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T
emporada Alta arriba a
les acaballes amb un
balanç immillorable.

Entre els darrers especta-
cles hi ha La gavina de
Txékhov feta pel Teatre
Krétakör de Budapest sota
la batuta d’Árpád Schilling,
on deu intèrprets vestits de
carrer i sense altra esceno-
grafia que els seients on
s’està el públic van donar
una gran lliçó actoral. Un
treball vigorós, fluid, pro-
per, minuciós i electritzant,
amb una intensitat tràgica
que els permet fins i tot
prescindir del suïcidi final.

Als antípodes se situa la
companyia canadenca UBU
amb un fascinant díptic que
fa realitat el vell somni de
Maeterlinck: fer fora l’actor
de l’escenari, treure la nosa
de la carnalitat física i dei-
xar només la paraula. Una
dèria que embargava sim-
bolistes i altres innovadors
com Gordon Craig que as-
piraven a la dramatúrgia

sense acció i empenyien el
teatre fins als límits. Les
peces de Maeterlinck pre-
conitzen les avantguardes i
l’ulterior teatre de l’absurd.
El quebequès Denis Mar-
leau ha dut aquests princi-
pis a un extrem plausible i
eficaç gràcies a la tècnica
hologràfica i videogràfica
projectant els rostres tridi-
mensionals dels actors
sobre el fons negre de l’es-
cena buida, a l’estil de l’ar-
tista anglès Tony Oursler.
L’autor flamenc d’Els cecs
(1890) troba materialitza-
des, un segle més tard, les
seves reflexions estètiques
quan l’ésser humà és “re-
emplaçat per una ombra,
una projecció de formes
simbòliques o per un ésser
que tindrà l’aspecte de la
vida sense tenir vida”. Així
ens ho ha servit Marleau,
en clau de fantasmagoria
vuitcentista, que en el text
de Fosse s’ajusta al volum
d’uns maniquins que reben
un inquietant alè de vida
gràcies a la imatge projec-
tada sobre una lluminosa
pantalla blanca.

*
Els cecs, DE MAETERLINCK, I
Dorm fillet meu, DE JOAN
FOSSE. COMPANYIA UBU.
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UBU ha realitzat
el somni de
Maeterlinck,
eliminar els actors

TEATRE
La Beckett s’endinsa
en les relacions de
parella amb ‘Dimonis’
La directora teatral Lurdes
Barba ha pres el text Dimonis,
del dramaturg suec Lars
Norén, per posar en escac les
relacions de parella. El mun-
tatge, interpretat per Jordi Co-
ller, Àurea Márquez, Daniella
Corbo i Xavier Ripoll, s’estrena
a la Sala Beckett després
d’haver passat amb èxit pel
Festival Temporada Alta de Gi-
rona. Segons Barba, l’obra,
que es podrà veure fins al 7 de
gener, és un retrat psicològic
en què es parla de la vida i la
mort, l’amor i la soledat, i els
dimonis personals. Lars Norén
és un dels dramaturgs suecs
més reconeguts a nivell inter-
nacional i les seves obres re-
cullen la tradició escandinava
d’autors com Ibsen i Bergman.
En concret, a Dimonis, Norén
recrea l’esperit autodestructiu
d’uns personatges contradic-
toris que, en situació de crisi,
opten per fugir del racional i
mostrar les seves pors i debili-
tats de manera que queden in-
defensos davant dels seus di-
monis particulars.

Els personatges del
dibuixant Miguelanxo
Prado pugen a escena
El Versus Teatre estrena Quo-
tidiana Delirant, un muntatge
que puja a escena els 71 per-
sonatges d’historieta creats
pel dibuixant i guionista gallec
Miguelanxo Prado que s’han
fet famosos a les pàgines de la
revista Jueves i en altres àl-
bums. La idea de donar vida a
aquests personatges ha estat
del director teatral Eles Alave-
dra, que s’ha rodejat de sis ac-
tors que representen aquestes
situacions absurdes i delirants
en què viuen els personatges
de còmic.

CINEMA
El film d’animació
‘Ciutat Ratolí’
s’estrena en català
La pel·lícula d’animació Ciutat
Ratolí s’estrena demà en cata-
là a 12 sales de Catalunya. Dels
mateixos creadors que Shrek i
Madagascar, explica la història
de Roddy, una rata que viu
plàcidament entre els humans
fins que apareix Syd, una rata
de claveguera.

POESIA
La Pedrera proposa
una nit dedicada a
Portugal
La poesia i la música portu-
gueses són les protagonistes
d’una nova vetllada del cicle
Envers a la Pedrera. Avui a les
19.30, poetes i músics faran un
viatge a través de les diferents
estètiques luses.
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Iron Maiden omplirà aquesta nit el Palau Sant Jordi en l’únic concert d’aquesta gira que fan a l’Estat espanyol ■ AVUI

IronMaidenpren
elSantJordi

Prop de divuit mil persones rebran aquesta nit els
indiscutibles reis del ‘heavy metal’ britànic

Gerard Puig
BARCELONA

Són els principals expo-
nents del heavy metal brità-
nic. Les seves lletres i els
acords èpics de les seves gui-
tarres, més himnes que no
pas cançons a hores d’ara,
han fet saltar i emocionar
els seus seguidors des de
1975, i ara aterren una ve-
gada més a Barcelona amb
nou disc sota el braç.

Iron Maiden actua avui al
Palau Sant Jordi per pre-
sentar el seu darrer treball,
que porta el títol d’A matter
of life and death. La de Bar-
celona serà l’única parada
que el grup farà a l’Estat es-
panyol en el seu tour mun-
dial. Així, doncs, no és es-
trany que les 17.800 entra-
des posades a la venda
estiguin esgotades des de fa

setmanes, segons fonts de
la promotora Gamerco.

La banda de Steve Harris
i Bruce Dickinson tocarà
principalment temes de
l’últim disc, com ara Diffe-
rent world i Brighter than a
thousand suns, a més d’al-
guns himnes imprescindi-
bles del grup, com 2 Minu-

tes to midnight, Hallowed
be thy name o la inquietant
Fear of the dark. Des que va
començar la gira, el 9 de no-
vembre a Dinamarca, molts
dels seguidors d’Iron Mai-
den han mostrat el seu des-
contentament per l’absèn-
cia de moltes de les cançons
més mítiques, com Run to
the hills o The number of the
beast.

El que no faltarà és l’es-
pectacular muntatge a què
la formació ha acostumat al
seu públic. Un gran escena-
ri, un potent equip d’imatge
acompanyant l’espectacle i
la sempre present mascota
d’Iron Maiden, l’Eddie.

Uns teloners d’excepció
Abans de la seva actuació,
que començarà a les 21.30,
els britànics comptaran
amb dos teloners. El princi-

pal és Trivium, una sòlida
banda americana aclamada
per la crítica dels Estats
Units i que s’està obrint a
poc a poc un lloc propi en el
mercat europeu. Una gira
com aquesta, acompanyant
un grup de l’altura d’Iron
Maiden, pot ser el que el
grup de Matt Heafy necessi-
ta per instal·lar-s’hi del tot.

La primera a actuar
aquesta nit serà Lauren Har-
ris, filla del baixista i líder
d’Iron Maiden Steve Harris,
que es va unir a la gira el pas-
sat dia 26, després d’haver
participatenalgunsconcerts
al Japó i a Holanda. El màna-
ger d’Iron Maiden, Rod Sma-
llwood, va assegurar que la
incorporació de Lauren no
suposarà cap canvi en els
concerts previstos, sinó “una
bonificació afegida al preu de
l’entrada”. ■

El grup tocarà
els temes del seu
últim disc però
nomès quatre
dels seus himnes
més coneguts


