge a Víctor
Martí i el grup Abracadabra, les cançons dels quals
estructuren i donen peu a molts dels números
executats aquí per Magoo.

La bona combinació de cautela i professionalitat
demostrada pels organitzadors en aquestes dues
edicions auguren que el Memorial Li-Chang té els
peus forts i molt de terreny per córrer. Ara caldria,
tot potenciant més la figura i l’obra del gran
Li-Chang, projectar el festival a escala nacional i
obrir-se al futur començant a apostar també pel
risc dels camins interdisciplinaris per on ja tran-
siten creadors com Philippe Genty.


