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Product
De Mark Ravenhill.
Sala Beckett, 12 de març.

Nova entrada a l’agen-
da: “Seguir amb aten-
ció la trajectòria de

Julio Manrique com a direc-
tor de teatre”. En cada nou
muntatge exhibeix una sin-
cera entrega a l’art-ofici d’ex-
plicar històries al públic. El
seu treball es distingeix per
la sensibilitat amb què resol
les escenes, afegint-hi sem-
pre un plus de màgia. Una
empatia que transmet als in-
tèrprets, entregats al joc que
els proposa el director, com
si fos el cap de colla.

Product, pensat com un
monòleg de i per a Mark Ra-
venhill, és un text perfecte
per a aquest director d’entu-
siasme gairebé peterpa-
nesc. Un productor intenta
convèncer una actriu per-
què protagonitzi un film
sobre un amor boig entre
una executiva britànica i un
terrorista d’Al-Qaida. Un
possible guió per al festival
de Sundance que engega a
rodar l’esperit indie des de

la quarta pàgina. A canvi
s’imposa un híbrid entre un
drama sexual –subproducte
Orquídia salvatge–, un deliri
almodovarià –Maria Barran-
co compartint casa amb un
comando terrorista xiïta– i
una aventura de Lara Croft a
Guantánamo. A Ravenhill
aquest monstruós gaspatxo
li serveix per explicar la in-
esgotable capacitat de la in-
dústria per convertir qual-
sevol tragèdia en un embull
de detritus cinematogràfic.

Un material incendiari
que Manrique vesteix amb
el candor dels creients o els
nens, com si el productor
fos la reencarnació d’Ed
Wood. Els tres intèrprets no
dubten mai del director i
ofereixen actuacions còm-
plices, sobretot un esplèn-
did David Selvas, que es
mou sense fissures entre
l’histrionisme del gran enta-
banador i la màgia de la mi-
rada d’un nen enamorat de
la nova joguina. Norbert
Martínez és el perfecte com-
pany de joc i Mireia Aixalà
encisa en el paper d’actriu
absent. Un difícil paper
construït sobre la volatilitat
mental del personatge.

Crítica
teatre
JuanCarlosOlivares

Juguem a
les
pel·lícules

Manrique vesteix
un material
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La metàfora
F

ranziKarlsóndos
germans bessons
idèntics de Berlín.
Alcapdepocsanys
de néixer, la mare

vadecidiremportar-seelpri-
mer a l’oest i deixar l’altre a
l’estambelseupare,socialis-
taconvençut.Vintanysdes-
présdelaseparació,el1986,
Franz aconsegueix un per-
mís per travessar el Mur i vi-
sitar el seu germà. Té tanta
curiositat per veure què hi
haal’altrabandacomperre-
trobar-se amb Karl. Parlen
alhorai l’unhasentitmoltes
delescosesquelihanpassat
al’altre.Elsdosgermanssón
una metàfora d’Alemanya i
actuaran al llarg d’Over
there, l’última obra de Mark
Ravenhill,comatal.D’entra-
da, es redescobriran, des-
prés s’enamoraran i Karl,
l’ossie,voldràsercomFranz.
MéstardFranzcreuràqueja
li ha donat prou coses al seu
germà, que començarà a
pensar que el seu petit món,
on tot era previsible, era
molt millor. Finalment, l’un
decidirà que l’altre se’l
mengi.Elsuperviventacaba-
rà marxant a Califòrnia i re-
negant del seu país. “Alema-
nya és morta”, dirà.

Over there no és la millor
obra de Ravenhill, encara
que recuperi aquest senti-
ment tan contemporani –i
occidental– de no sentir-se
bé al lloc que t’ha tocat viure
explotat a Unes polaroids
explícites. Karl, de fet, té
molt de Nick, el protagonis-
ta d’aquella obra vista al
Lliure fa vuit anys; a més,
els dos bessons es relacio-
nen amb una altra metàfo-
ra més brillant, la construï-
da per –la malauradament
poc coneguda a Catalunya–
Caryl Churchill a Drunk
enough to say I love you
sobre les relacions entre el
Regne Unit i els EUA, on els
protagonistes són dos
amants homosexuals.

Ravenhill, tanmateix,
aconsegueix explicar una
matèria tan complexa com
la divisió i reunificació d’Ale-
manya d’una manera força
senzilla i efectiva, amb més
profunditat que films com
GoodbyeLenino Berlinis in
Germany, encara que no
millor que l’excel·lent
novel·la d’Inka Parei La
luchadora de sombras
(Acantilado). Segurament,
l’escenografia i el to kitsch
no ajuden gens Ravenhill. I
sort n’ha tingut, d’haver tro-

Mark Ravenhill va venir a Barcelona fa vuit anys per presentar ‘Unes polaroids explícites’ ■ ROBERT RAMOS

Quadern de TeatreEl Royal Court estrena ‘Over there’, l’última obra
de l’autor de ‘Product’, dins un cicle dedicat als 20 anys de la
caiguda del Mur de Berlín Andreu Gomila

Passejant pel barri dels te-
atres de Londres, un cartell
espaterrant et feia girar la
vista cada cop que el veies.
I això que eren només qua-
tre cares i el nom d’un tea-
tre. Els rostres eren els de
Kenneth Branagh, Derek
Jacobi, Judi Dench i Jude
Law, protagonistes de les
quatre peces estel·lars que
presenta aquesta tempora-
da el Donmar Warehouse,
un petit teatre del West
End –250 espectadors– que
aplega el màxim talent pos-
sible damunt d’un escena-
ri. Sota la direcció de Mi-
chael Grandage ha aconse-
guit esdevenir un referent.
La seva feina, no obstant,
no es basa únicament a
aconseguir que els millors
actors britànics tornin al
teatre. Entre desembre i
gener organitza el T.S. Eliot
Festival, una delícia de cer-
tamen per retre homenat-
ge a un dels millors escrip-
tors del segle XX. Al gener
hi vam veure l’obra Family
reunion, una peça molt bri-
tànica que en conjunt no ha
superat el pas del temps. El
recinte, però, era ple, enca-
ra que només fos per sentir
les paraules d’Eliot.

T.S. Eliot
entre
quatre
estrelles

‘Over there’ ■
ROYAL COURT

el salt des de Sloane Square
vol dir alguna cosa i, sobre-
tot, una aposta decidida de
les administracions cultu-
rals britàniques perquè així
sigui. La Sala Beckett barce-
lonina podria fer el mateix
servei i, de fet, ja el porta a
terme sense ser una institu-
ció pública. ¿Quin teatre
d’aquí introdueix nous au-
tors, reflexiona sobre l’en-

torn, proper o llunyà, influ-
eix decididament sobre la li-
teraturaques’escriuarama-
teixcomhofaelRoyalCourt
a Anglaterra?

Una obra comOverthere,
encarregada per la
Schaubühne a Ravenhill, és
el que necessita l’autoria
dramàtica catalana per en-
gegar un procés d’internaci-
onalització que sembla a
punt de caure, però que no
acaba d’aconseguir-ho. Cert
que Sergi Belbel rep coman-
des de Dinamarca, que Pau
Miró s’ha obert camí a Itàlia,
que Jordi Galceran estrena-
rà a Broadway, que el ma-
teix Royal Court ha tingut
entre mans alguna obra de
Lluïsa Cunillé i que en breu
veurem coproduccions en-
tre Temporada Alta i el Fes-
tival d’Avinyó. El nostre mi-
llor ambaixador, tanmateix,
és Calixto Bieito i potser que
ens deixem d’històries i algú
posi a les seves mans algun
projecte interessant. ■

bat dos bons actors joves,
Luke i Harry Treadaway,
que, a més, són bessons. La
intenció del dramaturg an-
glès, aquí, és el que compta,
i podem dir que fins i tot
l’arrencada surrealista
final, que no ha agradat
gaire a la crítica de Lon-
dres, funciona en mans
dels dos actors.

Royal Court, Sala Beckett
El Royal Court, que és qui
produeix l’obra juntament
amb la Schaubühne de Ber-
lín, pot estar satisfet amb
Ravenhill, ja que ha ofert
una mirada digna d’un país
que no és el propi, sense tò-
pics, frases fetes, déjà-vus, i
d’una manera original.

ElteatredelbarrideChel-
sea fa més de 50 anys que es
dedica a la investigació, a
promocionar noves veus i a
obrir noves vies. Que Tom
Stoppard,HaroldPinter,Ed-
ward Bond, David Hare,
Sarah Kane, Martin McDo-
naghitantsd’altreshaginfet

‘Family reunion’
■ J. PERSSON
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