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‘Metamorfosis’,
per quatre euros

NOVA OPORTUNITAT

El Club ofereix 300 entrades a preu reduït per al dia 22

Arturo Brachetti, l’home
de les mil cares, al Tívoli

100 MINUTS, 100 PERSONATGES

33 El polifacètic Arturo Brachetti, en una fotografia promocional.
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33 Una imatge de la representació de Metamorfosis.

ANDREU ADROVER

És un personatge únic al món. Se
l’ha comparat amb David Copper-
field, amb Roberto Benigni i amb
Marcel Marceau. Sobre l’escenari fa
màgia, canta, balla, recita i inter-
preta. És un artista en el sentit més
ampli de la paraula. La seva versati-
litat camaleònica és admirable. En
pocs segons es pot convertir en
Charles Chaplin, James Bond, Su-
perman i fins i tot en Carmen Mi-
randa. Pot passar de ser un cowboy
a ser una diva d’òpera en un tan-
car i obrir d’ulls. És l’home de les
mil cares.

Arturo Brachetti arriba a Barce-
lona després de presentar el seu es-
pectacle als Estats Units, el Canadà,
França, la Gran Bretanya i Itàlia. La
seva gira mundial ja l’han vist un
milió d’espectadors. El muntatge
El hombre de las mil caras va néixer
el 1999 al Canadà. Poc després es
va instal.lar a París. Brachetti es
canvia de roba amb una gran rapi-
desa i es transforma en més de 100
personatges. I tot en 100 minuts.
La seva obra és una extravagància
multimèdia, un plaer estètic que
combina comèdia, música, màgia i
vídeo. Imprevisible i més veloç que
el famós Correcamins de la tele,
Brachetti s’ha convertit en el show-
man del segle XXI.

q HOLLYWOOD I FELLINI
A El hombre de las mil caras, l’artista
ret homenatge als personatges del
seu passat, a les seves fantasies in-
fantils, al cine de Hollywood i al
mestre Fellini. La riquesa del ves-
tuari és un altre dels ingredients
que sorprenen l’espectador. Algu-
nes de les peces estan dissenyades
per Jean Paul Gaultier.

Els socis podran veure l’especta-
cle per només quatre euros. El
Club n’ofereix 300 entrades per al

dia 22 de novembre, a les nou del
vespre, al Teatre Tívoli. Els interes-
sats han d’adquirir les localitats tru-
cant al 902.88.83.83 (Servicaixa) a
partir de les deu del matí. Hi ha un
màxim de dues entrades per targeta.

Les despeses de gestió no s’in-
clouen en l’oferta. El hombre de las
mil caras estarà del 22 de novem-
bre al 10 de desembre a Barcelona.
El preu de les localitats oscil.la en-
tre 21 i 38 euros.

La Fura dels Baus i Javier Daulte
han reinventat el clàssic La meta-
morfosis, que Franz Kafka va escriu-
re el 1915. La companyia catalana i
el dramaturg argentí arriben al
Lliure –després d’una fugaç estada
de tres dies a l’estiu– amb Metamor-
fosis, una versió lliure transportada
al segle XXI, en què Gregor, el pro-
tagonista (encarnat per Rubèn
Ametllé), es deixa aixafar per l’an-
goixa i sucumbeix davant la por i
la pressió social. Presa de l’ofec, de-
cideix recloure’s a la seva habita-
ció, que li serveix de refugi enfront
de l’agressiu món exterior. No és
un insecte. És un bicho raro.

El Club del Lector ofereix una
nova oportunitat de veure l’obra a

preu reduït. La proposta, exclusiva
per als titulars de la targeta del
Club, consta de 300 localitats per
quatre euros cadascuna per a la fun-
ció del dia 16, a les nou del vespre, al
Teatre Lliure (plaça de Margarida

Xirgu, 1). Els interessats han de tru-
car al telèfon 902.10.40.13 (Tel-En-
trada) i a l’instant sabran si han
aconseguit l’opció de compra.
L’import indicat no inclou les des-
peses de gestió.
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CRÍTICA DE TEATREb

‘EN PÓLVORA’, drama passional tèxtil

AUTOR Àngel Guimerà VERSIÓ I

DIRECCIÓ Sergi Belbel ESTRENA

8 de novembre TEATRE TNC

Tenim això. Cinquè Guimerà aus-
piciat entre el Centre Dramàtic
de la Generalitat i el TNC. En Pól-
vora és una obra poc coneguda de
l’autor de Terra baixa i el seu pri-
mer drama romàntic amb ele-
ments realistes. La història des-
cansa sobre dos pilars: un trian-
gle amorós, un xoc de passions
que esclata en una fàbrica tèxtil
que viu al seu torn un incipient
moviment obrer. Belbel, sense
trair l’autor, juga la carta de l’es-
pectacularitat a través d’una im-
ponent escenografia que exhi-
beix les màquines i l’interior de
la fàbrica, i més de 25 actors en
escena.

En tot cas recuperar aquest
Guimerà menor, encara que in-
novador en el seu moment, és un
dels objectius d’aquesta treballa-
da producció que utilitza un text
amb molts temps morts i un gua-
diànic interès argumental. Avui
queda tòpic i melodramàtic el
triangle amorós i superficial la in-
cidència social de l’obra. Guimerà
va voler amb En Pólvora (nom uti-
litzat per l’entorn del Marcó, pro-
tagonista de la història) incorpo-
rar al seu teatre la problemàtica
del món obrer industrial; els re-
sultats en aquest sentit són super-
ficials.

Belbel proposa una versió de
l’original: en suprimeix escenes,
comprimeix part del text, unifica

a la fàbrica els diversos espais
que apareixen a l’obra i s’in-
venta un nou personatge, i a
través dels seus ulls vivim la
història. Un jove, explica Bel-
bel, que arriba a la fàbrica en
la mateixa situació que al seu
dia ho va fer el Marcó. ¿Quines
carències té la representació
del TNC? Les diferents situa-
cions de tensió es creen en els
silencis, més que no pas en els
diàlegs, que responen a una li-
teratura poc convincent. I hi
ha, per un altre costat, la deci-
sió del director de fer del Mar-
có (Julio Manrique) un perso-
natge instal.lat en el crit i la
desmesura; de manera moles-
ta, poc justificable i que no
ajuda la funció. En Pólvora és
una representació excessiva-
ment cridada, que es mou en
zones superficials i no aconse-
gueix la interiorització dels
personatges.

El bon ofici de Belbel omple
l’escenari i alhora il.lustra la
història reforçant els seus
grans traços passionals. Hi ha
treballs molt cuidats, com la
relació entre el Marcó i el Toni
(Marc Rodríguez). És una in-
terpretació coral, amb noms
com els de Santi Ricart, Jordi
Banacolocha, Manuel Dueso,
Anna Sahun i Anna Güell. L’ex-
plosió final, punt culminant
de la buscada espectacularitat,
tanca una funció irregular,
que en molt pocs moments
produeix emoció.<
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

33 Anna Sahun i Jordi Banacolocha, en una imatge del muntatge.

JOAN CORTADELLAS


