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◆ E S P E C T A C L E S ◆50
A V U I

diumenge

27 de juliol del 2003

l' A V U I us convida al concert:

C L U B D E S U B S C R I P T O R S

Quartet de Guitarra, Càmera XXI:
Marta Casas, Núria Cervantes, Cristina López, Maria Umbert

Venda d'entrades: els subscriptors del diari Avui (c/ Consell
de Cent, 425, 4a). Públic en general: Tel-Entrada (Caixa Cata-
lunya) 902 10 12 12, www.telentrada.com. Preu venda anti-
cipada: 16 e. Preu venda en taquilla el dia del concert: 20 e.
Per a informació: www.manuel-gonzalez.com

Església Sant Pere de les Puel·les, 31 de juliol, a les 21 h
(plaça de Sant Pere, 1, metro Arc de Triomf)

III CICLE: LA GUITARRA I L'ART ROMÀNIC
En el marc de les dues úniques esglésies romàniques de Barcelona

D’ANDALUSIA A CUBA
Música de: Falla, Brouwer i Martín

PER LA COMPRA 
D’UNA ENTRADA

TE'N REGALEN UNA
ALTRA AMB EL CARNET

DE SUBSCRIPTOR
DEL DIARI AVUI

2x12x1

XAVIER CARRIÓN

Portaceli s’ha deixat portar per l’impacte fàcil

T E A T R E

‘Lear’

Cinc minuts
i res més

Juan Carlos Olivares

Títol: Lear, d’Edward Bond. Traducció:

Joan Sellent. Dramatúrgia: Brigitte Luik.
Direcció: Carme Portaceli. Escenografia:

Paco Azorín. Vestuari: Antonio Belart.
Il·luminació: Maria Domenech. Moviment:

Sol Picó. Intèrprets: Alma Alonso, David
Bagés, Jordi Ballester, Paul Berrondo,
Mohamed el Bouhali, Lluïsa Castell, Babou
Cham, Gabriela Flores, Montse Germán, Lluís
Homar, Francesc Lucchetti, Joel Minguet i
Albert Pérez. Teatre Grec, Grec 03.

Hi ha una bonica imatge final
en la posada en escena del Lear
d’Edward Bond que firma Carme
Portaceli: un per un, els perso-
natges empenyen i fan girar el
monumental mig anell que com
una gàbia de feres de circ limita

l’espai dramàtic. Amb la suma de força i impuls,
l’estructura augmenta de velocitat fins a crear una
impactant sensació d’energia en estat pur.

La gàbia deixa de girar i fi. L’escena no ha durat

més de cinc minuts i l’elenc es prepara per a l’a-
plaudiment. Els cinc millors i únics minuts d’un
muntatge perdut en una superficial idea de la mo-
dernitat. Portaceli ha aplicat l’exitosa fórmula de la
deconstrucció contemporània dels clàssics a un text
que ja és una revisió de l’obra de Shakespeare. Model
resolt amb una una aleatòria acumulació dels tòpics

del teatre rabiosament actual.
És evident que Portaceli és atenta espectadora de

les últimes tendències teatrals. També per a ella ha
arribat el moment de posar un micròfon a l’esce-
nari, de jugar amb la coreografia de la violència, de
pautar els moviments assessorada per Sol Picó. Està
tan submergida en el corrent de la modernitat que
ha oblidat l’essencial, per exemple, una bona di-
recció d’actors.

Entre els molts errors d’aquesta funció, el més
greu és l’absoluta manca de control i credibilitat de
les diferents interpretacions. Personatges morts que
en poques ocasions van més enllà de la superficia-
litat de la seva disfressa. Hi ha indicis de seriositat
en David Bagés. També Lluís Homar aconsegueix
instants de sinceritat actoral en l’ocàs del seu per-
sonatge, el rei Lear. Tota la resta és un ferotge car-
nestoltes. Pobres North i Cornwall, abandonats a la
paròdia sense res que justifiqui la seva mascarada.

Un trist exercici a la manera de... que malbarata i
frivolitza la reflexió sobre el poder que realitza
Bond. Portaceli s’ha deixat portar per l’impacte fà-
cil, l’amanerament del llenguatge dramàtic. Un
projecte amb una errònia interpretació de la post-
modernitat i els seus postulats. La moda és el llen-
guatge, la moda de la violència com a estètica, de la
contaminació del llenguatge.

Tan in ha volgut ser que els primers minuts d’a-
quest Lear es disfruten per la combinació d’estímuls
estètics: el vermell encès del vestit de l’actor (David
Bagés), l’uniforme Barbarella de Bodicea (Gabriela
Flores), el conjunt de sexy-girl de videoclip de
gàngster-rap de Fontanella (Lluïsa Castell) o la res-
tant variació de patrons per vestir una discoteca le-
ather, un conte cyberpunk o un reportatge de la re-
vista The Face.

Cinc minuts inicials i cinc minuts finals. Enmig,
un malbaratament a la moda.

‘Refugi’

Orfes del somni
americà

J.C.O.

Títol: ‘Refugi’, de Jessica Goldberg.

Traducció: Carlota Subirós. Direcció i

escenografia: Oriol Broggi. Vestuari: Rebeca
McGregor. Il·luminació: Lluís Martí.
Intérprets: Clara Segura, Pau Miró, Rafa Cruz
i Mar Ulldemolins. Sala Beckett, Grec 03.

Un matrimoni s’acomiada dels seus tres fills,
agafa el cotxe i fuig al País de Mai Més de l’Inserso
nord-americà. Sortida Florida de la gran autopista.

El públic s’incorpora quan l’abandó ha esdevingut
difícil rutina. Aquest segon tall umbilical és la
metxa inventada per Jessica Goldberg per fer ex-
plotar el drama de Refugi.

La trama es concentra en la reconstrucció forço-
sa d’una estructura familiar a partir de les restes
traumatitzades d’una relació convencional de ma-
re, pare i progènie. Els protagonistes són els tres
germans i un espontani que decideix fer-se adoptar
com a possible cap de família.

El text de Goldberg recupera la tradició del cos-
tumisme social del millor teatre nord-americà,
hereu directe de l’impuls intel·lectual i polític que
va suposar el New Deal. Refugi –presó per a uns,
espai protector per a d’altres– és teatre denúncia
que evita el discurs ideològic per centrar-se exclu-
sivament en el drama humà. Un retrat que busca el
realisme i que no s’acovardeix davant de res per
deixar clar el seu missatge, i fins i tot deformar i
exagerar els aspectes més problemàtics dels perso-
natges.

La subtilesa psíquica no és el tret més destacat

dels tres germans, una tríada fraternal formada per
un disminuït físic de marcat caràcter asocial, una
adolescent politoxicòmana i una germana gran
amb el futur hipotecat. Aquest complex panorama
humà serà l’escollit per Sam (el foraster) per cre-
ar-se un simulacre de seguretat.

La direcció d’actors d’Oriol Broggi potencia els
aspectes més histriònics i melodramàtics dels per-
sonatges, com si només a través d’aquest recurs fos
possible connectar amb el públic. La pràctica de la
funció demostra tot el contrari. Els millors mo-
ments de Refugi arriben en les escenes compartides
per Amy i Sam, els dos personatges amb el conflicte
menys explícit, els dos éssers que més amaguen i
callen, els més introspectius, els representants
d’un somni antagònic (ella busca la independència,
ell la dependència), condemnats a reproduir el
model dels seus pares.

Una asfíxia emocional que permet un tipus
d’interpretació interioritzada de gran qualitat
que és aprofitada amb gran sensibilitat per Clara
Segura i Pau Miró.


