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La mirada funciona per-
què Gerardo Vera compta
amb un grandíssim Alfredo
Alcón per al personatge del
rei senil. Una interpretació
brillant, que projecta una
ombra allargassada sobre la
resta del repartiment. L’ac-
tuació d’un savi de l’escena,
desplegant tots els seus re-
cursos davant el públic que
no pot fer altra cosa que ad-
mirar aquesta lliçó magis-
tral. Una individualitat tan
marcada que posa de mani-
fest la manca de comunió
de la direcció d’actors,
aquesta subtil harmonia
que fa les grans companyies
diferents de la resta.

Sense Alcón, només
queda una espera de mo-
ments, com els bons que
proporcionen Víctor Pi (Al-
bano), Juli Mira (Gloucester)
i Carme Elies (Gonerill). És
millor oblidar la crispada li-
mitació de Cristina Marcos
(Reagan), els posats de do-
lent de sèrie B de Jesús No-
guero (Edmond) o el caos
de registres d’Albert Triola
(Edgar). El millor i el pitjor
reunits sota l’eficient foscor
de la falsa austeritat esce-
nogràfica de Vera.

Rey Lear
De William Shakespeare. Dir.:
Gerardo Vera.
TNC, 23 de maig

Gairebé tots els per-
sonatges tenen un
passat. Del de Lear

ni se’n fa esment, però la
petjada dels seus actes és
un toll de rancúnia i odi
que embruta tots els que
han estat conxorxats per
participar en la tragèdia.
Només un despòtic mur
d’autoritat ha impedit que
la immundícia humana,
amb uns insospitats límits
de crueltat, es desbordi.

Vorejar el passat és pot-
ser l’inconvenient més
gran que es pot atribuir a
la versió de Juan Mayorga.
Quan Lear renuncia al seu
regnat i desencadena
l’horror. Només es veu un
vell rei cansat de la coro-
na. Quan Alcón entra per
primera vegada en escena,
ja no queda ni rastre de
majestat. No queda res
que se li pugui arrabassar.
A partir d’aquí tot just co-
mença el relat de la deca-
dència d’un individu. Una
malaltia anomenada velle-
sa. Aquesta mirada simpli-
fica la personalitat de les
filles terribles (Reagan i
Gonerill) i engrandeix l’in-
fern de Lear.

Crítiquesteatre

La tràgica vellesa

Alcón projecta
una ombra
allargassada
damunt els altres

JuanCarlosOlivares

del text, que es pronuncia
amb impecable dicció, ans
n’augmenta l’expressivitat.
Anna Casas, Carles Cruces i
Arnau Marín incorporen els
personatges dels respectius
monòlegs: ella, la pija fasci-
nada pel cotxe nou i potent
que, després d’un sensual
passeig queda xopa de gust,
corrosiva sàtira al consu-
misme que Palau denuncia
a L’Alfa Romeo i Julieta, que
es trena amb el parlament
de Yorick, el bufó que Ham-
let, en trobar la seva calave-
ra, recorda amb unes pa-
raules que l’histrió reivindi-
ca, mentre que, enrabiat,
passa el crani com una pilo-
ta. L’entoma el porter de fut-
bol que fa viure el pànic da-
vant el llançament d’un
penal en el millor monòleg
de la tríada, on s’incorpora el
públic en l’acció, ja que se’l
situa en el punt de disparar la
màxima penalització futbo-
lística, com un escamot
d’afusellament. L’espill escè-
nic retorna la imatge i és el
públic qui queda traspassat
per la bala d’un espectacle
rodó i punyent.

Els mots de Yorick
De Josep Palau i Fabre. Dir.:
Iñaki Garz.
Espai Brossa, 25 de maig

Novament és l’Espai
Brossa l’únic que té
el coratge de progra-

mar l’espaterrant poesia
dramàtica de Palau i Fabre,
ara amb un hàbil entrellaçat
de monòlegs representatius
del seu “teatre espasme”. A
Iñaki Garz no li ha tremolat
el pols a l’hora d’encarar-se
al mirall embruixat que és el
teatre de Palau. No dubta a
fragmentar els monòlegs
per emmetxar-los en un es-
pectacle intens, fulgurant,
hipnòtic i ben dit. I és que
pren un parell de decisions
atrevides: tallar i recosir les
tres peces en un muntatge
unitari, i convertir els perso-
natges en maniquins mo-
guts pels fils d’un teatrí de
marionetes construït amb
piles de llibres. La distorsió
que suposa una gestualitat
titellesca i una veu contrafe-
ta no entorpeix el doll poètic

Afusellatsd’intensitat
FrancescMassip

The B-52’s són els cap de cartell d’un festival que ha esdevingut referència de l’estiu barceloní ■ PIETER M. VAN HATTEM

Peret i
Muchachito
Bombo Infierno
seran els únics
artistes catalans
del certamen

Circ: Carpa provisional al Parc del Fòrum

El primer
pas cap a un
espai estable

L’Espai per a la Creació de Circ,
impulsat per l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat, es po-
sarà en marxa el 15 de juliol en
una carpa provisional de 880 m2

que ja s’ha començat a muntar
al Parc del Fòrum, ben a prop
d’on estarà ubicat el lloc defini-
tiu. L’Associació de Professionals
de Circ gestionarà l’espai, que és
una reivindicació històrica del
sector ■ MIQUEL ANGLARILL

Diversitatiqualitat

El B-Estival es trasllada a l’Espai Movistar, amb els
B-52’s, Loreena McKennit i Skye com a caps de cartell

Raquel Font
BARCELONA

Després de dues edicions al
Poble Espanyol, el B-Estival
trasllada aquest any la ma-
joria dels concerts a l’Espai
Movistar. De les deu actua-
cions programades, entre
el 9 i el 29 de juliol, només
tres es quedaran al recinte
de Montjuïc i precisament
són algunes de les propos-
tes més interessants. The
B-52’s, el grup de pop nord-
americà sorgit a mitjans
dels 70, serà l’encarregat
d’inaugurar el certamen.
Després serà el torn de tot
un veterà de la rumba cata-
lana com Peret (17 de juli-

ol), que compartirà escena-
ri amb el grup barceloní
Muchachito Bombo Infier-
no en el que serà l’únic con-
cert d’artistes de casa nos-
tra. L’última de les tres

cites a Montjuïc serà amb la
cantant de folk canadenca
Loreena McKennitt (20 de
juliol), que segons el promo-
tor de The Project Tito Ra-
moneda, “potser hauria
d’haver actuat al Grec, però
el Grec va deixar d’apostar
per la música popular fa
tres anys”.

A l’Espai Movistar desta-
caran una nit de fusió de
jazz i ritmes africans amb
Gerald Toto, Richard Bona
i Lokua Kanza (19 de juli-
ol), l’actuació d’un dels gui-
tarristes més admirats del
blues com Johnny Winters
(21 de juliol) i l’excantant
del grup Morcheeba, Skye,
que debutarà a Barcelona

(15 de juliol). En aquest
mateix escenari actuaran
dues dives del soul nord-
americà com Macy Gray
(23 de juliol) i Erykah Badu
(14 de juliol) –l’única artis-
ta que ja ha estat al B-Esti-
val–, l’argentí Kevin Johan-
sen (15 de juliol), acompa-
nyat del seu grup de
sempre, The Nada, i Marce-
lo D2 i DJ Dolores amb un
programa doble arribat del
Brasil que tancarà el certa-
men musical.

Amb totes aquestes pro-
postes el B-Estival manté
les línies que es va marcar al
principi: pluralitat d’estils,
diversitat de procedències i
aposta per la qualitat. ■


	avui.cat
	avui_270508 : diari : 42 : Pàgina 5 


