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espai tan natural per a
aquest home i i aquesta
dona com un vernissage en
una galeria d’art, un museu
contemporani, un simposi de
semiòtica transversal, una
discoteca trance-ambient, un

inspirat en l’ull que tot ho
veu. En realitat, el format és
només un MacGuffin, un
cimbell de l’autor per
col·locar-hi dos personatges
en una situació que trans-
cendeix l’anècdota d’una pa-
rella que s’acomoda a ven-
dre la seva intimitat. El plató
decorat (joc de pantalles més
interessant pel seu efecte es-
tètic que no pas per la infor-
mació que aporta) és un

E
n una conversa surt la
paraula reality i gairebé
tothom sap de què

s’està parlant. La televisió és
una gran educadora. Intro-
dueix amb esbalaïdora facili-
tat nous conceptes en el vo-
cabulari comú. Falk Richter i
Juan Carlos Martel ens invi-
ten a participar en un reality.
Ficcionar la ficció. Falsos es-
pectadors d’un simulacre
d’un programa de televisió

Crítica* teatre

En el nom del Pare, del Fill i del pop

JuanCarlosOlivares

concert de Björk, una pel·lí-
cula de Gus van Sant, una fira
tipus Bread & Butter o qual-
sevol lloc freqüentat per una
certa elit postmoderna que
igual s’acosta a l’orgasme en
ser els primers a descobrir
una nova tendència de músi-
ca techno com en compren-
dre un concepte d’Adorno.
Un cercle social que consu-
meix utopies amb la mateixa
rapidesa que l’última col·lec-

ció de Custo Barcelona. He-
rois del pop, fills de The Face.

Martel mostra prou sen-
sibilitat per comprendre
que l’obra de Richter és una
obra de text, no d’imatges.
Paraules que de vegades
freguen el fàcil exhibicionis-
me d’una violència digna de
Tarantino. Però el director
controla la posada en esce-
na i el duo protagonista:
Elena Fortuny i Albert Trio-

la, millor aquest últim per la
cura amb què gestiona els
molts canvis emocionals del
personatge. Ella es confia
massa en un tipus que va
construir fa anys per a la te-
levisió i del qual sembla que
li costa desprendre’s.

*
God is a DJ, DE FALK RICHTER.
NAU IVANOW, 6 DE JULIOL,
GREC 07.

Martel entén que
‘God is a DJ’ és
una obra de text,
no d’imatges

MarkRavenhill
reinventaWilde

Josep Maria Mestres estrena a la Sala Petita del TNC
‘Elmaletí’, una tragicomèdiasobre lanecessitatd’amor

Marta Porter
BARCELONA

Si fa tot just tres mesos el di-
rector teatral Josep Maria
Mestres estrenava al Teatre
Nacional de Catalunya una
obra del dramaturg anglès
Oscar Wilde, El ventall de
Lady Windermere, ara hi
torna, del dia 12 al 19 i dins
del Festival Grec, per oferir
una perspectiva radical-
ment diferent d’una altra
obra de Wilde, La impor-
tància de ser Frank, a partir
de la dramatúrgia del també
anglès Mark Ravenhill.

“El maletí o La impor-
tància de ser algú és una
preqüela de l’obra de Wilde.
Ravenhill hi explica els an-
tecedents de Frank, quan
neix i és abandonat en una
maleta per descuit, com va
a parar a una consigna i
l’adopten... L’acció se situa
a Londres 30 anys abans”.
Alhora, Ravenhill crea una
segona realitat, situada a
l’actualitat. “Els actors in-
terpreten dos personatges
cadascun, un de l’època vic-
toriana i un d’actual”, per-
sonatges que fan vides
paral·leles en el temps fins
que s’entrecreuen i esta-
bleixen un diàleg.

Si per Mestres Oscar
Wilde, amb aquesta obra,
“es fot del melodrama i es
pot considerar gairebé com
un precursor dels germans
Marx, Ravenhill –a qui ja
havia dirigit fa 6 anys amb
Unes polaroids explícites–

és l’emoció sense filtre.
Wilde és la part amable i
Ravenhill la més fosca, la
poètica de la desesperació.
Hi ha sexe, hi ha violència
domèstica –adverteix que
pot ferir sensibilitats– i hi
ha, sobretot, la necessitat
d’afecte. “Els personatges
estan molt ben definits psi-
cològicament i en l’aspecte
social tenen molt a dir. S’hi
analitza la paternitat, la fa-
mília, el fet de ser estimat,
l’homosexualitat, coses que
no han canviat en cent anys

i que demostren que no ens
hem sabut fer el món més
fàcil”, segueix el director.

En l’aspecte estilístic, Ra-
venhill segueix la caustici-
tat de Wilde i s’endinsa en
el drama fent riure l’espec-
tador. “És hiperrealisme es-
tilitzat amb alta còmedia”,
la defineix Mestres, “i re-
quereix tota l’entrega emo-
cional i física dels actors”.

En aquesta exposició de
grans veritats vitals, Ra-
venhill –“surt en el text”,
aclareix el director– hi fa

sortir fins i tot els Tele-
tubbies. Tots els personat-
ges, en un moment o altre,
diuen “Una abraçada”, tal
com fan els personatges te-
levisius. I, evidentment, si
un d’ells havia d’aparèixer
en escena havia de ser
Tinky Winky.

Una obra, en definitiva,
que despulla les emocions
humanes i que parla de com-
promís, “d’involucar-se amb
els altres i amb un mateix,
un comportament que ara
no està gens de moda”. ■

Molina, Espluga, Barrera, Duran, Ycobalzeta i Alcayde interpreten l’obra ■ DAVID RUANO

Woody
jafilma
Redacció
BARCELONA

El cineasta Woody Allen va
filmar ahir amb l’actriu
Scarlett Johansson, en un
restaurant del barri de la
Barceloneta, les primeres
imatges de la pel·lícula que
roda a Barcelona. El direc-

tor va arribar a primera
hora del matí, i no va parar
de donar instruccions als in-
tegrants del seu equip. Jo-
hansson interpreta una tu-
rista que visita Barcelona.
Allen va rodar els primers
plans de l’actriu a la terras-
sa del restaurant, amb l’es-
tàtua de Colom al fons. ■

Woody Allen amb l’estàtua de Colom al fons i donant instruccions
a la ‘turista’ Scarlett Johansson ■ TONI ALBIR (EFE) / LLUÍS GENÉ (AFP)
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