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L’èxit de públic de La
gata és innegable, però les
crítiques són irregulars. És
díficil treure’s del cap Paul
Newman i Elizabeth Taylor.
La Maggie d’Anika Noni
Rose és més forta i sensual.
El Brick de Howard sembla
interpretat amb desgana.
CharlesWeldon,directorar-

tístic de la Negro Ensemble
Company, companyia de
Harlem amb 40 anys d’his-
tòria i per on han passat des
de Denzel Washington a An-
gela Basset , considera que
no totes les obres admeten
versions afroamericanes.
“No ens enganyem, en
aquells anys, no hi havia fa-

1. Samuel Jackson
va començar com a
actor teatral amb
‘We: prince’, el 1988, al
National Black Theater
■ NBT
2. Morgan Freeman
torna a Broadway, on
havia debutat el 1968
amb ‘Hello, Dolly!’, per
oferir ‘Country girl’ ■
ERIC GAILLARD / REUTERS
3. El primer gran èxit
del teatre afroamericà
va ser fa quatre anys
amb ‘A raisin in the sun’
■ AVUI

mílies negres com les de La
gata”,ensexplica.Alsespec-
tadors no sembla que els im-
porti. Reaccionen amb en-
trega en cada línia i amb ca-
dascun dels personatges
d’aquestaadineradafamília.
Al final, no falta l’espontani
“Terrence, t’estimem!”.

Segons Weldon, l’única
raó de l’èxit és l’abús d’ac-
tors coneguts i, amb tot,
qüestiona que els afroame-
ricans aterrin definitiva-
ment a Broadway per una
simple raó: el preu. En un
país en què continua ha-
vent-hieldobledenegrespo-
bres que de blancs, molts no
es poden permetre pagar
100 dòlars per una entrada.

PeròByrdnos’atura.Està
en converses amb Universal
i HBO per fer un remake ci-
nematogràfic de La gata
amb actors afroamericans i
també vol fer una versió
multiracial d’Un tramvia
anomenat desig. No descar-
tacreuar l’Atlàntic: “Sempre
busco projectes nous i visito
habitualment Barcelona.
Així doncs... per què no!” ■
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El productor de
‘La gata’,
Stephen C. Byrd,
busca nous
projectes per tot
el món, inclosa
Barcelona
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mar sobre els abusos de
l’exèrcit rus. Ni una al·lusió
al gas tòxic amb què les
tropes especials van matar
la majoria dels especta-

dors del teatre en irrompre
salvatgement i suposada-
ment per alliberar-los.
Només els arguments de
l’autoritat oficial.

Decebedor també pels
resultats estrictament tea-

Borís Godunov
Dramatúrgia i direcció: Àlex
Ollé i David Plana.
TNC, 17 d’abril.

Tot i ser un espectacle
tècnicament impeca-
ble, l’última proposta

de La Fura dels Baus és
profundament decebedo-
ra. Per començar, és dece-
bedor que un grup que
s’havia significat per la
seva visió crítica sobre la
realitat assumeixi el dis-
curs del poder i ens engalti
una visió políticament cor-
recta sobre allò que el
poder anomena i conside-
ra terrorisme. Els autors de
la dramatúrgia declaren
voler “allunyar-nos de
qualsevol concreció políti-
ca i geogràfica”. Doncs van
errats de comptes. No hi ha
cosa més universal que el
cas concret. Si l’obra està
inspirada en el segrest del
teatre Dubrovka de Mos-
cou (2002) per part d’uns
activistes txetxens que va
acabar amb una massacre
provocada per l’estil vio-
lent de Putin, ¿per què no
es menciona ni el sinistre
president rus ni l’esclafada
Txetxènia? Ni una sola re-
ferència a la guerra més
cruel i silenciada de l’últi-
ma dècada, ni als que han
estat eliminats per infor-

Críticateatre

Sense coratge

L’aposta de
La Fura és
profundament
decebedora

FrancescMassip

El més interessant acaba sent la representació de ‘Borís Godunov’ de Puixkin ■ DAVID RUANO

trals. Si es pretenia fer par-
tícep el públic d’allò que
van sentir els espectadors
del teatre moscovita, com
és que no s’han utilitzat les
tècniques “clàssiques” de la
Fura, quan era capaç d’in-
quietar, desconcertar i col-
pir l’audiència? No es trans-
met ni un gram d’emoció,
tot és fred, extern i distant,
precisament perquè se’ns
regateja allò que importa.

El més interessant ha
acabat sent la representa-
ció de Borís Godunov de
Puixkin amb què s’inicia
l’espectacle, gràcies a un
eficaç joc de projeccions vi-

deogràfiques, i les interpre-
tacions tant d’Oscar Raba-
dan com a Borís, com de
Pedro Gutiérrez com a líder
terrorista; però sobretot de
les tres actrius: Fina Rius,
que fa de mediadora, Sara
Rosa Losilla, l’actriu enrola-
da en la causa txetxena, i
molt especialment una
descarnada Francesca
Piñón que fa de segresta-
dora i que té un monòleg
colpidor i terrible, l’única
veu que ens apropa a les
raons dels terroristes. La
resta és mansoi i sense
braó, òptim per anar de
gira sense esverar ningú.
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